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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559  
 

 คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรก าหนด
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 ไว้ดังนี้ 
 

หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 

 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
  4.1 โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่  

   4.1.1  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   4.1.2  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
   4.1.3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   4.1.4  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
   4.1.5  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมธัยม  
   4.1.6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   4.1.7  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
   4.1.8  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
   4.1.9  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
   4.1.10 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) 
   4.1.11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
   4.1.12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) 
   4.1.13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   4.1.14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
   4.1.15 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศิลปากร 
   4.1.16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
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   4.1.17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝุายประถม) 
   4.1.18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝุายมัธยม) 
   4.1.19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  สถาบันวิจัย พัฒนา  
       และสาธิตการศึกษา 
   4.1.20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   4.1.21 โรงเรียนอนุบาลสาธติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตปัตตานี 
 4.2 โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.4 คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.5 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.6 นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่สังกัดโรงเรียนสาธิต 
ตามข้อ 4.1 
 4.7 นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักเรียนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในนามผู้แทนประเทศไทยจาก
การรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ หรือเอเชียนเกมส์ หรือซีเกมส์ หรือการ
แข่งขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน  
 4.8 ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาที่ก าหนดให้มีการแข่งขันในกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
 4.9 ประเภท/รุ่นกีฬา หมายถึง กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันย่อยของชนิดกีฬานั้น ๆ 
 4.10 ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.11 ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีดังนี้ 
   5.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกีฬา 
   5.2 เพ่ือเสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 
   5.3 เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี 
   5.4 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
   5.5 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน 
   5.6 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น  
   5.7 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
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หมวด 2 
หมวดคณะกรรมการ 

 
 ข้อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
   6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย  
     6.1.1 ผู ้อ านวยการหรือต าแหน่งอื่น ๆ ที ่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ เป็น

ประธานกรรมการ 
     6.1.2 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไป เป็น  

รองประธานกรรมการ 
     6.1.3 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเป็นกรรมการ 
     6.1.4 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอ ชื่อ

บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้กรรมการ  และ ผู้ช่วยเลขานุการได้ 
     6.1.5 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอชื่อ

บุคคลที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาได้ 
 6.2 คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
    6.2.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    6.2.2 ก าหนดและแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    6.2.3 ก าหนดและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    6.2.4 ชี้ขาดปัญหาต่าง ๆ ที่คณะกรรมการอ านวยการไม่สามารถ ยุติได้ และค าพิจารณาชี้
ขาดทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด 

 6.3 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
    6.3.1 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเป็นประธาน

กรรมการ โดยต าแหน่ง 
    6.3.2 ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า หรือผู้แทนโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปี

ถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ 
    6.3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่ง

อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าเป็นกรรมการ  
    6.3.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่ง

อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
    6.3.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต หรือต าแหน่ง

อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพในปีถัดไปหรือผู้แทนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    6.3.6 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอชื่อ

บุคคลที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาได้ 
  6.4 คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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    6.4.1 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ 
    6.4.2 อ านวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
    6.4.3 พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร 
    6.4.4 พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
    6 .4 .5 พิจารณาจัดท าแผนงานการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬาสมัครเล่นอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการกีฬาสู่
ระดับมาตรฐาน 

    6.4.6 หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  6.5 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 
    6.5.1 ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 
    6.5.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ

เป็นผู้ก าหนด 
    6.5.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ 

ในปีถัดไปเป็นผู้ก าหนด 
    6.5.4 กรรมการ หมายถึง ประธานฝุายต่าง ๆ และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู้แทนโรงเรียนสาธิตอ่ืนเป็นกรรมการในคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ร่วมด้วย 
    6.5.5 คณะกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หมายถึง บุคลากรที่
โรงเรียนสาธิตเป็นเจ้าภาพ เป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม 
    6.5.6 ให้ผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่ากับโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษา 
    6.5.7 ให้โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรียนเสนอชื่อกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันทุกฝุาย  
เป็นกรรมการร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ 
  6.6 คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน มีอ านาจดังนี้ 
     6.6.1 ร่างระเบียบเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
     6.6.2 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปตามข้อบังคับที่ก าหนด  
     6.6.3 จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
     6.6.4 สรุปการแข่งขันกีฬาทุกชนิดให้แก่โรงเรียนสาธิต 
     6.6.5 ประเมินผลการด าเนินการจัดการแข่งขัน เพื ่อมอบให้แก่โรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ้าภาพในปีต่อไป 
     6.6.6 สรุปการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ที่ได้รับจากโรงเรียนสาธิต 
     6.6.7 ก าหนดวันและพิธีมอบงานแก่โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพในปีถัดไปหลังการแข่งขัน
สิ้นสุดภายใน 180 วัน 
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนครั้งในการประชุมตามความเหมาะสม 
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 ข้อ 8 ให้จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่าง
เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน ไม่เกิน 8 วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิด
การแข่งขัน ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ตามระยะเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร  

 
 ข้อ 9 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    9.1 ต้องเป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา 
    9.2 ต้องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่

น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป  
    9.3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
    9.4 ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องใน

โรงเรียนสาธิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป  
    9.5 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    9.6 เป็นนักเรียนที่ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษ ตัดสิทธิ์การแข่งขันอันเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬา

สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ 10 ให้โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพเสนอชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนการแข่งขัน 180 วัน 
   โดยก าหนดให้มีการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ าเป็นกีฬาหลัก และจัดกีฬาชนิดอ่ืน ๆ อีกไม่น้อยกว่า 
10 ชนิด แต่ไม่เกิน 18 ชนิด กีฬาชนิดใดไม่เคยจัดการแข่งขันมาก่อน โรงเรียนสาธิตเจ้าภาพ สามารถจัดการแข่งขัน
ได้ โดยให้เป็นกีฬาสาธิตและสามารถจัดกีฬาได้ไม่เกิน 1 ชนิด 
 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่นที่จะแข่งขันในข้อ 10 ให้โรงเรียน
สาธิตทราบก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 120 วัน  

 
 ข้อ 12 โรงเรียนสาธิตจะต้องส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงกับประเภท รุ่น และช่วงชั้นที่ก าลัง

ศึกษาอยู่  ยกเว้นการแข่งขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยชนิดกีฬานั้น 
 
 ข้อ 13 โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละชนิด ประเภท หรือรุ่นตาม 

ข้อ 11 ให้แจ้งความจ านงต่อคณะกรรมการอ านวยการก่อนการแข่งขัน 60 วัน  
 
 ข้อ 14 ให้โรงเรียนสาธิตส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมใบสมัครติดรูปถ่ายของนักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขัน ตาม

ข้อ 11 และเอกสารอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการก าหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ้าภาพก่อนการแข่งขัน 
45 วัน  
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 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุ่น รวมทั้งจ านวนเหรียญรางวัลที่จัด
ให้มีการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้โรงเรียนสาธิตทราบก่อน
การแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 วัน  

 
 ข้อ 16 การแข่งขันแต่ละชนิด ประเภท และรุ่นจะต้องมีโรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตาม

ข้อ 15 มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 โรงเรียน จึงจะจัดการแข่งขันได้ และให้มีการมอบเหรียญรางวัลรวมทั้งนับ
คะแนนรวม ในกรณีที่โรงเรียนสาธิตสมัครส่งทีมเข้าแข่งขันตามข้อ 15 มีจ านวนน้อยกว่า 3 โรงเรียน ถือว่าเป็น
การประลอง และให้มีการมอบเหรียญรางวัล แต่ไม่นับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ข้อ 17 จ านวนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันของชนิดกีฬาต่าง  ๆ ทั้ง
ประเภทบุคคล และประเภททีม 
 
 ข้อ 18 นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไม่เกิน 3 ชนิด และแต่ละชนิดกีฬามีสิทธิสมัคร
เข้าแข่งขันในประเภทหรือรุ่นตามจ านวนที่ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขัน ส าหรับนักกีฬาทีมชาติให้มีสิทธิเข้าร่วม
แข่งขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะที่ติดทีมชาติชนิดหรือประเภทกีฬานั้น) ประเภทบุคคลได้ 1 รายการ และประเภท
ทีมได ้1 รายการ ในชนิดกีฬานั้น ๆ เท่านั้น 

 
 ข้อ 19 จ านวนผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารการสมัคร 
 
 ข้อ 20 หัวหน้าคณะนักกีฬา เป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบสูงสุดต่อคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของ

โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ 
 
 ข้อ 21 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่  ที่ เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ส ังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวหรือบัตรอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 ข้อ 22 การประท้วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  

22.1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็น 
ผู้พิจารณา 

22.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้คณะกรรมการบริหารเป็น 
ผู้พิจารณา 

22.3 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ให้คณะกรรมการพิจารณา
ประท้วงเทคนิคเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ต่อไปนี้ 

 22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้นเป็นประธาน 
 22.3.2 ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
 22.3.3 หัวหน้าผู้ตัดสินชี้ขาดหรือกรรมการผู้ตัดสินที่ได้รับมอบหมายในชนิดกีฬานั้น 

เป็นกรรมการ 
 22.3.4 ให้เลขานุการจัดการแข่งขันชนิดกีฬานั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ 



7 

 

 
 ข้อ 23 การประท้วงและอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้  

23.1 การประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข้อ 9 ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประท้วงต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
ครั้งนั้น พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
  23.2 การอุทธรณ์เก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข้อ 9 ให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นอุทธรณ์
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 
15 วัน นับจากวันที่มีค าตัดสินของคณะกรรมการอ านวยการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.3 การประท้วงเกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขันกีฬาให้หัวหน้าคณะนักกีฬายื่นประท้วงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประท้วงต่อคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน
ชนิดกีฬานั้น ๆ ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได้ก าหนดเวลาไว้ให้
ด าเนินการภายใน 4 ชั่วโมง ภายหลังจากการแข่งขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  23.4 การประท้วงและการอุทธรณ์ท่ีเป็นผลจะได้รับเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คืน 
หากการประท้วงและการอุทธรณ์ไม่เป็นผลให้ริบเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  นั้นเป็นรายได้
ของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 
 
 ข้อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข้อ 22.2 และข้อ 22.3 ถือเป็นสิ้นสุด หากมีการฝุาฝืนไม่มี
การปฏิบัติตามค าตัดสิน ให้คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและโรงเรียน
สาธิตต้นสังกัด ทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
 ข้อ 25 กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่เข้าแข่งขันกระท าความผิดให้พิจารณา  ดังนี้  
    25.1 ผู้เข้าแข่งขันที่ประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอย่างร้ายแรง เช่น ชกต่อย ท าร้าย

ร่างกาย ใช้ถ้อยค าหยาบคายต่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ หรือผู้อื่นภายในบริเวณจัดการแข่งขัน ให้ได้รับ
โทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร้อมทั้งให้รับโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี  

    25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิต ที่มาถึงสนามแล้วไม่ลงแข่งขัน หรือผละออกจาก
การแข่งขันท่ีด าเนินการอยู่ หรือแสดงเจตนาที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของ
นักกีฬาอย่างร้ายแรง ให้รับโทษตามระเบียบของการแข่งขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาโทษตามข้อ 26  
ตามควรแก่กรณี ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ ในกรณีนี้ ให้
น าเสนอชนิดกีฬาและรายชื่อนักกีฬาต่อผู้อ านวยการหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าของโรงเรียนสาธิตทุก
สถาบันรับทราบและพิจารณาด าเนินการลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป 

    25.3 ผู้เข้าแข่งขันที่ฝุาฝืนหรือละเมิดตามข้อ 18 ให้รับโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณ ี
    25.4 เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ หรือไม่สามารถควบคุมการดูแลรับผิดชอบ

นักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการแข่งขันให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาโทษตามข้อ 26 ตามควรแก่กรณี และเสนอต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 
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 ข้อ 26 ในกรณีละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ให้พิจารณารับโทษต่อไปนี้  
 26.1 ตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันในปีนั้น 
 26.2 ปรับผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นแพ้ทุกครั้งที่ได้ลงแข่งขัน

มาแล้วในรอบนั้น ในกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นรอบ ให้ปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  
   26.3 หากผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบการแข่งขันกีฬา ได้รับรางวัลหรือรับ
ต าแหน่งใดในการแข่งขันให้ถือว่ารางวัลหรือต าแหน่งนั้นเป็นโมฆะ และให้คืนรางวัลที่ได้รับกับคณะกรรมการ
อ านวยการ เพ่ือมอบให้แก่ผู้ชนะในล าดับถัดไป 

 26.4 ปรับเป็นเงินจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ เข้าเป็นรายได้ของคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน ดังนี้ 
  26.4.1 จากโรงเรียนจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  26.4.2 จากผู้ควบคุมทีมจ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 
 ข้อ 27 การกระท าอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษ
ตามความเหมาะสม  

 
 ข้อ 28 ให้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ดังนี้  

28.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร  
28.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร  
28.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร   
28.4 เกียรติบัตรและโล่รางวัล ส าหรับนักกีฬาดีเด่นทุกชนิดกีฬา  
 

 ข้อ 29 ให้รางวัลเป็นโล่หมุนเวียนในการแข่งขันกรีฑาและว่ายน้ า ส าหรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 
ชาย – หญิง ทุกรุ่น ในกรณีที่ชนะเลิศการแข่งขันติดต่อกัน 3 ปี ให้เจ้าภาพจัดท าโล่จ าลองมอบเป็นกรรมสิทธิ์
แก่โรงเรียนสาธิตนั้น ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการของเจ้าภาพปีถัดไป 

 
หมวด 4 

หมวดพิธีการ 
 

 ข้อ 30 ให้มีการเรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิด 
เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอย่างอ่ืน  

 
 ข้อ 31 ให้มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนที่ไม่ได้ลงแข่งกีฬามีส่วนร่วม และถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญเท่ากับกิจกรรมกีฬา 
 
 ข้อ 32 ให้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและเครื่องหมายแห่งความชื่นชมในความมีน้ าใจ ร่วมมือ ความ

เสียสละ และอดทน แก่กองเชียร์โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ ทั้งนี้ในการเชียร์จะไม่มีการประกวดเพื่อมุ่งหวังรางวัลใด ๆ  
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 ข้อ 33 ให้มอบถ้วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก่โรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ้าภาพในปีถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ข้อ 34 เงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังนี้  

  34.1เงินสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สมัคร
เข้าแข่งขันในปีนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนดจ านวนเงินสนับสนุน 

34.2 เงินจากการหารายได้ของโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ้าภาพ  
 

หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให้การจัดการแข่งขัน

กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ขัดแย้ง
กับข้อบังคับนี ้ 

 
 ข้อ 36 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัย ชี้

ขาดของคณะกรรมการบริหาร ถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 

  



10 

 

ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วยการแข่งขันกรีฑา (รหัส 01)  กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559   
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคีคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559” 

 
 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 

ข้อ  3  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  3.1 ให้ใช้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สงักัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่ 41 พ.ศ.  2559 
  3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ  (IAAF)  ฉบับที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ 
  3.3 ในกรณีที่เกิดปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับหรือกติกาการแข่งขัน  การวินิจฉัยในกรณี
นั้น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนเทคนิค และประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาเป็นผู้ พิจารณาตัดสิน 
 
 ข้อ  4   ประเภทการแข่งขัน  แบ่งการแข่งขันเป็นระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ประเภทการแข่งขัน 
ชาย หญิง 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
1 วิ่ง  60  เมตร       
2 วิ่ง  80  เมตร       
3 วิ่ง 100 เมตร       
4 วิ่ง 200 เมตร       
5 วิ่ง 400 เมตร       
6 วิ่ง 800 เมตร       
7 วิ่ง 1,500 เมตร       
8 วิ่งผลัด 580 เมตร       
9 วิ่งผลัด 850 เมตร       
10 วิ่งผลัด 4100 เมตร       
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ล าดับ ประเภทการแข่งขัน 
ชาย หญิง 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
11 วิ่งผลัด  4  400  เมตร       
12 วิ่งผลัดต่างระยะ100/200/300/400 เมตร       
13 กระโดดไกล       
14 เขย่งก้าวกระโดด       
15 กระโดดสูง       
16 ทุ่มน้ าหนัก       
17 ขว้างจักร       
18 พุ่งแหลน       

 
 ข้อ  5  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 
 

ข้อ  6   จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 ให้แต่ละโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) ส่งนักกีฬาชายและหญิงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ดังนี้ 

  6.1 ประเภทบุคคล ให้แต่ละโรงเรียน (โรงเรียนสาธิตฯ) ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 2 คน 
  6.2 ประเภททีมให้แต่ละโรงเรียน  (โรงเรียนสาธิตฯ) ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกินประเภทละ 1 ทีม 
และส่งผู้เข้าแข่งขันส ารองได้ประเภทละ 2 คน 
  6.3 ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน มีสิทธิ์แข่งขันได้ 3 รายการเท่านั้น (รวมประเภทลู่และลาน) 

 
ข้อ  7   ก าหนดวันแข่งขัน 

  จัดการแข่งขัน  2  วัน  คือ ในวันอังคารที่  10 - วันพุธที่ 11  มกราคม  2560  ณ สนาม
อินทรีจันทรสถิตย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 ข้อ  8   วิธีจัดการแข่งขัน 
  ในกรณีที่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกให้คัดผู้ที่ท าเวลาดี 1-8 คน หรือทีม เข้าไปสู่ในรอบชิง
ชนะเลิศ โดยผู้ที่ท าเวลาดีล าดับที่ 1 - 4 ให้จับฉลากใช้ช่องวิ่งที่ 3, 4, 5 และ 6 ส่วนผู้ที่ท าเวลาดีล าดับที่ 5 - 8 
ให้จับฉลากใช้ช่องวิ่งที่ 1, 2, 7 และ 8 
  8.4  การแข่งขันประเภทลาน 
 8.4.1  การเลื่อนข้ันความสูงของการแข่งขันกระโดดสูง 
 8.4.1.1 ประเภทชาย ระดับประถมศึกษา 
                                             ขั้นอบอุ่นร่างกาย 1.00 เมตร และ  1.15 เมตร 
                                             ขั้นแข่งขัน 1.00  1.05  1.10  1.15  1.18  1.21  1.24 1.27 เมตร 
 8.4.1.2 ประเภทหญิง ระดับประถมศึกษา 
                                             ขั้นอบอุ่นร่างกาย 0.95 เมตร และ 1.10 เมตร 
                                             ขั้นแข่งขัน 0.95  1.00  1.05  1.10  1.13  1.16  1.19 1.22 เมตร 
  
  



12 

 

 8.4.1.3 ประเภทชาย มัธยมศึกษาตอนต้น 
                                             ขั้นอบอุ่นร่างกาย 1.20 เมตร และ 1.35 เมตร 
                                             ขั้นแข่งขัน 1.20  1.25  1.30  1.35  1.38  1.41  1.44 1.47 เมตร 
 8.4.1.4 ประเภทหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น 
                                             ขั้นอบอุ่นร่างกาย 1.00 เมตร และ 1.15 เมตร 
                                             ขั้นแข่งขัน 1.00  1.05  1.10  1.15  1.18  1.21  1.24 1.27 เมตร 
 8.4.1.5 ประเภทชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                             ขั้นอบอุ่นร่างกาย 1.30 เมตร และ 1.45 เมตร 
                                             ขั้นแข่งขัน 1.30  1.35  1.40  1.45  1.48  1.51  1.54 1.57 เมตร 
 8.4.1.6 ประเภทหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                                             ขั้นอบอุ่นร่างกาย 1.20 เมตร และ 1.35 เมตร  
                                             ขั้นแข่งขัน 1.20  1.25  1.30  1.35  1.38  1.41  1.44 1.47 เมตร  

 
ข้อ  9  ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน  

  9.1 ชุดแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ และกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ  
  9.2 อุปกรณ์การแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาโดยเป็น
อุปกรณ์การแข่งขันที่คณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬาเห็นสมควร และให้การรับรอง  
 

ข้อ  10  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน  
  10.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันโดยเคร่งครัด 
  10.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวต่อฝุายเรียกตัวนักกีฬาให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาแข่งขันที่ก าหนด 
30 นาทีของประเภทลู่ และ 40 นาทีของประเภทลาน 
  10.3 ในการแข่งขันวิ่งผลัด ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาวิ่งผลัดโดยเรียงล าดับนักกีฬาของการแข่งขัน
วิ่งผลัดก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง ที่ฝุายเรียกตัวนักกีฬา  
  10.4 อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนไปรายงานตัวแทนผู้เข้าแข่งขันที่ก าลังแข่งขัน
รายการอื่นอยู่ได้ 
  10.5 การประชุมผู้จัดการทีมให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา ก าหนดวัน เวลาและ
สถานที่การประชุมก่อนการแข่งขัน  
  10.6 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
  10.7 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา 
พิจารณาลงโทษในเบื้องต้น และหากเห็นว่าไม่เพียงพอ ให้แจ้งคณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬาเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการ บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือพิจารณาลงโทษเพ่ิมเติมต่อไป  
 

ข้อ  11  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม (ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน) 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี ตามกติกา การ
แข่งขันทุกประการ หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม (ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน) หรือละเมิดต่อกติกาการ
แข่งขันจะถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
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ข้อ  12  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  
  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์แข่งขัน โดยก าหนดขนาด
อุปกรณ์ประเภทลาน ดังนี้  
  12.1 ขนาดจักร 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย ใช้น้ าหนัก 1.00 กิโลกรัม  
      หญิง ใช้น้ าหนัก 1.00 กิโลกรัม  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย ใช้น้ าหนัก 1.50 กิโลกรัม  

 หญิง ใช้น้ าหนัก 1.00 กิโลกรัม  
  12.2 ขนาดลูกทุ่มน้ าหนัก 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย ใช้น้ าหนัก 4.00 กิโลกรัม  
      หญิง ใช้น้ าหนัก 3.65 กิโลกรัม  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย ใช้น้ าหนัก 5.00 กิโลกรัม  
      หญิง ใช้น้ าหนัก 4.00 กิโลกรัม  

12.3 ขนาดแหลน  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย ใช้น้ าหนัก 600 กรัม  
      หญิง ใช้น้ าหนัก 600 กรัม  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย ใช้น้ าหนัก 700 กรัม  
      หญิง ใช้น้ าหนัก 600 กรัม  
  12.4 กระดานเริ่มของการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย 7 เมตร  
      หญิง กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย 6 เมตร  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย 9 เมตร  
      หญิง กระดานเริ่มห่างจากบ่อทราย 7 เมตร 
 

ข้อ  13  การคิดคะแนน  
  13.1 ประเภทบุคคลและประเภททีม มีหลักเกณฑ ์ดังนี้  
   อันดับที่ 1 ได ้9 คะแนน  
   อันดับที่ 2 ได ้7 คะแนน  
   อันดับที่ 3 ได ้6 คะแนน  
   อันดับที่ 4 ได ้5 คะแนน  
   อันดับที่ 5 ได ้4 คะแนน  
   อันดับที่ 6 ได ้3 คะแนน  
   อันดับที่ 7 ได ้2 คะแนน  
   อันดับที่ 8 ได ้1 คะแนน 

 
ข้อ  14  คะแนนรวมแบ่งเป็นระดับ ดังนี้  

  14.1 ระดับประถมศึกษาชาย 
  14.2 ระดับประถมศึกษาหญิง 
  14.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย  
  14.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง  
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  14.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย  
  14.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง  
 

ข้อ  15  กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่  
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬา  
 

ข้อ  16  การประท้วง และการอุทธรณ์  
  16.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  16.2 การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกีฬาสาธิตสามัคคี ว่าด้วยการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  
  16.3 การประท้วงทางเทคนิค  
   - ให้ประท้วงได้ตามแบบฟอร์มที่คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา ก าหนดขึ้น
เท่านั้น 
   - ให้ประท้วงภายใน 30 นาท ีหลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
   - ให้ยื่นประท้วงต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง พร้อมเงินประกัน
จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และหากคาประท้วงไม่เป็นผล ให้ริบเงินประกันดังกล่าว เป็นรายได้ของ
คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

 
ข้อ 17   รางวัลการแข่งขัน  

  17.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร  
  17.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร  
  17.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร  
  17.4 เกียรติบัตรและโล่รางวัลส าหรับนักกรีฑาดีเด่น 3 ระดับ ชายและหญิง รวม 6 รางวัล  
  17.5 โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 3 ระดับ ชายและหญิง รวม 6 โล่รางวัล 
  17.6 การพิจารณานักกรีฑายอดเยี่ยม ให้พิจารณาตามล าดับดังนี้  
  17.6.1 พิจารณาจาก 3 เหรียญทอง จากประเภทบุคคล หรือประเภททีม (โดยพิจารณา
จากประเภทบุคคลก่อน)  
  17.6.2 พิจารณาจากการท าลายสถิติ  
  17.6.3 นักกรีฑายอดเยี่ยมอาจมีมากกว่า 1 คน  ในแต่ละรุ่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
 

ข้อ 18   หน้าที่ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน 
  18.1 ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ที่มีชื่อระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น มีสิทธิ์เข้าประชุมหรือยื่นเรื่อง
ประท้วงในข้อปัญหาการแข่งขันได้ 
  18.2 ผู้จัดการทีม ต้องแจ้งระเบียบกติกาการแข่งขัน และก าหนดการแข่งขันให้นักกีฬาของ
ตนทราบโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์ของทีม 
  18.3 ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน ต้องส่งนักกีฬาของตนไปรายงานตัวต่อฝุายเรียกตัวนักกีฬา 
ณ ที่รายงานตัวตามก าหนดการรายงานตัวแต่ละประเภท 
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  18.4 เพ่ือให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬาหรือ
บุคคลภายนอกจะไม่มีสิทธิ์เข้าภายในบริเวณรั้วสนามแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ฝุาฝืนจะถูกเชิญให้ออกจากภายใน
บริเวณสนาม และถ้ายังฝุาฝืนอีก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาคนนั้น ๆ  อาจถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันตามประเภท
ที่ก าลังท าการแข่งขันนั้น ๆ  ก็ได้  
  18.5 นักกีฬาที่ท าการแข่งขันเสร็จแล้ว เมื่อได้อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ให้ไป
รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝุายพิธีมอบเหรียญรางวัลทันที เมื่อได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว  
 
 ข้อ 19   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 
 ข้อ 20   ให้ประธานกรรมการอ านวยการ รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 
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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 “นนทรีเกมส์” 
 

ล าดับที ่ รายนามสถาบัน ค าย่อ 
อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 รร. สาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 รร. สาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตก าแพงแสน กพส KUSK 

3 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตขอนแก่น สมข KKU 
4 รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE 
5 รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS 
6 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตเชียงใหม่ สมช CMU 
7 รร. มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สาธิตนเรศวร สมน NUD 
8 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สาธิตพะเยา สมพ SUP 
9 รร. สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สาธิตบูรพา พมบ PBU 
10 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) สาธิตมหาสารคาม

ประถม 
ปสธ SMS 

11 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมธัยม) สาธิตมหาสารคาม
มัธยม 

สมค DMSU 

12 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) สาธิตรามประถม มรป RAM 
13 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาธิตราม สธร DRU 
14 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สาธิตปทุมวัน ปทว PDS 
15 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
สาธิตประสานมิตร

ประถม 
ปสป PSP 

16 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร
มัธยม 

ปสม PSM 

17 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ ์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธติการศึกษา 

สาธิตมศว องครักษ์ สอร ODS 

18 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

สาธิตศิลปากรประถม ปศก EDSU 

19 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตศิลปากร มศก DSU 
20 รร. อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
สาธิตสงขลาอนุบาลฯ อมอ APS 

21 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาธิตสงขลา สมอ PSU 
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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 “นนทรีเกมส์” 

 
ล าดับที ่ รายนามสถาบัน 

1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
9 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝุายประถม 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ก าหนดวันและสถานที่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 “นนทรีเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รหัส 
กีฬา 

ชนิดกฬีา 
มกราคม 2560 

จ านวนวัน สนามที่แข่งขัน 
พฤ5 ศ 6 ส 7 อา 8 จ 9 อ 10 พ 1 พฤ 12 

 พิธีเปิด          สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 
 พิธีปิด          สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 

01 กรีฑา M - - - T Q/F Q/F - 2 สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก. 

02 กอล์ฟ - M/T - - Q F Q F 4 อยุธยากอล์ฟคลับ  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

03 ซอฟท์บอล M Q Q Q Q Q Q/F  6 สนามรักบี้ มก. 
04 เซปักตะกร้อ M Q Q Q Q Q F - 6 สนามเซปักตะกร้อ มก. 

05 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F - 6 สนามเทนนสิโรงเรียนสาธิตฯ 
และสนามเทนนสิ มก. 

06 เทเบิลเทนนสิ M - - Q Q Q/F Q Q/F 5 อาคารจักรพันธเ์พ็ญศริิ มก. 

07 บาสเกตบอล M Q Q Q Q Q Q/F F 7 สนามบาสเกตบอลในร่ม 
โรงเรียนสาธิตฯ 

08 แบดมินตัน M Q Q F Q Q Q F 7 อาคารเสรไีตรรัตน์  
ส านักการกีฬา มก. 

09 เปตอง M Q F Q F F Q F 7 ลานดา้นข้างสนามรักบี้ มก. 

10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามหญ้าเทียมหน้าอาคาร
อุบล เรียงสุวรรณ โรงเรยีนสาธติฯ 

11 ฟุตบอล M Q Q Q Q Q Q F 7 
สนามฟตุบอลโรงเรียนสาธติฯ 
และ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ 
มก. 

12 ลีลาศ M T F - - - - - 1 อาคารจักรพันธเ์พ็ญศริิ มก. 

13 วอลเลย์บอล M Q Q Q Q Q Q F 7 อาคารเสรไีตรรัตน์  
ส านักการกีฬา มก. 

14 ว่ายน้ า M T F F - - - - 2 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก. 

15 หมากกระดาน M F F F F F F - 6 
อาคารคณะศึกษาศาสตร์
เฉลิมพระเกียรตฯิ ช้ัน 2 
โรงเรียนสาธิตฯ 

16 ฮอกกี ้ M Q Q Q Q Q F - 6 สนามธีระสตูะบุตร มก. 

17 แฮนด์บอล M - Q Q Q Q F - 5 อาคารกีฬา ช้ัน 2  
โรงเรียนสาธิตฯ 

 
 พิธีเปิด – ปิด    M - ประชุมผู้จัดการทีม   T - วันฝึกซ้อม   Q -  วันแข่งขัน   F – วันชิงชนะเลิศ 
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บันทึกสถิติของโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬากรีฑา กีฬาสาธิตสามัคคี ในรอบ 13  ปี 
 

ครั้งที ่/ ปี  เจ้าภาพ 
กรีฑา 

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

 28 / 2546 ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น บูรพา ก าแพงแสน ก าแพงแสน บูรพา 
 29 / 2547  จุฬา บูรพา ก าแพงแสน ก าแพงแสน ก าแพงแสน ก าแพงแสน ก าแพงแสน 
 30 / 2548   
ก าแพงแสน 

ขอนแก่น ก าแพงแสน จุฬา 
ก าแพงแสน
 

ก าแพงแสน
,  เกษตร 

ก าแพงแสน 

 31 / 2549   
สาธิตเกษตร 

เกษตร เกษตร ก าแพงแสน เกษตร เกษตร บูรพา 

 32 / 2550  เชียงใหม่ บูรพา จุฬา ขอนแก่น บูรพา ก าแพงแสน ศิลปากร 
 33 / 2551  
รามค าแหง 

ก าแพงแสน ประสานมิตร เกษตร เกษตร ศิลปากร ศิลปากร 

 34 / 2552  บูรพา ขอนแก่น ประสานมิตร บูรพา บูรพา บูรพา บูรพา 
 35 / 2553   
ประสานมิตร 

ก าแพงแสน เกษตร บูรพา บูรพา เกษตร บูรพา 

 36 / 2554  
มหาสารคาม 

บูรพา บูรพา บูรพา บูรพา บูรพา บูรพา 

 37 / 2555   
ปทุมวัน 

เกษตร บูรพา ปทุมวัน บูรพา บูรพา บูรพา 

 38 / 2556   
ศิลปากร 

เกษตร เกษตร ปทุมวัน บูรพา บูรพา บูรพา 

 39 / 2557  จุฬา บูรพา เกษตร บูรพา ปทุมวัน เชียงใหม่ บูรพา 
 40 / 2558  ขอนแก่น ประสานมิตร เกษตร บูรพา เกษตร ขอนแก่น บูรพา 
 41/2559   
สาธิตเกษตร 

            

 
เครื่องหมาย  คือ โรงเรียนนั้นได้รับโล่จ าลองเป็นกรรมสิทธ์เรียบร้อยแล้ว จากที่ชนะเลิศ 3 ปีติดกัน  
เครื่องหมาย *  คือเจ้าภาพปีต่อไปคือสาธิตเกษตร ตรวจว่าผลแข่งขันคือ โรงเรียนใด ถ้าเป็นโรงเรียน ที่ได้ครบ 
3 ปีซ้อน ต้องท าโล่จ าลองให้ 
  

อ.พรศักดิ์ นากชื่น  เริ่มรวบรวม เมื่อปี  2548 เป็นต้นมา / ล่าสุด 14 มกราคม 2559 
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โปรแกรมการแข่งขันการแข่งขันกรีฑา 
กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” 

 
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 (ภาคเช้า) 

ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

รายการที่ รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 
101 07.20 น. 08.00 น. ทุ่มน้ าหนัก หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
102 07.20 น. 08.00 น. กระโดดไกล หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
103 07.20 น. 08.00 น. พุ่งแหลน หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
104 07.30 น. 08.00 น. วิ่ง 60 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 
105 07.45 น. 08.15 น. วิ่ง 60 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 
106 08.00 น. 08.30 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ต้น คัดเลือก 
107 08.15 น. 08.45 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ต้น คัดเลือก 
108 08.30 น. 09.00 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 
109 08.45 น. 09.15 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 
110 09.00 น. 09.30 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 
111 08.50 น. 09.30 น. ทุ่มน้ าหนัก ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
112 08.50 น. 09.30 น. พุ่งแหลน ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
113 08.50 น. 09.30 น. กระโดดสูง ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
114 09.15 น. 09.45 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ต้น คัดเลือก 
115 09.30 น. 10.00 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ต้น คัดเลือก 
116 09.45 น. 10.15 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ปลาย คัดเลือก 
117 10.00 น. 10.30 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 
118 10.15 น. 10.45 น. วิ่ง 60 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
119 10.25 น. 10.55 น. วิ่ง 60 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
120 10.20 น. 11.00 น. กระโดดไกล ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
121 10.20 น. 11.00 น. ขว้างจักร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
122 10.20 น. 11.00 น. ทุ่มน้ าหนัก ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
123 10.35 น. 11.05 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ม.ต้น คัดเลือก 
124 10.50 น. 11.20 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 
125 11.10 น. 11.40 น. วิ่งผลัด 8x50 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
126 11.20 น. 11.50 น. วิ่งผลัด 8x50 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
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วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 (ภาคบ่าย) 
ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รายการที่ รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 

127 12.20 น. 13.00 น. กระโดดไกล หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
128 12.20 น. 13.00 น. ขว้างจักร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
129 12.20 น. 13.00 น. กระโดดสูง ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
130 12.30 น. 13.00 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
131 12.40 น. 13.10 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
132 12.50 น. 13.20 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
133 13.00 น. 13.30 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
134 13.10 น. 13.40 น. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
135 13.20 น. 13.50 น. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
136 13.20 น. 14.00 น. กระโดดไกล ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
137 13.20 น. 14.00 น. กระโดดสูง ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
138 13.30 น. 14.00 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
139 13.40 น. 14.10 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
140 13.50 น. 14.20 น. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
141 14.00 น. 14.30 น. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
142 14.10 น. 14.40 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
143 14.20 น. 14.50 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
144 14.20 น. 15.00 น. กระโดดไกล ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
145 14.30 น. 15.00 น. วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
146 14.40 น. 15.10 น. วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
147 14.50 น. 15.20 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
148 15.00 น. 15.30 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
149 15.10 น. 15.40 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
150 15.20 น. 15.50 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
151 15.30 น. 16.00 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
152 15.40 น. 16.10 น. วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
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วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 (ภาคเช้า) 
ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รายการที่ รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 

201 07.20 น. 08.00 น. ทุ่มน้ าหนัก หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
202 07.20 น. 08.00 น. เขย่งก้าวกระโดด หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
203 07.20 น. 08.00 น. กระโดดสูง หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
204 07.20 น. 08.00 น. พุ่งแหลน หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
205 07.30 น. 08.00 น. วิ่ง 80 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 
206 07.45 น. 08.15 น. วิ่ง 80 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 
207 08.00 น. 08.30 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 
208 08.15 น. 08.45 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ประถม คัดเลือก 
209 08.30 น. 09.00 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ต้น คัดเลือก 
210 08.45 น. 09.15 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ต้น คัดเลือก 
211 08.50 น. 09.30 น. ขว้างจักร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
212 08.50 น. 09.30 น. เขย่งก้าวกระโดด หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
213 09.00 น. 09.30 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ปลาย คัดเลือก 
214 09.15 น. 09.45 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 
215 09.30 น. 10.00 น. วิ่งผลัด 5x80 เมตร หญิง ประถม คัดเลือก 
216 09.50 น. 10.20 น. วิ่งผลัดผสม ชาย ม.ต้น คัดเลือก 
217 10.05 น. 10.35 น. วิ่งผลัดผสม ชาย ม.ปลาย คัดเลือก 
218 9.55 น. 10.35 น. เขย่งก้าวกระโดด ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
219 9.55 น. 10.35 น. กระโดดสูง หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
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วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 (ภาคบ่าย) 
ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รายการที่ รายงานตัว เวลาแข่งขัน รายการแข่งขัน เพศ ระดับ รอบ 

220 12.20 น. 13.00 น. กระโดดสูง หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
221 12.20 น. 13.00 น. เขย่งก้าวกระโดด ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
222 12.20 น. 13.00 น. ขว้างจักร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
223 12.30 น. 13.00 น. วิ่ง 80 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
224 12.40 น. 13.10 น. วิ่ง 80 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
225 12.50 น. 13.20 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
226 13.00 น. 13.30 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
227 13.10 น. 13.40 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
228 13.20 น. 13.50 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
229 13.30 น. 14.00 น. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
230 13.40 น. 14.10 น. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
231 13.50 น. 14.20 น. วิ่งผลัด 5x80 เมตร หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
232 14.00 น. 14.30 น. วิ่งผลัด 5x80 เมตร ชาย ประถม ชิงชนะเลิศ 
233 13.50 น. 14.30 น. กระโดดไกล หญิง ประถม ชิงชนะเลิศ 
234 13.50 น. 14.30 น. พุ่งแหลน ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
235 14.10 น. 14.40 น. วิ่งผลัดผสม หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
236 14.20 น. 14.50 น. วิ่งผลัดผสม ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
237 14.30 น. 15.00 น. วิ่งผลัดผสม หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
238 14.40 น. 15.10 น. วิ่งผลัดผสม ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
239 14.50 น. 15.20 น. วิ่ง 1500 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
240 15.00 น. 15.30 น. วิ่ง 1500 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
241 15.10 น. 15.40 น. วิ่ง 1500 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
242 15.20 น. 15.50 น. วิ่ง 1500 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
243 15.30 น. 16.00 น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
244 15.40 น. 16.10 น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ม.ต้น ชิงชนะเลิศ 
245 15.50 น. 16.20 น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
246 16.00 น. 16.30 น. วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ม.ปลาย ชิงชนะเลิศ 
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101 ทุ่มน้ าหนัก 08.00 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     9.38 เมตร      ด.ญ.ศศิสดุา จรรยาเวโรจน ์     สาธิต มศว     2542 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 08006 ธิติวลัญช์ฤทัย พฤทธิ์ภคเศรษฐ์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
2 02022 ชิตสุดา กล้าหาญ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
3 06012 พิชชากร ธุวานนท์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
4 08021 วิสสุตา เฉพาะธรรม รร.สาธิต ม.พะเยา     
5 09020 พัทธ์ธีรา สาครตระกูล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 01069 จันทกานติ ์จิตศรัทธา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7 11003 ณัฐชยา โชติมานนท์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
8 14024 ชนกนันท์ ทองอยู่ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
9 09019 ณัฐชยา เชียสวัสดิ์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
10 11007 มนสิการ วงศ์อาษา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
11 14027 ณัฐชา รัตนเกียรติถาวร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
12 01057 มนต์สินี เสาชัย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
13 19006 นคนันทินี ด ารงค์กุล รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
14 21001 กานธิดา สระอิส รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
15 17018 แพรฟูา เยาวลักษณ์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
16 19007 ภัคนิจ สนคะมิ รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
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102 กระโดดไกล 08:00 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:       5.00 เมตร       ด.ญ.ปาริชาติ สุขทวีสถิตย์กุล       สาธิตเชียงใหม ่       2551 
 

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 02026 กฤติมา ลิ้มแสงอุทัย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
2 07003 สุรัสวดี เพ็ชรทูล รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
3 08019 ปิยะภรณ์ สีทา รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 19011 ดนชิดา ช่วยประสาทวัฒนา รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
5 11001 นิรินธร ค านุ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
6 01054 รมณ ศิริวัลลภ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7 02024 นลินี เฉิน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
8 05016 วฤณ ทรัพย์สุขสิริ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ ม. ฝุายมัธยม     
9 06005 อนันตญา จิตหัสฐะ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
10 09028 อัฐภิญญา อาภากรินทร์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
11 14026 นภัส นิติวัฒนานนท์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
12 19003 ปราชญ์ ปั้นกล่ า รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
13 14008 ณพิมพ์ กุลฤชากร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
14 07005 ธัญสิริ เที่ยงอยู่ รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
15 05002 ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ ม. ฝุายมัธยม     
16 01044 วีรยา เกษมทรัพย์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
103 พุ่งแหลน 08.00 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     34.25 เมตร    ด.ญ.สิวลี ชัยโรจน์กาญจนา    สาธิตศิลปากร     2544 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 01086 ปริชมน ศานติวงศ์สกุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2 11009 ฟูารุ่ง คณะมะ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
3 08043 ประภาพร พระบาลี รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 16020 ปลายมาศ งามแสงรัตน์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
5 19020 พรกนก ชัยเรืองศรี รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
6 14041 สุทัตตา เทพบุตร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
7 05038 จิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ ม. ฝุายมัธยม     
8 01082 บุรชาติ อมิตรพ่าย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
9 02044 อาจารีย์ ทองทิพย์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
10 19016 ธนพร สุภชัยพานิชพงศ์ รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
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104 วิ่ง 60 เมตร 08.00 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     8.54 วินาที      ด.ญ.อริศรา โรเซ็นดารล์      สาธติเกษตร      2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 03001 ณิชชา เสาะก่าน รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
3 04010 ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
4 10013 จีราวรรณ บัวสาย รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
5 12026 นันท์นภัส กิจเจริญไพศาล รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
6 17003 บุญฑิตา ปัสสุวรรณ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
7 18013 กัลยวัญญ์ มกรกิจวิบูลย์ รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
8 01006 จิรัชญา สุทธิพันธุ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
104 วิ่ง 60 เมตร 08.00 

 
ประถม หญิง คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    8.54 วินาที     ด.ญ.อริศรา โรเซ็นดาร์ล        สาธิตเกษตร       2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 18001 กรจิรา นันทานิช รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
3 15001 ไอริณ มหชวโรจน ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
4 12014 ชนิกาณม ์ตั้งสกุลล้ าเลิศ รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
5 09003 ปาณิศา เธียรศิริพิพัฒน์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 03012 พิยะดา แผลงสูงเนิน รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7 02014 ธันย์สิตา พัฒนธิธณณ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     

      
104 วิ่ง 60 เมตร 08.00 

 
ประถม หญิง คัดเลือก พวกที่ 3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     8.54 วินาที     ด.ญ.อริศรา โรเซ็นดาร์ล       สาธิตเกษตร       2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 01012 ฐิตารีย์ กมุทชาติ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 02020 ธนวรรณ รุ่งแจ้ง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 04019 ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
5 10004 ดวงเกษ นามศรี รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
6 15007 โสภิฒชา ธรรมสโรช รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
7 17006 ปภาวรินท์ นุ่มน่วม รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
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105 วิ่ง 60 เมตร 08.15 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที ่1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:       8.03 วินาที       ด.ช.นที เศ็งสืบผล        สาธิตบรูพา        2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 02009 ศิวา ทองค า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
3 04011 วิชญ์ โกมลมิศร์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
4 09001 คริสเตียน โดมินิค คาลิก รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
5 1202 กฤษณะ ปรีชานนท์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
6 15011 ศรุฑ โมราห์วง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
7 18009 ธนา สัจจะธนาพร รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
8 01024 ภูผา อ๊ึงวัฒนา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
105 วิ่ง 60 เมตร 08.15 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที ่2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:       8.03 วินาที       ด.ช.นที เศ็งสืบผล        สาธิตบรูพา        2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 12008 ปรานต์ รักศรี รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
3 17001 ศุภกานต ์ประยงค์แย้ม รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
4 18014 นิธิภัทธ์ ปิยะวงศ์วัฒนา รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
5 01005 โชติพิสุทธิ์ พิศาลวรรณกุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6 03021 ฐปนนท์ นามพลสันต์ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7 04023 ศิวกร ทิพยไพศาล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
8 10002 ชยุต สีบุญเรือง รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     

      
105 วิ่ง 60 เมตร 08.15 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที ่3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:       8.03 วินาที       ด.ช.นที เศ็งสืบผล        สาธิตบรูพา        2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 17005 สิทธินนท์ สุขสมทิพย์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
3 15017 รัชพล สกุลวงศ์ธนา รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
4 10007 มนัสนันท์ อุทัยรัตนะชัย รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
5 09002 กรภาส อู่วิจิตร รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 03002 วรรธนะ เผือกนอก รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7 02003 พีรพงศ ์จงกลรัตนวัฒนา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
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106 วิ่ง 400 เมตร 08.30 

 
ม.ต้น หญิง คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     1:06.81 นาที    ด.ญ.กษม กระแสโสม     สาธิตขอนแก่น       2547 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 01066 ธีมา ตงศิริ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 19004 ชลธร เงินประเสริฐศิริ รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
4 05028 รินรดา อัมพรสิทธิกูล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5 06009 เอ้ืองขวัญ ภู่สว่าง รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
6 07005 ธัญสิริ เที่ยงอยู่ รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
7 14035 ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     

      
106 วิ่ง 400 เมตร 08.30 

 
ม.ต้น หญิง คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     1:06.81 นาที    ด.ญ.กษม กระแสโสม     สาธิตขอนแก่น       2547 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 14021 ลดา วิวัฒนะประเสิรฐ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
3 08023 ปรัธนา จักรเงิน รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 07001 สปันดา นามาภินันท์ รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
5 05010 สร้อยสลา หาญพาณิชย์พันธ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
6 01059 ปิ่นมุก สุรัสวดี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
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107 วิ่ง 400 เมตร 08.45 

 
ม.ต้น ชาย คดัเลอืก พวกที ่1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     53.74 วินาที     ด.ช.อัษฎางค ์อึ้งศิริสวัสดิ ์    สาธิตขอนแก่น    2551 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 09027 พัทธดนย์ กุศลภากร รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
2 06014 กฤติโชค รัตนขอดสกุล รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
3 14034 ณัฐภัทร เชิดช ู รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4 02032 ชัยจิรัฏฐ์ วิวัฒน์ภาสวร รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
5 03032 วสุวรรธน ์จ าปาวงษ์ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
6 16002 ภคิน ยี่ภู่ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
7 21005 ศุภวิชญ์ แสนสุข รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
8 01073 ชริน บุญศิริ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
107 วิ่ง 400 เมตร 08.45 

 
ม.ต้น ชาย คดัเลอืก พวกที ่2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    53.74 วินาที     ด.ช.อัษฎางค ์อึ้งศิริสวัสดิ ์    สาธิตขอนแก่น    2551 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 01075 สิรวิชญ์ ขอพรกลาง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2 16014 สิรดนัย หมีปาน รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
3 21002 อันนาส วังทอง รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
4 08008 จารุกิตติ ์รัตนรักษ์มงคล รร.สาธิต ม.พะเยา     
5 05025 ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
6 11002 ธารา พลเยี่ยม รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
7 14007 ทยากร จนิษฐ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
8 02021 ปภังกร สิงห์กลิ่น รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
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108 วิ่ง 400 เมตร 09.00 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    51.78 วินาที     นายชัยวัฒน์ มาศร ี      สาธิตขอนแก่น       2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 06026 อรุณกร จักษุตน รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
3 03040 ปวฤทธิ์ แก่นนาค รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
4 01093 รัชโยธิน สุขเจริญไกรศรี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 07016 ภูม ิพงษ์เจริญ รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
6 09033 เดโชชัย พรประพันธ์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
7 16015 ศุภวัฒน์ ศรีบุษย ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     

      
108 วิ่ง 400 เมตร 09.00 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     51.78 วินาที     นายชัยวัฒน์ มาศร ี     สาธิตขอนแก่น        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 01079 สรวิชญ์ ติระตระกูลวิทยา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 08028 จิรวัฒน์ คุยเพียภูมิ รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 11012 ปริญญา วิจารณ์จิต รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
5 19014 ชลสิทธิ์ ศรัณยกษิตริน รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
6 06024 ชัชชัย สมศักดิ์บุญ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
7 07013 จิรทิปต์ ทองสมบูรณ์ รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     

      
  



31 

 

109 วิ่ง 100 เมตร 09.15 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    14.03 วินาที     ด.ญ.สุภัชชา สารนสุิต        สาธิต มศว        2535 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 18015 ศศิมา เทียนดอนไพร รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
3 15021 นัทธ์ฐานันต์ พบประเสริฐ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
4 12025 วิชญาพร นาคบวรวิจิตร รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
5 09003 ปาณิศา เธียรศิริพิพัฒน์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 03010 สุภัตการต์ กองลี รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7 02006 ชุติยนันท์ พ่อค้า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     

      
109 วิ่ง 100 เมตร 09.15 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     14.03 วินาที     ด.ญ.สุภัชชา สารนสุิต       สาธิต มศว       2535 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 01021 ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 02019 ณัฏฐ์นรี บางสวนหลวง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 17007 ณัฐศิญาดา โหสกุล รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
5 12013 สุภจิรา ศิริธร รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
6 10013 จีราวรรณ บัวสาย รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
7 04004 ณภัทร ทองเจริญ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     

      
109 วิ่ง 100 เมตร 09.15 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     14.03 วินาที      ด.ญ.สภุัชชา สารนสุิต      สาธิต มศว       2535 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 17006 ปภาวรินท์ นุ่มน่วม รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
3 15005 ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
4 10003 ธนัญชนก บัวศรี รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
5 04009 ปุณยนุช นิยมไทย รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
6 01023 พัทธ์ธีรา เหลืองจริยากุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7 03014 ปุณยภา สกุลคู รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
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110 วิ่ง 100 เมตร 09.30 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  13.24 วินาที    ด.ช.นิรภัทร หอมหวน      สาธิตขอนแก่น        2531 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 18007 นิพิฐพนธ์ ก้องภักดีสุข รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
3 17008 บวรภัค สุขสวัสดิ ์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
4 15028 กิตติ์กวินภ์ หาญไทยผลดี รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
5 01009 ณพล อัตถากร รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6 02009 ศิวา ทองค า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
7 04003 วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     

      
110 วิ่ง 100 เมตร 09.30 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  13.24 วินาที    ด.ช.นิรภัทร หอมหวน      สาธิตขอนแก่น        2531 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 10007 มนัสนันท์ อุทัยรัตนะชัย รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
3 01024 ภูผา อ๊ึงวัฒนา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4 03006 ธนพนธ์ ไชยยงยศ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
5 18010 ณัฐพล ทองอ่อน รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
6 15026 ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
7 12029 นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     

      
110 วิ่ง 100 เมตร 09.30 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที่ 3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  13.24 วินาที    ด.ช.นิรภัทร หอมหวน      สาธิตขอนแก่น        2531 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 09002 กรภาส อู่วิจิตร รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
3 02003 พีรพงศ ์จงกลรัตนวัฒนา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 04005 คณธัช อุบลสิงห์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
5 10014 ธีรภัทร์ กลมดวง รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
6 12011 ภพธรรม ปานสัมฤทธิ์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
7 17011 จตุพร จอนเจือ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
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111 ทุ่มน้ าหนัก 09.30 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     14.14 เมตร    ด.ช.เกียรตภิูมิ สุขถาวร     สาธิต มศว        2548 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 01062 มาซาโตะ โชดะ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2 14018 เตชินท์ โกศลวาทะวงศ์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
3 21004 พิชเญศ โสค าภา รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
4 02027 อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
5 09011 อิงครัตน์ ค าแก้ว รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 05020 ยศพนธ์ คงถวิล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7 01060 เทพเกื้อ เกื้อมณี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
8 05003 พุฒิพงศ ์เจริญสุขเลิศวิทยา รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
9 09016 ธนกฤต รนสิงห์ทอง รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
10 16010 พศวัต เมฆวัฒน์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
11 14032 ภูธนิก ศีตสาธิต รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
12 06015 วงศ์วรัณ เสาร์หิน รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
13 02028 ภัทรพล ถมยา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
14 08001 ภูมิพัฒน์ เกียรติกาญจน์กุล รร.สาธิต ม.พะเยา     
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112 พุ่งแหลน 09.30 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   54.77 เมตร  นายอานันทท ์อ่อนฤทธ์ิ   สาธิตก าแพงแสน     2550 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 02039 ศิริชัช มีสง่า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
2 11019 ภูม ิเหล่าสีนาท รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
2 21008 นาถวัฒน์ ผ่องอารมณ์ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
2 14043 พัทธพล ศิริถาพร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
5 09033 เดโชชัย พรประพันธ์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 07010 ศราวุฒิ มวลจุมพล รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
7 05032 เกริกกาญจน์ จารุรัตนา รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
8 02042 ภัทรพล กุลวัชรจินดา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
9 06033 ธีธัช กันจินะ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
10 08030 วิชญ์พล คะณาวรรณ รร.สาธิต ม.พะเยา     
11 11011 นิธิกร ผดุงสัตย์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
12 19022 จิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
13 01093 รัชโยธิน สุขเจริญไกรศรี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
14 05040 ก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
15 06021 สหรัฐ ชมเดช รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
16 08026 อภิกูล ใจเอ้ือ รร.สาธิต ม.พะเยา     
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113 กระโดดสูง 09.30 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     1.45 เมตร     ด.ช.ณรรฐวรรษ สโุขทัย      สาธิตบรูพา        2547 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 15009 ณัฐดนัย หวังโรจน์ฤทธิ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
2 09004 รชต ศิวนาถฤทธิ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
3 04002 ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
4 02016 นราวิชญ์ เฉิน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
5 01010 คาวี บินหะซัน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6 12032 กรณ์ระพี ด้วงตุ่น รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
7 10008 วรปรัชญ์ บัวศร ี รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
8 04015 ไททัศน ์วัฒนบวรกุล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
9 02002 ภูริโชติ เซี่ยงจง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
10 01016 วิศรุต สุขศรี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
11 15023 อชิรวิชญ์ จิตต์จ านงค ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
12 12019 ปัณณวิชญ์ กันแตง รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
13 10011 วสุพล ปองไป รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
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114 วิ่ง 100 เมตร 09.45 

 
ม.ต้น หญิง คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  12.79 วินาที  ด.ญ.กมลรตัน์ ทะประสิทธ์ิจิตต ์   สาธิตราม     2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 07004 กัญจนา สารวิจิตร รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
3 05008 รติมา ปานเฟือง รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
4 03028 นริศรา ชัยหาทัพ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
5 01045 ฟูาแจ่ม หงษ์ดาลัด รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6 19002 ฟูาใส สงวนพันธุ์ รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
7 16004 ม่านพลอย เชษฐชาตรี รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
8 14014 กนิก ศรีธรา รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     

      
114 วิ่ง 100 เมตร 09.45 

 
ม.ต้น หญิง คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  12.79 วินาที  ด.ญ.กมลรตัน์ ทะประสิทธ์ิจิตต ์   สาธิตราม     2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 17015 ศิรดา เมฆสุข รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
3 16001 นัทธ์ชนัน ชาคริตบุษบง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
4 13002 แพรวพรรณ หงิมจั่น รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
5 06007 ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
6 05018 มีนา เอกะหิตานนท์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7 02026 กฤติมา ลิ้มแสงอุทัย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     

      
114 วิ่ง 100 เมตร 09.45 

 
ม.ต้น หญิง คัดเลือก พวกที่ 3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  12.79 วินาที  ด.ญ.กมลรตัน์ ทะประสิทธ์ิจิตต ์   สาธิตราม     2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 01051 พิรญาณ์ ฉายากุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 03022 ปัญญาภรณ์ ประชุมโส รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
4 06003 ชนิกานต์ ศรีเขื่อนแก้ว รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
5 08004 กรกนก ทิมัน รร.สาธิต ม.พะเยา     
6 14011 ชนิตาภา กฤตยารัตน์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
7 17014 ภูริชญา ปูองกันทรัพย์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
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115 วิ่ง 100 เมตร 10.00 

 ม.ต้น ชาย คดัเลอืก พวกที ่3  
 สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   10.95 วินาที  ด.ช.สุเมธ เสนานุรักษ ์     สาธิตบูรพา        2550   
ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 17016 นพรุจ บุญประสิทธิผล รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
2 13013 วีรภัทร เย็งยูโซ๊ะ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
3 11006 ก้องชาญ ศรีจ านง รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
4 06013 ศิษฎ ศรียาภัย รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
5 05023 กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
6 03027 วิษณุ รู้หลัก รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7 02036 ณภัทร มณีรัตน์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
8 16005 ทักษ์ดนัย ศรีสุกล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
      115 วิ่ง 100 เมตร 10.00 

 
ม.ต้น ชาย คดัเลอืก พวกที ่3 

 
 สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   10.95 วินาที  ด.ช.สุเมธ เสนานุรักษ ์     สาธิตบูรพา        2550   ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 21003 ศุภณัฐ ชุมผอม รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
2 16006 สิรภพ ตังธนาวุฒิกุล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
3 14006 นรวิชญ์ จินดาเกียรติ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4 01053 โชติวัฒน์ อิทธิปาลกุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 03023 ธนกฤต สุขวงศ์ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
6 05004 วิวิธชัย ทองสุข รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7 08003 ภูวนนท์ บรรจง รร.สาธิต ม.พะเยา     
8 11002 ธารา พลเยี่ยม รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
      115 วิ่ง 100 เมตร 10.00 

 
ม.ต้น ชาย คดัเลอืก พวกที ่3 

 
 สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   10.95 วินาที  ด.ช.สุเมธ เสนานุรักษ ์     สาธิตบูรพา        2550   
ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 01067 วชิรวิทย์ บุญเรือง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 02029 ภูวกร ค้าธัญเอกมงคล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 06002 ธรรศธาดา ต้นชัยสวัสดิ ์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
5 09013 กณิศ ชัยวรกุล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 13009 รณกฤต มีทรัพย์มาก รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
7 14022 พชร บัณฑิตย์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
8 17017 กชพงศ ์ภู่ประพันธ์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
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116 วิ่ง 100 เมตร 10.15 

 
ม.ปลาย หญิง คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   12.88 วินาที        น.ส.นวพร ไชยวงษ ์     สาธิต มศว        2547 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 09035 พิชญ์สินี นันทะวิจิตรกุล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
2 06017 ปรายฝน นาคะสิริ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
3 05033 ศรุตา เกรียงพิชิตชัย รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
4 01081 เกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 11018 พรรณสิริ โพนะทา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
6 16022 ปราณกวี เกลี้ยงกมล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
7 19017 กานดารัตน์ ทองอ่อน รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
8 03039 เมธาวี โคตรพงษ์สาร รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     

      
116 วิ่ง 100 เมตร 10.15 

 
ม.ปลาย หญิง คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   12.88 วินาที        น.ส.นวพร ไชยวงษ ์     สาธิต มศว        2547 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 08035 อริสา วะรินทร์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
2 11008 จุฑามาศ จันทคัต รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
3 13022 เจนจิรา เจริญทัศน์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
4 19019 จุฑามาศ รัตนา รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
5 06027 นภัสสร แสงเงินชัย รร.สาธิต ม.เชียงใหม่     
6 05050 นฎา สืบสงวน รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7 03041 พลอยพรรณ กันพิพิธ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
8 16020 ปลายมาศ งามแสงรัตน์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
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117 วิ่ง 100 เมตร 10.30 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที ่1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.92 วินาที     นายสุภัทร สุนทรวภิาต    สาธิตเกษตร     2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 21010 ศุภวิชญ์ เกียรติสกุลเลิศ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
3 14049 กฤศณัฏฐ์ โรจน์วิมลการ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4 11010 อรรถพล วิชัยพานิชกุล รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
5 07006 ทิวากร ประวันเตา รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
6 02040 ธนพล พรหมดวง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
7 03044 พัทธนันท์ ท าสิมมา รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
8 06026 อรุณกร จักษุตน รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     

      
117 วิ่ง 100 เมตร 10.30 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที ่2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.92 วินาที     นายสุภัทร สุนทรวภิาต    สาธิตเกษตร     2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 13019 กิตติธัช สถิตย์มั่นวิวิฒน์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
3 08029 ต้นปัญญา ปัญโญ รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 06022 อัครวัฒน์ เชาว์เลิศเสรี รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
5 03045 อัศวิน ลุนธิระวงศ์ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
6 01098 สุชเนศ จรรยา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7 16016 ธีรดล ค าวงศ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     

      
117 วิ่ง 100 เมตร 10.30 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที ่3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.92 วินาที     นายสุภัทร สุนทรวภิาต    สาธิตเกษตร     2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 16029 ธีรพงษ์ ใจตรง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
3 13024 ฐิติพงศ์ รุนเลิศ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
4 07011 กฤตณัฐ ปัญญาพูนตระกูล รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
5 11021 ธนกฤต วงศ์เข็มมา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
6 05037 ธนกร มาจุฬา รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7 01080 วิริทธิ์พล แข็งขัน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
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118 วิ่ง 60 เมตร 10.45 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    8.54 วินาที     ด.ญ.อริศรา โรเซ็นดาร์ล   สาธิตเกษตร       2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      
119 วิ่ง 60 เมตร 10.55 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    8.03 วินาที        ด.ช.นที เศ็งสืบผล        สาธิตบรูพา       2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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120 กระโดดไกล 11.00 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   5.70 เมตร    ด.ช.วิรัตน์ พรหมบตุร    สาธิตขอนแก่น     2545 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 21002 อันนาส วังทอง รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
2 02033 กันตพัฒน์ มฌฑาทิพย์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
3 01056 พงศธร ยอดหล้า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4 19008 อภิชัย แตระกูล รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
5 14006 นรวิชญ์ จินดาเกียรติ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6 13007 ษนัยวีร์ วงษ์บุบผา รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
7 11006 ก้องชาญ ศรีจ านง รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
8 09010 ปฏิภาณ อภิบาล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
9 08015 กัณฑเอก สองสีใส รร.สาธิต ม.พะเยา     
10 05001 นวนนท์ เนกขัมม์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
11 03027 วิษณุ รู้หลัก รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
12 14023 ภูวิศ วิภูเสถียร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
13 02023 ยศภัทร ตันประทุมวงษ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
14 01061 พีค ก้องสกุล สังขาว รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
15 13013 วีรภัทร เย็งยูโซ๊ะ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
16 11004 โฆษิต ปะกิคา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
17 09012 วิศรุต ถนอมสัตย์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
18 08011 ราเชนทร์ ใจสีธิ รร.สาธิต ม.พะเยา     
19 06004 ธีธัช แกล้วกล้า รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
20 05023 กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
21 03024 กันตภัทร์ กองสุข รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
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121 ขว้างจักร 11.00 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     26.20 เมตร     ด.ญ.เขมทัศน์ จรรเวโรจน์      สาธิต มศว     2544 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 11003 ณัฐชยา โชติมานนท์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
2 17018 แพรฟูา เยาวลักษณ์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
3 14012 ฉราศรัย หวังพาณิช รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4 02034 อธิชา ลื่ออ้น รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร ์ก าแพงแสนฯ     
5 08006 ธิติวลัญช์ฤทัย พฤทธิ์ภคเศรษฐ์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
6 05015 ลลิดา เอ้ือดุลยธรรม รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7 02022 ชิตสุดา กล้าหาญ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร ์ก าแพงแสนฯ     
8 01069 จันทกานติ์ จิตศรัทธา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
9 14027 ณัฐชา รัตนเกียรติถาวร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
10 19006 นคนันทินี ด ารงค์กุล รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
11 21001 กานธิดา สระอิส รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
12 09020 พัทธ์ธีรา สาครตระกูล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
13 06012 พิชชากร ธุวานนท์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
14 11005 กรณิศ ศรีประทุม รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
15 01057 มนต์สินี เสาชัย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
16 19007 ภัคนิจ สนคะมิ รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
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122 ทุ่มน้ าหนัก 11.00 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     11.67 เมตร     นายชาณุ มัญยานนท์      สาธิตเกษตร        2548 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 06023 วิทวัส เรือนพันธ์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
2 14043 พัทธพล ศิริถาพร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
3 05032 เกริกกาญจน์ จารุรัตนา รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
4 02039 ศิริชัช มีสง่า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
5 09038 พิสุษฐ์ ชัยพงษ์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 08051 ชนกันต์ ประพิณ รร.สาธิต ม.พะเยา     
7 06030 ภูพาน เกิดอยู่ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
8 02038 ศิรพงศ ์อรุณแสงศิลษ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
9 09031 ปรเมษฐ์ ธรรมค าภีร์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
10 11019 ภูม ิเหล่าสีนาท รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
11 19023 วิตรานันท์ นันทผาสุข รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
12 08047 พงศ์สถิตย์ จันทาพูน รร.สาธิต ม.พะเยา     
13 11011 นิธิกร ผดุงสัตย์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
14 13023 ธนวุจน์ ชื่นเกษม รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
15 21008 นาถวัฒน์ ผ่องอารมณ์ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
16 01088 พัฐวิศร พิบูลย์โรจน์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
17 05040 ก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
18 07015 วิชชาวธุ ตะวันแสงสุกกล่ า รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
19 13025 ธนวัฒน์ ค าใบ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
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123 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 11.05 

 
ม.ต้น ชาย คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        47.20 วินาที        สาธิตบูรพา        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
3     รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
4     รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
5     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6     รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
7     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
123 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 11.05 

 
ม.ต้น ชาย คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        47.20 วินาที        สาธิตบูรพา        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
3     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
4     รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
5     รร.สาธิต ม.พะเยา     
6     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
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124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 11.20 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        45.03 วินาที        สาธิต มศว        2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3     รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
4     รร.สาธิต ม.พะเยา     
5     รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
6     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     

      
124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 11.20 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        45.03 วินาที        สาธิต มศว        2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
3     รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
4     รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
5     รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
6     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
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125 วิ่งผลัด 8x50 เมตร 11.40 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        57.50 วินาที        สาธิตเกษตร        2535 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
3     รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
4     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
5     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     

      
126 วิ่งผลัด 8x50 เมตร 11.50 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        56.68 วินาที        สาธิตขอนแก่น        2545 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2     รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
3     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
4     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
5     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
6     รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
7     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
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127 กระโดดไกล 13.00 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:       5.54 เมตร   ด.ญ.ปาริชาติ สุขทวีสถิตย์กลุ    สาธติเชียงใหม ่    2554 
 

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 11008 จุฑามาศ จันทคัต รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
2 01102 ชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิโชค รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 19012 พิมพ์ชนก เจนโกศล รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
4 05039 นันท์นภัส อัชฌากรลักษณ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5 08040 ธนพร วงศ์ใหญ่ รร.สาธิต ม.พะเยา     
6 11018 พรรณสิริ โพนะทา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
7 19013 ศศิยาพัชร กุลดิลก รร.สาธิต ม.ศิลปากร     

      
128 ขว้างจักร 13.00 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   37.46 เมตร    ด.ช.สิทธิพจน์ มาโนช   สาธิตเกษตร       2544 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 08017 ปวีร์ ศรีจันทร์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
2 14032 ภูธนิก ศีตสาธิต รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
3 05020 ยศพนธ์ คงถวิล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
4 01062 มาซาโตะ โชดะ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 14018 เตชินท์ โกศลวาทะวงศ์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6 09016 ธนกฤต รนสิงห์ทอง รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
7 02025 ภัทรภณ แย้มสกุลณา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
8 19009 นพนันท์ ปิ่นเกล้า รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
9 09011 อิงครัตน์ ค าแก้ว รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
10 02027 อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
11 05005 วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
12 21004 พิชเญศ โสค าภา รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
13 01060 เทพเกื้อ เกื้อมณี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
14 06015 วงศ์วรัณ เสาร์หิน รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
15 08024 โชคชนาธิป เผ่าต๊ะใจ รร.สาธิต ม.พะเยา     
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129 กระโดดสูง 13.00 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      1.80 เมตร     ด.ช.ต่อลาภ สุดจันดา     สาธิตเชียงใหม่       2546 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 02031 ศุภวัฒน์ พุกบุญมี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
2 14005 ภูวิชญ์ พิทยประเสริฐกุล รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
3 19009 นพนันท ์ปิ่นเกล้า รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
4 01056 พงศธร ยอดหล้า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 05014 ฐิเบศร์ อัจฉรานนท์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
6 08014 สิรวิชญ์ เวียงค า รร.สาธิต ม.พะเยา     
7 11004 โฆษิต ปะกิคา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
8 19008 อภิชัย แตระกูล รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
9 08005 จอมทัพ ไชยลังกา รร.สาธิต ม.พะเยา     
10 11006 ก้องชาญ ศรีจ านง รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
11 14003 มาวิน ไชยวุฒิ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
12 21005 ศุภวิชญ์ แสนสุข รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
13 02023 ยศภัทร ตันประทุมวงษ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
14 05026 มณฑล วิเศษสินธุ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
15 09024 ณกรณ ์ศรีวรนารถ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
16 01061 พีค ก้องสกุล สังขาว รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
130 วิ่ง 100 เมตร 13.00 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      14.03 วินาที       ด.ญ.สุภัชชา สารนุสติ      สาธติ มศว      2535 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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131 วิ่ง 100 เมตร 13.10 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    13.24 วินาที    ด.ช.นิรภัทร หอมหวน     สาธิตขอนแก่น      2531 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
            

   
132 วิ่ง 100 เมตร 13.20 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    12.79 วินาที     ด.ญ.กมลรตัน์ ทะประสิทธ์ิจิตต ์  สาธิตราม   2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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133 วิ่ง 100 เมตร 13.30 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ  

 
สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    10.95 วินาที    ด.ช.สุเมธ เสนานุรักษ ์      สาธิตบูรพา       2550 

  
ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      
134 วิ่ง 100 เมตร 13.40 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     12.88 วินาที      น.ส.นวพร ไชยวงษ ์      สาธิต มศว        2547 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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135 วิ่ง 100 เมตร 13.50 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.92 วินาที    นายสุภัทร สุนทรวภิาต      สาธิตเกษตร      2550 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      
136 กระโดดไกล 14.00 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     6.84 เมตร      นายมานะชัย แจ่มใส       สาธิตบรูพา        2548 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 19021 สาริศ สุภชัยพานิชพงศ์ รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
2 21010 ศุภวิชญ์ เกียรติสกุลเลิศ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
3 07011 กฤตณัฐ ปัญญาพูนตระกูล รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
4 08039 ภัทรชัย คูสุวรรณ์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
5 01080 วิริทธิ์พล แข็งขัน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6 09037 สรสิช พิมพ์สกุล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
7 11010 อรรถพล วิชัยพานิชกุล รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
8 05047 ถิรคุณ บุญเสริม รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
9 02041 ชยพล ปิ่นทอง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร ์ก าแพงแสนฯ     
10 14038 ยศพัธน์ ศิริคุปต์เกษ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
11 11014 อภิชา ด ารงพานิชชัย รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
12 07007 วิรัช ฉันทพานิช รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
13 05043 ศุภณัฐ ทรวดทรง รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
14 02043 ธนาศักดิ์ บรานดท์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร ์ก าแพงแสนฯ     
15 06032 กันต์ธร สัณฐิติวิฑูร รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
16 08025 วีริศ ถนอมชาติ รร.สาธิต ม.พะเยา     
17 01084 สิรวิชญ์ อุสาหการี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
18 14036 ปฤณ พ่ึงสุจริต รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
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137 กระโดดสูง 14.00 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      1.95 เมตร     นายต่อลาภ สุดจันดา      สาธิตเชียงใหม่      2548 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 08028 นายจิรวัฒน์ คุยเพียภูมิ รร.สาธิต ม.พะเยา     
2 02040 ธนพล พรหมดวง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร ์ก าแพงแสนฯ     
3 01094 สรรพพล วงษ์นิยม รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4 05030 จิรภัทร จิระพันธุ์ทอง รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5 19022 จิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
6 05048 พีรวัส พันธ์มีเกียรติ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7 08039 ภัทรชัย คูสุวรรณ์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
8 06020 วงศ์วริศ วริษฐ์ศุภวุฒิ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
9 02041 ชยพล ปิ่นทอง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร ์ก าแพงแสนฯ     

      
138 วิ่ง 400 เมตร 14.00 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    1:06.81 นาที     ด.ญ.กษม กระแสโสม     สาธิตขอนแก่น     2547 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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139 วิ่ง 400 เมตร 14.10 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     53.74 วินาที   ด.ช.อัษฎางค ์อึ้งศิริสวัสดิ ์  สาธิตขอนแก่น     2551 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      
140 วิ่ง 400 เมตร 14.20 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     1:02.09 นาที     น.ส.ภัทรพร ดารารัตน ์    สาธิตบูรพา      2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 16018 ฐิดาพร รัตนสกล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
2 08036 คุณากร อินต๊ะฟู รร.สาธิต ม.พะเยา     
3 03038 ปานพิมพ์ ธงยศ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
4 01100 คาเร็น อิกูจิ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 06017 ปรายฝน นาคะสิริ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
6 16025 ศุภลักษณ์ ณรงค์อินทร์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
7 09035 พิชญ์สินี นันทะวิจิตรกุล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
8 03041 พลอยพรรณ กันพิพิธ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
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141 วิ่ง 400 เมตร 14.30 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     51.78 วินาที     นายชัยวัฒน์ มาศร ี    สาธิตขอนแก่น        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      
142 วิ่ง 800 เมตร 14.40 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    2:18.13 นาที     น.ส.ภัทรพร ดารารัตน ์    สาธิตบรูพา      2540 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 07002 จุฑาทิพย์ กิจโชติ รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
2 06016 เมษารัตน์ แก้วยศ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
3 08007 อภิญญา ลีประเสริฐสุนทร รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 13006 ณัฎฐณิชา มานหมัด รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
5 14004 นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6 13008 จิราภรณ์ ปุญญโฆษะ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
7 14015 ณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
8 01065 พรพิชชา เชยกีวงศ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
9 05022 บุณยาพร ด ารงธรรมวุฒิ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
10 16003 อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
11 09028 อัฐภิญญา อาภากรินทร์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
12 03025 ฐิติรัก ล้วนรัตนากร รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
13 01071 ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
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143 วิ่ง 800 เมตร 14.20 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     2:13.89 นาที    ด.ช.ธนาภัค จงใจพระ       สาธิตราม        2555 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 01041 กณิศ วงศ์ภักดี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2 13016 ชนกันต์ เตียวตระกูล รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
3 02032 ชัยจิรัฏฐ์ วิวัฒน์ภาสวร รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 05027 วชิรศักดิ์ พงศ์พันธุ์ภาณี รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5 08009 โพธิพงศ ์โพธิ รร.สาธิต ม.พะเยา     
6 17029 ภูมิพัฒน์ วีระกุลทรัพย์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
7 09017 วรากุล ยอดจันทร์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
8 06008 จิตตภัทร สุค า รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
9 05006 วชิรวิชญ์ วงศ์สายสุวรรณ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
10 16008 ณรรฆ ณ ถลาง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
11 14019 ปุณณกิต จันทรเสโน รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
12 09015 ภาคิน ธนะดีวงศ์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
13 02037 ฐิติพันธุ์ เพลงปาน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
14 01055 วีระพรรณ แปูนสุขเย็น รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
15 06006 กฤติณัฐ อ้อยบ ารุง รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
16 13015 ศุภณัฐ ฉ้งทับ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
17 16013 ณัฐภัทร ศรีสกุล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
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144 กระโดดไกล 15.00 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     4.88 เมตร     ด.ช.ณรรฐวรรษ สโุขทัย     สาธิตบูรพา        2547 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 18002 ณรงค์กมล ห่านศรีวิจิตร รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
2 12003 สิปปวิชญ์ กิจเจริญไพศาล รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
3 01011 พลกฤต โพธิ์ปลั่ง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4 09002 กรภาส อู่วิจิตร รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
5 10011 วสุพล ปองไป รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
6 04006 สิรวิชญ์ สุกาญจน์วัฒนชัย รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
7 15009 ณัฐดนัย หวังโรจน์ฤทธิ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
8 02002 ภูริโชติ เซี่ยงจง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
9 12004 สาริน รัฐวณิช รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
10 01039 ชินาธิ วงศ์วาสิน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
11 10010 พิตติกร ศรีพลลา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
12 04011 วิชญ์ โกมลมิศร์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
13 18014 นิธิภัทธ์ ปิยะวงศ์วัฒนา รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
14 15020 คณาธิป โชคอุ่นกิจ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
15 02016 นราวิชญ์ เฉิน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     

      
145 วิ่ง 800 เมตร 15.00 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      2:29.56 นาที     น.ส.ภัทรพร ดารารัตน ์    สาธิตบูรพา     2544 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 16018 ฐิดาพร รัตนสกล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
2 06028 ณัฎฐกมล โตอนันต์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
3 01089 พรกมล จิตร์ประพัตร์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4 14050 พิชญาภา อิงคุทานนท์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
5 21007 อินทิรา แสงสุวรรณ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
6 09029 สุรักขนิยา สุรักขกะ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
7 14039 พชรพร วาสนะสมสิทธิ์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
8 08046 กัณฐิกา จันแย้ รร.สาธิต ม.พะเยา     
9 16023 ธนัชพร ด ารงธรรมวุฒิ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
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146 วิ่ง 800 เมตร 15.10 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     2:04.61 นาที     นายเฟื่องนคร เอกม่วง     สาธิตเกษตร     2555 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1 02042 ภัทรพล กุลวัชรจินดา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 03046 ณัชพัฒน์ ศิลษา รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
5 05031 ชนุตม์ ธีระโรจนารัตน์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
6 06018 สุธี ตั้งตระกูล รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
7 07016 ภูม ิพงษ์เจริญ รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
8 09034 กร คุณจักร รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
9 11012 ปริญญา วิจารณ์จิต รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
10 14040 อิศรัณย ์ศิริมณฑล รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
2 01090 ชนินทร ศรีสิทธิกรรม รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
11 19014 ชลสิทธิ์ ศรัณยกษิตริน รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
3 02043 ธนาศักดิ์ บรานดท์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
12 05049 ชวิน ชว่งชัยชัชวาล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
13 01095 ธนาธิป ไชยอนันต์พร รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
14 06031 กวิน โสภณ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
15 07013 จิรทิปต์ ทองสมบูรณ์ รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
16 08050 สัณหวิช ชมภูนิช รร.สาธิต ม.พะเยา     
17 09033 เดโชชัย พรประพันธ์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
18 14044 รัชชภาคย์ รักษาสัตย์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
19 16017 ภูม ิชวลิตธ ารง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
20 21009 ชญานนท์ พุ่มแก้ว รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
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147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 15.20 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        57.80 วินาที        สาธิตก าแพงแสน        2548 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1     รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
2     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
3     รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
4     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
5     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6     รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
7     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
8     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     

      
148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 15.30 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        54.83 วินาที        สาธิตขอนแก่น        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
2     รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
3     รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
4     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
5     รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
6     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
8     รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
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149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 15.40 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        54.44 วินาที        สาธิตเกษตร        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2     รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
3     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
6     รร.สาธิต ม.พะเยา     
7     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
8     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     

      
150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 15.50 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        47.20 วินาที        สาธิตบูรพา        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 16.00 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        54.86 วินาที        สาธิตขอนแก่น        2545 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
3     รร.สาธิต ม.พะเยา     
4     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
5     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
6     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร 16.10 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        45.03 วินาที        สาธิต มศว        2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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201 ทุ่มน้ าหนัก 08.00 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.09 เมตร    ด.ญ.ศศิสดุา จรรยาเวโรจน ์      สาธิต มศว    2546 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 08043 ประภาพร พระบาลี รร.สาธิต ม.พะเยา     
2 11020 สุวพิชญ์ อมรสิทธิกุล รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
3 07099 เพ็ญจวรรณ ทั่งสุวรรณ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4 19020 พรกนก ชัยเรืองศรี รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
5 13021 จิตตกาญจน์ นาเจริญ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
6 11009 ฟูารุ่ง คณะมะ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
7 14041 สุทัตตา เทพบุตร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
8 21006 เกสรา ภูริวัฒน ์ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
9 01086 ปริชมน ศานติวงศ์สกุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
10 02044 อาจารีย์ ทองทิพย์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
11 16024 ปิยนุช ยงอรมพันธุ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     

      

202 เขย่งก้าวกระโดด 08:00 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.69 เมตร     ด.ญ.ปาริชาติ สุขทวีสถติย์กุล     สาธิตเชียงใหม ่    2551 
 

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด 
ส
ถิ
ติ 

หมายเหตุ 

1 14015 ณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
2 02026 กฤติมา ลิ้มแสงอุทัย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
3 01076 นิชชาวัลย์ สันติเลขะกุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4 19003 ปราชญ์ ปั้นกล่ า รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
5 14009 ธัญรดา วิวัฒนเดชา รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6 01077 อัญชิษฐวิญญ์ อินทองปาน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7 05002 ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
8 02034 อธิชา ลื่ออ้น รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
9 19011 ดนชิดา ช่วยประสาทวัฒนา รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
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203 กระโดดสูง 08.00 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   1.33 เมตร    ด.ญ.บุญญิศา รตันชัยกานนท์      สาธติจุฬา       2550 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 15016 นภสวรรณ งามสม รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
2 01029 นทษร วรรณพงค์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 02005 อชิรญา เหมือนจันทร์เชย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 04020 ธัญญา ยงปิยะกุล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
5 10009 ปานระวีี จันทริมา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
6 01036 มากิโกะ โชดะ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7 17009 อรัณญรัตน์ อินทรี รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
8 02007 พัชรพร ศรีสหกิจ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
9 10012 ณัฐธิดา นารถศิลป์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
10 15032 กัลยภรณ์ ประภายนต์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
11 04022 วานิเกล เปรมานนท์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
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204 พุ่งแหลน 08.00 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      27.78 เมตร     ด.ญ.สิวลี ชัยโรจน์กาญจนา     สาธิตศิลปากร  2541 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ 
หมาย
เหตุ 

1 01064 ศิรดา ศิริพงศ์วัฒนา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2 08018 พัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง รร.สาธิต ม.พะเยา     
3 11007 มนสิการ วงศ์อาษา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
4 17015 ศิรดา เมฆสุข รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
5 02024 นลินี เฉิน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 19010 วิชญาพร เติมปฐมกุล รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
7 08020 ธนัชชา งานด ี รร.สาธิต ม.พะเยา     
8 11003 ณัฐชยา โชติมานนท์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
9 14024 ณัฐชา รัตนเกียรติถาวร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
10 19007 ภัคนิจ สนคะมิ รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
11 01057 มนต์สินี เสาชัย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
12 17018 แพรฟูา เยาวลักษณ์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
13 14020 รวงข้าว พืชสุวรรณสกุล รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
14 09020 พัทธ์ธีรา สาครตระกูล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
15 02022 ชิตสุดา กล้าหาญ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     

      
  



64 

 

205 วิ่ง 80 เมตร 08.00 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.49 วินาที     ด.ญ.ผกาวดี ทองเอี่ยม        สาธติบูรพา        2539 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 10013 จีราวรรณ บัวสาย รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
3 09003 ปาณิศา เธียรศิริพิพัฒน์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
4 03011 ศิรภัสนันท์ ชมศิริตรกูล รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
5 02018 ชัญญานุช พละเลิศ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 17010 ธัญญวรรณ แช่มชื่น รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
7 18012 ศุภากร ผาสุวรรณ รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
8 12027 เมษา วิบูลย์ภาณุเวช รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     

      
205 วิ่ง 80 เมตร 08.00 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.49 วินาที     ด.ญ.ผกาวดี ทองเอี่ยม        สาธติบูรพา        2539 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 12009 เกรช เคนชา รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
3 04022 วานิเกล เปรมานนท์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
4 03004 กิตติรักษ์ บุตรศรี รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
5 15005 ณัฐชานันท ์ปัญญาวฒันาธิกุล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
6 18008 กัญญาภัค อาจณรงค์ฤทธิ์ รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
7 01018 สุขิตา แก้วเทวี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
205 วิ่ง 80 เมตร 08.00 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     10.49 วินาที     ด.ญ.ผกาวดี ทองเอี่ยม        สาธติบูรพา        2539 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 01013 ลักษิกา สมเจริญ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 02011 เขมิกา ศรีปานวงศ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 04012 วรรณรดา อินทรปัญญา รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
5 10006 สุมนต์รัตน์ ประกอบสุขยิ่ง รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
6 15032 กัลยภรณ์ ประภายนต์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
7 17003 บุญฑิตา ปัสสุวรรณ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     

      
  



65 

 

206 วิ่ง 80 เมตร 08.15 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        10.01 วินาที        ด.ช.ศิริพงษ ์จังคสิร ิ       สาธิต มศว      2539 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 18014 นิธิภัทธ์ ปิยะวงศ์วัฒนา รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
3 17004 ปภินวิช รัตน์ประสิทธิ ์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
4 12001 ศรรัตน์ แตงเจริญ รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
5 04014 อนันต์ภัทร ธนปุณยนันท์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
6 10002 ชยุต สีบุญเรือง รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
7 01024 ภูผา อ๊ึงวัฒนา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
8 03018 ณภัทร โสดาสี รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     

      
206 วิ่ง 80 เมตร 08.15 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:       10.01 วินาที       ด.ช.ศิริพงษ ์จังคสิร ิ       สาธิต มศว        2539 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 01015 นราวิชญ์ เรืองพานิช รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 02002 ภูริโชติ เซี่ยงจง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
4 04023 ศิวกร ทิพยไพศาล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
5 09001 คริสเตียน โดมินิค คาลิก รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 12012 ขวัญข้าว เพ็ชร์สุทธิ์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
7 15010 รัชสิญจน์ กาญจนพันธุ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
8 18010 ณัฐพล ทองอ่อน รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     

      
206 วิ่ง 80 เมตร 08.15 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที่ 3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:       10.01 วินาที        ด.ช.ศิริพงษ ์จังคสิร ิ       สาธิต มศว        2539 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 17001 ศุภกานต์ ประยงค์แย้ม รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
3 15002 นิธิวัฒ สกุลวงศ์ธนา รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
4 10010 พิตติกร ศรีพลลา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
5 09004 รชต ศิวนาถฤทธิ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6 03005 สรัช บุตรวงศ์ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7 02003 พีรพงศ ์จงกลรัตนวัฒนา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
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207 วิ่ง 200 เมตร 08.30 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   29.46 วินาที   ด.ญ.ณฎัฐา กมลเกรียงไกร    สาธิตก าแพงแสน      2539 
 

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 05004 ณภัทร ทองเจริญ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
3 15013 ดกีรติกา สุขวัจน์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
4 17009 อรัณญรัตน์ อินทรี รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
5 02012 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 01008 พัณณ์ชิตา อ้นเขียว รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7 10003 ธนัญชนก บัวศรี รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     

      
207 วิ่ง 200 เมตร 08.30 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   29.46 วินาที   ด.ญ.ณฎัฐา กมลเกรียงไกร     สาธิตก าแพงแสน       2539 
 

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 01034 แพรชมพู เรียงรุ่งโรจน์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 12023 ปอแก้ว ปิ่นงาม รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
4 04009 ปุณยนุช นิยมไทย รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
5 03017 กัญญารัตน์ ประชุมโส รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
6 15033 พรปวีร์ แขวงเมือง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     

7 18011 ลลิตวดี ห่านศรีวิจิตร 
รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

    

      
207 วิ่ง 200 เมตร 08.30 

 
ประถม หญิง คัดเลอืก พวกที ่3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   29.46 วินาที   ด.ญ.ณฎัฐา กมลเกรียงไกร     สาธิตก าแพงแสน       2539 
 

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 10012 ณัฐธิดา นารถศิลป์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
3 03015 พันธสา โรชาท ์ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
4 02008 นิมมิดา ศรีสมาน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
5 17007 ณัฐศิญาดา โหสกุล รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
6 12013 สุภจิรา ศิริธร รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
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208 วิ่ง 200 เมตร 08.30 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที ่1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      27.40 วินาที      ด.ช.อิทธิพันธ ์ทองปุย     สาธิตขอนแก่น   2542 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ 
หมาย
เหตุ 

1 12030 ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
2 10014 ธีรภัทร์ กลมดวง รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
3 09004 รชต ศิวนาถฤทธิ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
4 04002 ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
5 02016 นราวิชญ์ เฉิน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 01030 ก้องกิดากร สุจริตวงศานนท์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7 15006 ณภัธ เมธะวัฒน์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
8 17011 จตุพร จอนเจือ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     

      
208 วิ่ง 200 เมตร 08.30 

 
ประถม ชาย คัดเลือก พวกที ่2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      27.40 วินาที      ด.ช.อิทธิพันธ ์ทองปุย    สาธิตขอนแก่น   2542 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ 
หมาย
เหตุ 

1 02009 ศิวา ทองค า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
2 12018 ศิลา ฉุ้นย่อง รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
3 15029 พงศพัศ เมธเศรษฐ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
4 01033 ภัทราวุธ บุญธรักษา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 04021 รวิชญ์ มฤคพิทักษ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
6 09001 คริสเตียน โดมินิค คาลิก รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
7 10011 วสุพล ปองไป รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
8 17008 บวรภัค สุขสวัสดิ ์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
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209 วิ่ง 200 เมตร 09.00 

 
ม.ต้น หญิง คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    27.30 วินาที    ด.ญ.อารตรี ศรรีักษา   สาธิตขอนแก่น     2553 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

3 14010 ปัณณพร สัมพันธ์ธนรักษ์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
3 06007 ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
4 05029 อนัญญา แจ่มแจ้ง รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5 03028 นริศรา ชัยหาทัพ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
6 08013 ลักษณ์ณารีย์ ใจวงศ์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
7 17014 ภูริชญา ปูองกันทรัพย์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     

      
209 วิ่ง 200 เมตร 09.00 

 
ม.ต้น หญิง คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    27.30 วินาที    ด.ญ.อารตรี ศรรีักษา    สาธิตขอนแก่น     2553 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

3 17015 ศิรดา เมฆสุข รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
4 16001 นัทธ์ชนัน ชาคริตบุษบง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
5 13002 แพรวพรรณ หงิมจั่น รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
6 06010 เกศแก้ว เอ่ียมประชา รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
7 01066 ธีมา ตงศิริ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
8 05019 พรชนก สุขวัฒนาสินิทธิ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     

      
209 วิ่ง 200 เมตร 09.00 

 
ม.ต้น หญิง คัดเลือก พวกที่ 3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    27.30 วินาที   ด.ญ.อารตรี ศรรีักษา    สาธิตขอนแก่น     2553 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

3 19001 ครองใจ จุฬามรกต รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
4 01046 ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 08010 ธัชภัค ฤทธาพรม รร.สาธิต ม.พะเยา     
6 03022 ปัญญาภรณ์ ประชุมโส รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7 14013 ณัฏฐาทิพ ศิรินธราพรรณ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
8 16004 ม่านพลอย เชษฐชาตรี รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
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210 วิ่ง 200 เมตร 09.15 

 
ม.ต้น ชาย คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   23.60 วินาที   ด.ช.นัยปกรณ์ นครเขตต ์  สาธิตเชียงใหม่    2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 13001 ภูผา ฉุ้นย่อง รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
3 14028 อัศว์ อัศวโกวิท รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4 17017 กชพงศ ์ภู่ประพันธ์ รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
5 01078 ซูฮัน รา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6 08012 พิทวัส วงษ์ทันท์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
7 05013 กนกธร จตุจินดา รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
8 02029 ภูวกร ค้าธัญเอกมงคล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     

      
210 วิ่ง 200 เมตร 09.15 

 
ม.ต้น ชาย คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   23.60 วินาที   ด.ช.นัยปกรณ์ นครเขตต ์  สาธิตเชียงใหม่    2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 05009 ธัชชัย สิรโิชติวิทยากร รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
3 03024 กันตภัทร์ กองสุข รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
4 01074 ศรณ ์โชติธนานุรักษ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5 17016 นพรุจ บุญประสิทธิผล รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
6 16009 ณฐภัทร ขันธหิรัญ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
7 13018 เจียระไน เห็นเจริญ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
8 09026 ณชพล รื่นรมณ์วารี รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     

      
210 วิ่ง 200 เมตร 09.15 

 
ม.ต้น ชาย คัดเลือก พวกที่ 3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   23.60 วินาที   ด.ช.นัยปกรณ์ นครเขตต ์  สาธิตเชียงใหม่    2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 21003 ศุภณัฐ ชุมผอม รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
3 16006 สิรภพ ตังธนาวุฒิกุล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
4 02030 ปิยังกูร กิตติคุณชนก รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
5 14034 ณัฐภัทร เชิดช ู รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6 11002 ธารา พลเยี่ยม รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
7 06013 ศิษฎ ศรียาภัย รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
8 03031 พิจักษณ์ ทารักษา รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
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211 ขว้างจักร 09.30 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      40.12 เมตร     นายสิทธิพจน์ มาโนช    สาธิตเกษตร      2545 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 09031 ปรเมษฐ์ ธรรมค าภีร์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
2 02039 ศิริชัช มีสง่า รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
3 11015 ชญานิศ สุขมูล รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
4 13025 ธนวัฒน์ ค าใบ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
5 14043 พัทธพล ศิริถาพร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6 21008 นาถวัฒน์ ผ่องอารมณ์ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
7 02038 ศิรพงศ์ อรุณแสงศิลษ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
8 05040 ก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
9 06023 วิทวัส เรือนพันธ์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
10 07012 ลภณเกียรติ มีมา รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
11 13023 ธนวุจน์ ชื่นเกษม รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
12 19023 วิตรานันท์ นันทผาสุข รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
13 101019 ภูม ิเหล่าสีนาท รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
14 08047 พงศ์สถิตย์ จันทาพูน รร.สาธิต ม.พะเยา     
15 05030 จิรภัทร จิระพันธุ์ทอง รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
16 01088 พัฐวิศร พิบูลย์โรจน์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
17 06030 ภูพาน เกิดอยู่ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
18 08030 วิชญ์พล คะณาวรรณ รร.สาธิต ม.พะเยา     

      
212 เขย่งก้าวกระโดด 09.30 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      11.68 เมตร   ด.ญ.ปาริชาติ สุขทวีสถิตย์กลุ    สาธติเชียงใหม ่   2554 
 

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 05042 นภสวรรณ ประดับการ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
2 19015 อัณศิมา กาบทอง รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
3 01102 ชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิโชค รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4 19017 กานดารัตน์ ทองอ่อน รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
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213 วิ่ง 200 เมตร 09.30 

 
ม.ปลาย หญิง คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   25.39 วินาที    น.ส.อรทัย ทองศรีงาม   สาธิตเชียงใหม ่    2534 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 03039 เมธาวี โคตรพงษ์สาร รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
3 05034 ณัฐติยา จ าปาดิบ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
4 06025 พิชชารีย์ ทิหวาย รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
5 16027 กฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
6 11018 พรรณสิริ โพนะทา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
7 09035 พิชญ์สินี นันทะวิจิตรกุล รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
8 01092 ฐิติรัตน์ อะวิลัย รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
213 วิ่ง 200 เมตร 09.30 

 
ม.ปลาย หญิง คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   25.39 วินาที    น.ส.อรทัย ทองศรีงาม    สาธิตเชียงใหม่     2534 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 08003 ปวันรัตน์ ช านาญวงศ์ศรีธร รร.สาธิต ม.พะเยา     
3 11008 จุฑามาศ จันทคัต รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
4 13022 เจนจิรา เจริญทัศน์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
5 16026 วชิรกัลยา พุทธฉัตรวงศ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
6 03041 พลอยพรรณ กันพิพิธ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7 05036 ชนันอนงค์ สุธรรมพันธุ์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
8 06027 นภัสสร แสงเงินชัย รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
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214 วิ่ง 200 เมตร 09.45 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        22.81 วินาที        นายเอกจิตต์ มีแก้ว      สาธติ มศว        2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 
2 21010 ศุภวิชญ์ เกียรติสกุลเลิศ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
3 13019 กิตติธัช สถิตย์มั่นวิวิฒน์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
4 08025 วีริศ ถนอมชาติ รร.สาธิต ม.พะเยา     
5 06026 อรุณกร จักษุตน รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
6 05037 ธนกร มาจุฬา รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7 01083 อภินัติ เทียนทอง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     

      
214 วิ่ง 200 เมตร 09.45 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        22.81 วินาที        นายเอกจิตต์ มีแก้ว      สาธติ มศว        2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 01085 แทนไท ศรีเจริญ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 03042 วธิราวุฒิ นารีไผ ่ รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
4 06019 ศุภเศรษฐ์ เอ็งไพบูลย์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
5 07008 ปิยะพันธ์ ยิ่งจรัสแสง รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
6 11013 ธนกฤษ บุญโชติยกุล รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
7 16028 ภูบดี กุลมา รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     

      
214 วิ่ง 200 เมตร 09.45 

 
ม.ปลาย ชาย คัดเลือก พวกที่ 3 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        22.81 วินาที        นายเอกจิตต์ มีแก้ว      สาธติ มศว        2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2 03043 รัฐนันท์ ท าสิมมา รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
3 05048 พีรวัส พันธ์มีเกียรติ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
4 07009 จีรวัฒน์ ชัยเพ็ชร รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     
5 11021 ธนกฤต วงศ์เข็มมา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
6 14049 กฤศณัฏฐ์ โรจน์วิมลการ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
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215 วิ่งผลัด 5x80 เมตร 10.00 

 
ประถม หญิง คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        59.05 วินาที        สาธิตเกษตร        2557 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
3     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
4     รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
5     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     

      
215 วิ่งผลัด 5x80 เมตร 10.00 

 
ประถม หญิง คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        59.05 วินาที        สาธิตเกษตร        2557 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
3     รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
4     รร.สาธิต มศว องครักษ์ฯ     
5     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
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216 วิ่งผลัดผสม 10.20 

 
ม.ต้น ชาย คัดเลือก พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        2:13.68 นาที        สาธิตบูรพา        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
2     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
5     รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6     รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     

      
216 วิ่งผลัดผสม 10.20 

 
ม.ต้น ชาย คัดเลือก พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        2:13.68 นาที        สาธิตบูรพา        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
2     รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
2     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5     รร.สาธิต ม.พะเยา     
6     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
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217 วิ่งผลัดผสม 10.35 

 
ม.ปลาย ชาย พวกที่ 1 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        2:07.21 นาที        สาธิตขอนแก่น        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
4     รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
5     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
6     รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร     

      
217 วิ่งผลัดผสม 10.35 

 
ม.ปลาย ชาย พวกที่ 2 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        2:07.21 นาที        สาธิตขอนแก่น        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
3     รร.สาธิต ม.พะเยา     
4     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
5     รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
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218 เขย่งก้าวกระโดด 10.35 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   13.57 เมตร    นายอานัทพล ลานีโกว      สาธิตบูรพา        2539 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 19022 จิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
2 05043 ศุภณัฐ ทรวดทรง รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
3 06020 วงศ์วริศ วริษฐ์ศุภวุฒิ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
4 19021 สาริศ สุภชัยพานิชพงศ์ รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
5 02040 ธนพล พรหมดวง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 06032 กันต์ธร สัณฐิติวิฑูร รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
7 11010 อรรถพล วิชัยพานิชกุล รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
8 05045 ธีรวัฒน์ ทองค า รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
9 01094 สรรพพล วงษ์นิยม รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
10 14052 อารีย์ ตุลยกิจจา รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
11 11014 อภิชา ด ารงพานิชชัย รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
12 02041 ชยพล ปิ่นทอง รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     

      
219 กระโดดสูง 10.35 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    1.53 เมตร     ด.ญ.บุญญิศา รัตนชัยกานนท์     สาธิตจุฬา    2554 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 19018 พรปภัส นิลทองค า รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
2 08038 ณัฐธิดา ศรีวิราช รร.สาธิต ม.พะเยา     
3 14042 นนทรัฐ เนติโพธิ์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4 19013 ศศิยาพัชร กุลดิลก รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
5 05051 ปุญญิศา จิระศุภโชค รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
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220 กระโดดสูง 13.00 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   1.42 เมตร  ด.ญ.บญุญิศา รตันชัยกานนท์    สาธิตจฬุา     2552 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 14053 รยา กนกากร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
2 11001 นิรินธร ค านุ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
3 05017 แพรธาร ตางาม รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
4 02024 นลินี เฉิน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
5 02034 อธิชา ลื่ออ้น รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 08010 ธัชภัค ฤทธาพรม รร.สาธิต ม.พะเยา     
7 19005 ชญาดา พงษ์พัว รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
8 01043 ณัชชา คันธกุลดุษฎี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
9 13010 ชญานุตน์ พยัคฆ์พงษ์ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
10 14030 ดวงตระการ กมลวิศิษฎ์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
11 01050 งามนุช มัดตะเดช รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
12 19003 ปราชญ์ ปั้นกล่ า รร.สาธิต ม.ศิลปากร     

      

221 เขย่งก้าวกระโดด 13.00 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  11.80 เมตร   ด.ช.กันตพงศ์ เลิศวิไลรตัน ์   สาธิตบูรพา      2552 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 01063 นันทพงศ ์มงคลศรีชัยชนะ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2 05001 นวนนท์ เนกขัมม์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
3 11004 โฆษิต ปะกิคา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
4 14003 มาวิน ไชยวุฒิ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
5 02033 กันตพัฒน์ มฌฑาทิพย์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 19008 อภิชัย แตระกูล รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
7 05014 ฐิเบศร์ อัจฉรานนท์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
8 01058 ณกฤช จารุเวคิน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
9 14022 พชร บัณฑิตย์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
10 02023 ยศภัทร ตันประทุมวงษ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
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222 ขว้างจักร 13.00 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   27.05 เมตร   น.ส.ทิพย์เพทาย คนแรง     สาธิตบรูพา      2543 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 01086 ปริชมน ศานติวงศ์สกุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2 05038 จิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
3 11016 ญาณินท ์สิทธิจินดา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
4 14041 สุทัตตา เทพบุตร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
5 21006 เกสรา ภูริวัฒน ์ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
6 08043 ประภาพร พระบาลี รร.สาธิต ม.พะเยา     
7 02044 อาจารีย์ ทองทิพย์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
8 13021 จิตตกาญจน์ นาเจริญ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
9 11017 สุภนิดา นันสถิตย์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายมัธยม)     
10 01099 เพ็ญจวรรณ ทั่งสุวรรณ์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
11 19020 พรกนก ชัยเรืองศรี รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
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223 วิ่ง 80 เมตร 13.00 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   10.49 วินาที     ด.ญ.ผกาวดี ทองเอี่ยม     สาธิตบรูพา       2539 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      

224 วิ่ง 80 เมตร 13.10 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   10.49 วินาที     ด.ญ.ผกาวดี ทองเอี่ยม     สาธิตบรูพา       2539 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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225 วิ่ง 200 เมตร 13.20 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   29.46 วินาที  ด.ญ.ณัฎฐา กมลเกรียงไกร     สาธิตก าแพงแสน       2539 
 

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      

226 วิ่ง 200 เมตร 13.30 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ  

 
สถิติ กีฬาสาธิตฯ: 29.46 วินาที  ด.ญ.ณัฎฐา กมลเกรียงไกร  สาธิตก าแพงแสน   2539 

  
ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      
  



81 

 

227 วิ่ง 200 เมตร 13.40 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   27.30 วินาที   ด.ญ.อารตรี ศรรีักษา     สาธิตขอนแก่น      2553 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      

228 วิ่ง 200 เมตร 13.50 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    23.60 วินาที   ด.ช.นัยปกรณ์ นครเขตต ์  สาธิตเชียงใหม่   2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      
  



82 

 

229 วิ่ง 200 เมตร 14.00 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  25.39 วินาที    น.ส.อรทัย ทองศรีงาม     สาธิตเชียงใหม ่    2534 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      

230 วิ่ง 200 เมตร 14.10 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   22.81 วินาที     นายเอกจิตต์ มีแก้ว       สาธิต มศว       2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
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231 วิ่งผลัด 5x80 เมตร 14.20 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        59.05 วินาที        สาธิตเกษตร        2557 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      

232 วิ่งผลัด 5x80 เมตร 14.30 

 
ประถม ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        52.00 วินาที        สาธิต มศว        2536 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
3     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4     รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
5     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
6     รร.สาธิต ม.รามค าแหง (ฝุายประถม)     
7     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
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233 กระโดดไกล 14.30 

 
ประถม หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     4.62 เมตร   ด.ญ.อชิรญา จตุพรพงษ ์   สาธิตก าแพงแสน  2547 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 18008 กัญญาภัค อาจณรงค์ฤทธิ์ รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
2 01037 โยษิตา งามวงษ์วาน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 04010 ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
4 15024 ศุภากร พยัคฆ์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
5 02008 นิมมิดา ศรีสมาน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 10012 ณัฐธิดา นารถศิลป์ รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
7 15015 อภิสรา ศรีเอ่ียม รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายประถม)     
8 01036 มากิโกะ โชดะ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
9 04004 ณภัทร ทองเจริญ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายประถม     
10 02007 พัชรพร ศรีสหกิจ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
11 03017 กัญญารัตน์ ประชุมโส รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
12 18011 ลลิตวดี ห่านศรีวิจิตร รร.สาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)     
13 1009 ปานระวี จันทริมา รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ฝุายประถม)     
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234 พุ่งแหลน 14.30 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:  53.13 เมตร   ด.ช.พงษ์พันธ ์ปิยะพันธุ     สาธิตขอนแก่น    2535 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 09025 ณัฐภัทร ลีนะวัต รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
2 01062 มาซาโตะ โชดะ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 08005 จอมทัพ ไชยลังกา รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 14018 เตชินท์ โกศลวาทะวงศ์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
5 02021 ปภังกร สิงห์กลิ่น รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 06015 วงศ์วรัณ เสาร์หิน รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
7 09016 ธนกฤต รนสิงห์ทอง รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
8 01060 เทพเกื้อ เกื้อมณี รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
9 05005 วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
10 19009 นพนันท ์ปิ่นเกล้า รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
11 02025 ภัทรภณ แย้มสกุลณา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
12 14032 ภูธนิก ศีตสาธิต รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
13 21002 อันนาส วังทอง รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
14 16010 พศวัต เมฆวัฒน์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
15 05020 ยศพนธ์ คงถวิล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     

      
235 วิ่งผลัดผสม 14.40 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        2:41.33 นาที        สาธิตเกษตร        2555 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
2     รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
3     รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
4     รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
5     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
7     รร.สาธิต ม.พะเยา     
8     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
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236 วิ่งผลัดผสม 14.50 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        2:13.68 นาที        สาธิตบูรพา        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

      
237 วิ่งผลัดผสม 15.00 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        2:44.29 นาที        สาธิตเกษตร        2555 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
3     รร.สาธิต ม.พะเยา     
4     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7     รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
8     รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
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238 วิ่งผลัดผสม 15.10 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        2:07.21 นาที        สาธิตขอนแก่น        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1           
2           
2           
2           
5           
6           
7           
8           
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239 วิ่ง 1,500 เมตร 15.20 

 
ม.ต้นหญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:     5:11.66 นาที    น.ส.ภัทรพร ดารารัตน ์  สาธิตบูรพา     2542 
  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 01071 ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
2 16011 ภคนันท ์จรูญไพศาล รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
3 14004 นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4 05022 บุณยาพร ด ารงธรรมวุฒิ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5 08016 ปพิชญา กองมงคล รร.สาธิต ม.พะเยา     
6 13006 ณัฎฐณิชา มานหมัด รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
7 14025 รยา กนกากร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
8 03025 ฐิติรัก ล้วนรัตนากร รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
9 06016 เมษารัตน์ แก้วยศ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
10 01048 ณัฐธยาน์ วันทนียกุล รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
11 13008 จิราภรณ์ ปุญญโฆษะ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
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240 วิ่ง 1,500 เมตร 15.30 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:      4:54.92 นาที     ด.ช.ธนาภัค จงใจพระ      สาธิตราม    2555 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 16008 ณรรฆ ณ ถลาง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
2 17016 ศุภวัฒน์ วงศ์สถิตย์พร รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
3 08022 ธนกฤต ตะราษี รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 06006 กฤติณัฐ อ้อยบ ารุง รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
5 01055 วีระพรรณ แปูนสุขเย็น รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
6 13016 ชนกันต์ เตียวตระกูล รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
7 16012 ธนนนท์ จิตใจภูรี รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
8 02037 ฐิติพันธุ์ เพลงปาน รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
9 17029 ภูมิพัฒน์ วีระกุลทรัพย์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
10 02035 พันธศักดิ์ อุบลสิงห์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
11 08002 ไทรงาม ศรีไชยเจริญวงศ์ รร.สาธิต ม.พะเยา     
12 05027 วชิรศักดิ์ พงศ์พันธุ์ภาณี รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
13 01070 ยศพัฒน์ วัลย์เครือ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
14 13015 ศุภณัฐ ฉ้งทับ รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
15 09015 ภาคิน ธนะดีวงศ์ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
16 05066 วชิรวิชญ์ วงศ์สายสุวรรณ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
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241 วิ่ง 1,500 เมตร 15.40 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:    5:28.53 นาที     น.ส.ภัทรพร ดารารัตน ์  สาธิตบูรพา      2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 16023 ธนัชพร ด ารงธรรมวุฒิ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     
2 02089 พรกมล จิตร์ประพัตร์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 08048 ณวัชญา อุ่นกอง รร.สาธิต ม.พะเยา     
4 09029 สุรักขนิยา สุรักขกะ รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
5 14050 พิชญาภา อิงคุทานนท์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6 21007 อินทิรา แสงสุวรรณ รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
7 08034 ศศิกานต์ มีสอง รร.สาธิต ม.พะเยา     
8 06028 ณัฎฐกมล โตอนันต์ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
9 14039 พชรพร วาสนะสมสิทธิ์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
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242 วิ่ง 1,500 เมตร 15.50 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:   4:28.20 นาที    นายมนตรี เหล่าสุวรรณ   สาธิตขอนแก่น   2545 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1 08049 นิธิศ พรมมา รร.สาธิต ม.พะเยา     
2 01095 ธนาธิป ไชยอนันต์พร รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
3 09036 ทวีศักดิ ์น้อยสุข รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
4 06031 กวิน โสภณ รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
5 02042 ภัทรพล กุลวัชรจินดา รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
6 08041 โรจนพงศ์ ใจดี รร.สาธิต ม.พะเยา     
7 19014 ชลสิทธิ์ ศรัณยกษิตริน รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
8 05041 ญาณาธิป อิงคากุล รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
9 06029 ณัฐชนน เลิศผาสุข รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
10 02043 ธนาศักดิ์ บรานดท์ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
11 21009 ชญานนท์ พุ่มแก้ว รร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์     
12 14044 รัชชภาคย์ รักษาสัตย์ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
13 01087 ภาสกร คงพินิจบวร รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
14 05031 ชนุตม์ ธีระโรจนารัตน์ รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
15 16017 ภูม ิชวลิตธ ารง รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝุายมัธยม)     

      
  



92 

 

243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 16.00 

 
ม.ต้น หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        4:39.02 นาที        สาธิตเกษตร        2558 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

1     รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
2     รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
3     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
6     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
7     รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
8     รร.สาธิต ม.พะเยา     

      
244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 16.10 

 
ม.ต้น ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        3:54.59 นาที        สาธิตบูรพา        2554 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนฯ     
3     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
4     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
5     รร.สาธิต ม.รามค าแหง     
6     รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
7     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
8     รร.สาธิต ม.พะเยา     
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245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 16.20 

 
ม.ปลาย หญิง ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        4:53.55 นาที        สาธิตขอนแก่น        2546 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิต ม.ศิลปากร     
3     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
4     รร.สาธิต ม.จุฬาฯ ฝุายมัธยม     
5     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
6     รร.สาธิต ม.พะเยา     

      
246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 16.30 

 
ม.ปลาย ชาย ชิงชนะเลิศ 

 
 

สถิติ กีฬาสาธิตฯ:        3:39.55 นาที        สาธิต มศว        2544 
  

ช่องว่ิง หมายเลข ชื่อ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ 

2     รร.สาธิต ม.พะเยา     
3     รร.สาธิต ม.เชียงใหม ่     
4     รร.สาธิต มศว ปทุมวัน     
5     รร.สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ"  ม.บูรพา     
6     รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ฯ     
7     รร.สาธิต ม.ขอนแก่น     
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

01 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  ผู้จัดการทีม 1.นางสาวนุชจร ี บุญธรรม 

 
      

  ผู้ฝึกสอน 1.นายพลวัติ  จิรสุธิรัตน ์ 2.นายอภิสิทธ์  ฉ่ าศรี     
  

 
3.นายสุภัทรชัย  สุนทรวิภาต 4.นางสาวจิรฐิติกาล  ชัยประทุม   

  5.นายวงศธร  เพียรประสบสุข 6.นายศิวพร  สุนทรวิภาต   
  

 
7.นางสาวกัณฑิมา  เนียมโภคะ 8.นางสาวกรกฎา  นักค้ิม     

  9.นายสุเนตร  ไชยพรรณนา 10.นายศิราเมษฐ์  ม่วงสุวรรณ  
 
นักกีฬา 

ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   
1 01001 ธัญสิริ ชุมแวงวาป ี 52 01052 ชวาลินี แก้วคงคา   
2 01002 วภณภากร เกษมมณีภูเดช 53 01053 โชติวัฒน์ อิทธิปาลกุล   
3 01003 วริศรา รูปสุวรรณกุล 54 01054 รมณ ศิริวัลลภ   
4 01004 ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์ 55 01055 วีระพรรณ แปูนสุขเย็น   
5 01005 โชติพิสุทธิ์ พิศาลวรรณกุล 56 01056 พงศธร ยอดหล้า   
6 01006 จิรัชญา สุทธิพันธุ์ 57 01057 มนต์สินี เสาชัย   
7 01007 อเล็กซ์ซันดร้า แพทเตอร์สัน 58 01058 ณกฤช จารุเวคิน   
8 01008 พัณณ์ชิตา อ้นเขียว 59 01059 ปิ่นมุก สุรัสวดี   
9 01009 ณพล อัตถากร 60 01060 เทพเกื้อ เกื้อมณี   
10 01010 คาวี บินหะซัน 61 01061 พีค ก้องสกุล สังขาว   
11 01011 พลกฤต โพธิ์ปลั่ง 62 01062 มาซาโตะ โชดะ   
12 01012 ฐิตารีย์ กมุทชาติ 63 01063 นันทพงศ์ มงคลศรีชัยชนะ   
13 01013 ลักษิกา สมเจริญ 64 01064 ศิรดา ศิริพงศ์วัฒนา   
14 01014 อภิวิชญ์ ประจักษ์แสงสิริ 65 01065 พรพิชชา เชยกีวงศ์   
15 01015 นราวิชญ์ เรืองพานิช 66 01066 ธีมา ตงศิริ   
16 01016 วิศรุต สุขศร ี 67 01067 วชิรวิทย์ บุญเรือง   
17 01017 วรดนู อิศราพันธ์พิสิษฐ์ 68 01068 คเณศร์ บุญเจือ   
18 01018 สุขิตา แก้วเทวี 69 01069 จันทกานติ์ จิตศรัทธา   
19 01019 ธีรภัทร ตรีภพสกุลสิน 70 01070 ยศพัฒน์ วัลย์เครือ   
20 01020 ศุภณัฐ รูปสุวรรณกุล 71 01071 ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช   
21 01021 ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์ 72 01072 ญาณินท ์นิ่มตระกูล   
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ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   
22 01022 สมิทธิ์ ปทุมสูติ 73 01073 ชริน บุญศิริ   
23 01023 พัทธ์ธีรา เหลืองจริยากุล 74 01074 ศรณ ์โชติธนานุรักษ์   
24 01024 ภูผา อ๊ึงวัฒนา 75 01075 สิรวิชญ์ ขอพรกลาง   
25 01025 วิน เตโชเรืองวิวัฒน ์ 76 01076 นิชชาวัลย์ สันติเลขะกุล   
26 01026 ปุณณิตา เจริญจิตปัญจ์ 77 01077 อัญชิษฐวิญญ์ อินทองปาน   
27 01027 ทินภัทร คงแก้ว 78 01078 ซูฮัน รา   
28 01028 ศุภมงคล จันทะจร 79 01079 สรวิชญ์ ติระตระกูลวิทยา   
29 01029 นทษร วรรณพงค์ 80 01080 วิริทธิ์พล แข็งขัน   
30 01030 ก้องกิดากร สุจริตวงศานนท์ 81 01081 เกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน   
31 01031 ปิ่นปมณฑ์ สุรัสวดี 82 01082 บุรชาติ อมิตรพ่าย   
32 01032 อรณิชชา ครองยุทธ 83 01083 อภินัติ เทียนทอง   
33 01033 ภัทราวุธ บุญธรักษา 84 01084 สิรวิชญ์ อุสาหการ ี   
34 01034 แพรชมพู เรียงรุ่งโรจน์ 85 01085 แทนไท ศรีเจริญ   
35 01035 สุรเกียรติ์ หงษ์ขจร 86 01086 ปริชมน ศานติวงศ์สกุล   
36 01036 มากิโกะ โชดะ 87 01087 ภาสกร คงพินิจบวร   
37 01037 โยษิตา งามวงษ์วาน 88 01088 พัฐวิศร พิบูลย์โรจน์   
38 01038 อทิติญา เขยนอก 89 01089 พรกมล จิตร์ประพัตร์   
39 01039 ชินาธิ วงศ์วาสิน 90 01090 ชนินทร ศรีสิทธิกรรม   
40 01040 พิมพ์ชนก อิงคณิสร 91 01091 กษิเดชศักดิ์พสิษฐ์ ขันทมาศ  
41 01041 กณิศ วงศ์ภักดี 92 01092 ฐิติรัตน์ อะวิลัย   
42 01042 ณัชชา โฆษวณิชการ 93 01093 รัชโยธิน สุขเจริญไกรศรี   
43 01043 ณัชชา คันธกุลดุษฎี 94 01094 สรรพพล วงษ์นิยม   
44 01044 วีรยา เกษมทรัพย์ 95 01095 ธนาธิป ไชยอนันต์พร   
45 01045 ฟูาแจ่ม หงษ์ดาลัด 96 01096 ณัชชา ตติยานุกุล   
46 01046 ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์ 97 01097 ชาลิณี ตติยานุกุล   
47 01047 ธาม กมุทชาติ 98 01098 สุชเนศ จรรยา   
48 01048 ณัฐธยาน์ วันทนียกุล 99 01099 เพ็ญจวรรณ ทั่งสุวรรณ์   
49 01049 ณัชชา เพ็ชรจั่น 100 01100 คาเร็น อิกูจิ   
50 01050 งามนุช มัดตะเดช 101 01101 ณิชนันทน์ ตระกูลผุดผ่อง   
51 01051 พิรญาณ์ ฉายากุล 102 01102 ชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิโชค   
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02 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
  ผู้จัดการทีม 1.นางสาวกนกวรรณ  เหลืองน้ าเพ็ชร       
  ผู้ฝึกสอน 1.นายมานะชัย  ขันทชัย 2.นางสาวจุฑาทิพย์  ปิ่นทอง   
    3.นางสาวหทัยรัตน์  โพธิ์เงิน 4.นายตรัย  บุญรักษา 

 
  

    5.นายโชคชัย  ดวงแก้ว 6.นายปรีชา  นวมนาม 
 

  
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 02001 ธนพร พัฒนนิธิธรณ์ 23 02023 ยศภัทร ตันประทุมวงษ์   
2 02002 ภูริโชติ เซี่ยงจง 24 02024 นลินี เฉิน   
3 02003 พีรพงศ์ จงกลรัตนวัฒนา 25 02025 ภัทรภณ แย้มสกุลณา   
4 02004 ภูริโชติ เซี่ยงจง 26 02026 กฤติมา ลิ้มแสงอุทัย   
5 02005 อชิรญา เหมือนจันทร์เชย 27 02027 อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ   
6 02006 ชุติยนันท์ พ่อค้า 28 02028 ภัทรพล ถมยา   
7 02007 พัชรพร ศรีสหกิจ 29 02029 ภูวกร ค้าธัญเอกมงคล   
8 02008 นิมมิดา ศรีสมาน 30 02030 ปิยังกูร กิตติคุณชนก   
9 02009 ศิวา ทองค า 31 02031 ศุภวัฒน์ พุกบุญมี   
10 02010 ณัฐชยา ยืนยาว 32 02032 ชัยจิรัฏฐ์ วิวัฒน์ภาสวร   
11 02011 เขมิกา ศรีปานวงศ์ 33 02033 กันตพัฒน์ มฌฑาทิพย์   
12 02012 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล 34 02034 อธิชา ลื่ออ้น   
13 02013 เขมิกา เพ็ชรแก้ว 35 02035 พันธศักดิ์ อุบลสิงห์   
14 02014 ธันย์สิตา พัฒนธิธณณ์ 36 02036 ณภัทร มณีรัตน์   
15 02015 ศศิตา ว่องพานิช 37 02037 ฐิติพันธุ์ เพลงปาน   
16 02016 นราวิชญ์ เฉิน 38 02038 ศิรพงศ ์อรุณแสงศิลษ์   
17 02017 ณัฐณิชา สอิ้งทอง 39 02039 ศิริชัช มีสง่า   
18 02018 ชัญญานุช พละเลิศ 40 02040 ธนพล พรหมดวง   
19 02019 ณัฏฐ์นรี บางสวนหลวง 41 02041 ชยพล ปิ่นทอง   
20 02020 ธนวรรณ รุ่งแจ้ง 42 02042 ภัทรพล กุลวัชรจินดา   
21 02021 ปภังกร สิงห์กลิ่น 43 02043 ธนาศักดิ์ บรานดท์   
22 02022 ชิตสุดา กล้าหาญ 44 02044 อาจารีย์ ทองทิพย์   
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03 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ผู้จัดการทีม 1.นางสาวปวีณา  เผ่าพันธุ์ 2.นายสยาม  บุตรศรี     
  

 
3.นางกิตติรัตน์  บุตรศรี 4.นางอรลออ  เผือกนอก     

  ผู้ฝึกสอน 1.พ.ต.ท.เกรียงไกร  นารมย์ 2.นายวิชิต  เผือกนอก     
  

 
3.นายเอกราช  ถ้ ากลาง 4.นายฤกษ์  สุวรรณฉาย     

 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 03001 ณิชชา เสาะก่าน 24 03024 กันตภัทร์ กองสุข   
2 03002 วรรธนะ เผือกนอก 25 03025 ฐิติรัก ล้วนรัตนากร   
3 03003 มหาสมุทร แมธิโอ เจแคน 26 03026 จิราภรณ์ พิมพ์ดี   
4 03004 กิตติรักษ์ บุตรศรี 27 03027 วิษณุ รู้หลัก   
5 03005 สรัช บุตรวงศ ์ 28 03028 นริศรา ชัยหาทัพ   
6 03006 ธนพนธ์ ไชยยงยศ 29 03029 ปาริชาติ ม่วงสนิท   
7 03007 ภควันต์ อุทัยรัฐนิธิกุล 30 03030 วันวิสา เชิดช ู   
8 03008 เมธิตา ชัยศรี 31 03031 พิจักษณ์ ทารักษา   
9 03009 กันจ์พจน์ ปกณ์ภัทราพงษ์ 32 03032 วสุวรรธน ์จ าปาวงษ ์   
10 03010 สุภัตการต์ กองลี 33 03033 พิพัฒน์ บุญยโชติศักดิ์   
11 03011 ศิรภัสนันท์ ชมศิริตรกูล 34 03034 ธีร์ธัช สหีราช   
12 03012 พิยะดา แผลงสูงเนิน 35 03035 ณฐกฤต ศรีสุนนท์   
13 03013 ภูริชญา อิทรจักพงษ์ 36 03036 ต้นน้ า ไทยน้อย   
14 03014 ปุณยภา สกุลคู 37 03037 พันธ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง   
15 03015 พันธสา โรชาท ์ 38 03038 ปานพิมพ์ ธงยศ   
16 03016 ภูวดล ชื่นใจ 39 03039 เมธาวี โคตรพงษ์สาร   
17 03017 กัญญารัตน์ ประชุมโส 40 03040 ปวฤทธิ์ แก่นนาค   
18 03018 ณภัทร โสดาสี 41 03041 พลอยพรรณ กันพิพิธ   
19 03019 กษิดิศ กิตติวัฒนากูล 42 03042 วธิราวุฒิ นารีไผ ่   
20 03020 ปางสิริ วรรณทอง 43 03043 รัฐนันท์ ท าสิมมา   
21 03021 ฐปนนท์ นามพลสันต์ 44 03044 พัทธนันท์ ท าสิมมา   
22 03022 ปัญญาภรณ์ ประชุมโส 45 03045 อัศวิน ลุนธิระวงศ์   
23 03023 ธนกฤต สุขวงศ์ 46 03046 ณัชพัฒน์ ศิลษา   
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04 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
  ผู้จัดการทีม 1.อาจารย์ศรานุวัฒน์  ชุ่มชัง         
  ผู้ฝึกสอน 1.นายสุกฤษฏิ์  สิงห์พริ้ง 2.นายณัฐสุชน  บัวมีธูป     
    3.นวมินทร์  ตันตระกูล 

 
      

 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 04001 วรพล ตันติสุวรรณนาพล 13 04013 วรรณวริน ลิ่มปนาท   
2 04002 ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ 14 04014 อนันต์ภัทร ธนปุณยนันท์   
3 04003 วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย 15 04015 ไททัศน์ วัฒนบวรกุล   
4 04004 ณภัทร ทองเจริญ 16 04016 พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล   
5 04005 คณธัช อุบลสิงห์ 17 04017 ปติญธร คุ้มเมธา   
6 04006 สิรวิชญ์ สุกาญจน์วัฒนชัย 18 04018 ชยรัฐ หวังวีระ   
7 04007 รชยา ศิริประสาทสุข 19 04019 ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ   
8 04008 สาธิตา โชติปทุมวรรณ 20 04020 ธัญญา ยงปิยะกุล   
9 04009 ปุณยนุช นิยมไทย 21 04021 รวิชญ์ มฤคพิทักษ์   
10 04010 ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ 22 04022 วานิเกล เปรมานนท์   
11 04011 วิชญ์ โกมลมิศร์ 23 04023 ศิวกร ทิพยไพศาล   
12 04012 วรรณรดา อินทรปัญญา 24 04024 ณิชาภัทร อารีรัชชกุล   
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05 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
  ผู้จัดการทีม 1.นายทรงพล  เพ็ชรทอง         
  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาวอาภากร  สรรพกิจ 2.นางสาวชญานิน  มุ่งถ่ิน     
    3.นางสาวภัคจิรา  เอิบกิตติสวัสดิ์ 4.นางสาวสุวนันท์  คงทอง     
    5.นายวิชิตชัย  เพชรนาค 

 
      

 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 05001 นวนนท์ เนกขัมม์ 27 05027 วชิรศักดิ์ พงศ์พันธุ์ภาณี   
2 05002 ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์ 28 05028 รินรดา อัมพรสิทธิกูล   
3 05003 พุฒิพงศ์ เจริญสุขเลิศวิทยา 29 05029 อนัญญา แจ่มแจ้ง   
4 05004 วิวิธชัย ทองสุข 30 05030 จิรภัทร จิระพันธุ์ทอง   
5 05005 วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล 31 05031 ชนุตม์ ธีระโรจนารัตน์   
6 05006 วชิรวิชญ์ วงศ์สายสุวรรณ 32 05032 เกริกกาญจน์ จารุรัตนา   
7 05007 ทัพฟูา ยูประพัฒน์ 33 05033 ศรุตา เกรียงพิชิตชัย   
8 05008 รติมา ปานเฟือง 34 05034 ณัฐติยา จ าปาดิบ   
9 05009 ธัชชัย สิรโิชติวิทยากร 35 05035 ฐิติวัฒน์ รักเกียรติเผ่า   
10 05010 สร้อยสลา หาญพาณิชย์พันธ์ 36 05036 ชนันอนงค์ สุธรรมพันธุ์   
11 05011 ชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสรี 37 05037 ธนกร มาจุฬา   
12 05012 ณัฐชา ยิ่งศักดิ์มงคล 38 05038 จิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี   
13 05013 กนกธร จตุจินดา 39 05039 นันท์นภัส อัชฌากรลักษณ์   
14 05014 ฐิเบศร์ อัจฉรานนท์ 40 05040 ก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์   
15 05015 ลลิดา เอ้ือดุลยธรรม 41 05041 ญาณาธิป อิงคากุล   
16 05016 วฤณ ทรัพย์สุขสิริ 42 05042 นภสวรรณ ประดับการ   
17 05017 แพรธาร ตางาม 43 05043 ศุภณัฐ ทรวดทรง   
18 05018 มีนา เอกะหิตานนท์ 44 05044 นีรชา นิธิภิญโญเลิศ   
19 05019 พรชนก สุขวัฒนาสินิทธิ์ 45 05045 ธีรวัฒน์ ทองค า   
20 05020 ยศพนธ์ คงถวิล 46 05046 ภัคจิรา บุญหงส์   
21 05021 วรินท์ลัคน์ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 47 05047 ถิรคุณ บุญเสริม   
22 05022 บุณยาพร ด ารงธรรมวุฒิ 48 05048 พีรวัส พันธ์มีเกียรติ   
23 05023 กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์ 49 05049 ชวิน ชว่งชัยชัชวาล   
24 05024 ณัฐณิชา เทพสิทธา 50 05050 นฎา สืบสงวน   
25 05025 ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์ 51 05051 ปุญญิศา จิระศุภโชค   
26 05026 มณฑล วิเศษสินธุ์ 52 05052 ชยุตม์ โรจนสุนทร   
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06 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ผู้จัดการทีม 1.นางถนอมศรี  รักข์สวัสดิ์         

  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาวเกตน์สิรี  พรมดวงดี  2.นายชินวัตร  ไข่เกตุ     
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 06001 รัชพล สายศร 18 06018 สุธี ตั้งตระกูล   
2 06002 ธรรศธาดา ต้นชัยสวัสดิ ์ 19 06019 ศุภเศรษฐ์ เอ็งไพบูลย์   
3 06003 ชนิกานต์ ศรีเขื่อนแก้ว 20 06020 วงศ์วริศ วริษฐ์ศุภวุฒิ   
4 06004 ธีธัช แกล้วกล้า 21 06021 สหรัฐ ชมเดช   
5 06005 อนันตญา จิตหัสฐะ 22 06022 อัครวัฒน์ เชาว์เลิศเสรี   
6 06006 กฤติณัฐ อ้อยบ ารุง 23 06023 วิทวัส เรือนพันธ์   
7 06007 ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์ 24 06024 ชัชชัย สมศักดิ์บุญ   
8 06008 จิตตภัทร สุค า 25 06025 พิชชารีย์ ทิหวาย   
9 06009 เอ้ืองขวัญ ภู่สว่าง 26 06026 อรุณกร จักษุตน   
10 06010 เกศแก้ว เอ่ียมประชา 27 06027 นภัสสร แสงเงินชัย   
11 06011 อชิรญาณ์ กันทะกาศ 28 06028 ณัฎฐกมล โตอนันต์   
12 06012 พิชชากร ธุวานนท์ 29 06029 ณัฐชนน เลิศผาสุข   
13 06013 ศิษฎ ศรียาภัย 30 06030 ภูพาน เกิดอยู่   
14 06014 กฤติโชค รัตนขอดสกุล 31 06031 กวิน โสภณ   
15 06015 วงศ์วรัณ เสาร์หิน 32 06032 กันต์ธร สัณฐิติวิฑูร   
16 06016 เมษารัตน์ แก้วยศ 33 06033 ธีธัช กันจินะ   
17 06017 ปรายฝน นาคะสิริ         
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07 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ผู้จัดการทีม 1.นายสถิต  จรูญไธสง         
  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาวเพียรพิมพ์  ยาระนะ         
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 07001 สปันดา นามาภินันท์ 9 07009 จีรวัฒน์ ชัยเพ็ชร   
2 07002 จุฑาทิพย์ กิจโชติ 10 07010 ศราวุฒิ มวลจุมพล   
3 07003 สุรัสวดี เพ็ชรทูล 11 07011 กฤตณัฐ ปัญญาพูนตระกูล   
4 07004 กัญจนา สารวิจิตร 12 07012 ลภณเกียรติ มีมา   
5 07005 ธัญสิริ เที่ยงอยู่ 13 07013 จิรทิปต์ ทองสมบูรณ์   
6 07006 ทิวากร ประวันเตา 14 07014 มณฑล ทองทวี   
7 07007 วิรัช ฉันทพานิช 15 07015 วิชชาวธุ ตะวันแสงสุกกล่ า   
8 07008 ปิยะพันธ์ ยิ่งจรัสแสง 16 07016 ภูม ิพงษ์เจริญ   
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08 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
  ผู้จัดการทีม 1.นายณัฐภูมิ  จันทราช         
  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาวเบญจมาศ  เกตุอยู่   2.นายนัฐพงษ์  วัชรากรศิริ   
    3.นายกัมปนาท  ขุนลึก 4.นายณัฐวุฒิ  พลอาสา   
    5.ว่าที่ร้อยตรีฐิตินันต์  กาศโอสถ 6.นายพชรธัช  ไชยมงคล   
    7.นายอภิสิทธิ์  เมืองมา 8.นายกฤษดา  เหลืองทองค า   
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 08001 ภูมิพัฒน์ เกียรติกาญจน์กุล 27 08027 นภวัฒน์ เอ่ียมละออ   
2 08002 ไทรงาม ศรีไชยเจริญวงศ์ 28 08028 นายจิรวัฒน์ คุยเพียภูมิ   
3 08003 ภูวนนท์ บรรจง 29 08029 ต้นปัญญา ปัญโญ   
4 08004 กรกนก ทิมัน 30 08030 วิชญ์พล คะณาวรรณ   
5 08005 จอมทัพ ไชยลังกา 31 08031 ศรัณภพ สีลาค า   
6 08006 ธิติวลัญช์ฤทัย พฤทธิ์ภคเศรษฐ์ 32 08032 สรรเพชญ เลขาศักดิ์   
7 08007 อภิญญา ลีประเสริฐสุนทร 33 08033 ปวันรัตน์ ช านาญวงศ์ศรีธร   
8 08008 จารุกิตติ์ รัตนรักษ์มงคล 34 08034 ศศิกานต์ มีสอง   
9 08009 โพธิพงศ์ โพธิ 35 08035 อริสา วะรินทร์   
10 08010 ธัชภัค ฤทธาพรม 36 08036 คุณากร อินต๊ะฟู   
11 08011 ราเชนทร์ ใจสีธิ 37 08037 ณัฐปคัลภ์ แก้วผัด   
12 08012 พิทวัส วงษ์ทันท์ 38 08038 ณัฐธิดา ศรีวิราช   
13 08013 ลักษณ์ณารีย์ ใจวงศ์ 39 08039 ภัทรชัย คูสุวรรณ์   
14 08014 สิรวิชญ์ เวียงค า 40 08040 ธนพร วงศ์ใหญ่   
15 08015 กัณฑเอก สองสีใส 41 08041 โรจนพงศ์ ใจดี   
16 08016 ปพิชญา กองมงคล 42 08042 ณัชพล ตาทิพย์   
17 08017 ปวีร์ ศรีจันทร์ 43 08043 ประภาพร พระบาลี   
18 08018 พัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง 44 08044 พิมพ์พัฒน์ ไชยวงค์   
19 08019 ปิยะภรณ์ สีทา 45 08045 สิรณัฐ ปริญญา   
20 08020 ธนัชชา งานด ี 46 08046 กัณฐิกา จันแย้   
21 08021 วิสสุตา เฉพาะธรรม 47 08047 พงศ์สถิตย์ จันทาพูน   
22 08022 ธนกฤต ตะราษี 48 08048 ณวัชญา อุ่นกอง   
23 08023 ปรัธนา จักรเงิน 49 08049 นิธิศ พรมมา   
24 08024 โชคชนาธิป เผ่าต๊ะใจ 50 08050 สัณหวิช ชมภูนิช   
25 08025 วีริศ ถนอมชาติ 51 08051 ชนกันต์ประพิณ   
26 08026 อภิกูล ใจเอ้ือ 52 08052 ลิขิต บุญเติม   
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09 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ผู้จัดการทีม 1.นายมุรธา  นามพลกรัง 2.ว่าที่เรือตรีนฤนาท  ศรีไตรรัตน์   

  ผู้ฝึกสอน 1.นายชินกฤต  จันทะนะ 2.นายปฏิภาณ  ดุกสุข     

    3.นายวิชิต  ม่วงน้อย 
 

      
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 09001 คริสเตียน โดมินิค คาลิก 20 09020 พัทธ์ธีรา สาครตระกูล   
2 09002 กรภาส อู่วิจิตร 21 09021 ฐาปนัท โกสุมวัชรากรณ์   
3 09003 ปาณิศา เธียรศิริพิพัฒน์ 22 09022 ชลิตา วิปิเวชกุลกิจ   
4 09004 รชต ศิวนาถฤทธิ 23 09023 สุรพัศ เครือโปู   
5 09005 สุปวีณ์ เทพมังกร 24 09024 ณกรณ ์ศรีวรนารถ   
6 09006 สมิตา เทพมังกร 25 09025 ณัฐภัทร ลีนะวัต   
7 09007 สิดาพร เทพมังกร 26 09026 ณชพล รื่นรมณ์วารี   
8 09008 เมธีณัฐ นาเอก 27 09027 พัทธดนย์ กุศลภากร   
9 09009 ปัญญากร โชติ 28 09028 อัฐภิญญา อาภากรินทร์   
10 09010 ปฏิภาณ อภิบาล 29 09029 สุรักขนิยา สุรักขกะ   
11 09011 อิงครัตน์ ค าแก้ว 30 09030 สิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์   
12 09012 วิศรุต ถนอมสัตย์ 31 09031 ปรเมษฐ์ ธรรมค าภีร์   
13 09013 กณิศ ชัยวรกุล 32 09032 ศุภกร การวงษ์   
14 09014 คณาธิป ทรัพย์มหาศาล 33 09033 เดโชชัย พรประพันธ์   
15 09015 ภาคิน ธนะดีวงศ์ 34 09034 กร คุณจักร   
16 09016 ธนกฤต รนสิงห์ทอง 35 09035 พิชญ์สินี นันทะวิจิตรกุล   
17 09017 วรากุล ยอดจันทร์ 36 09036 ทวีศักดิ ์น้อยสุข   
18 09018 นาวิน กัลยา 37 09037 สรสิช พิมพ์สกุล   
19 09019 ณัฐชยา เชียสวัสดิ ์ 38 09038 พิสุษฐ์ ชัยพงษ์   
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10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
  ผู้จัดการทีม 1.นายพรชัย  แสนทอง         
  ผู้ฝึกสอน 1.นายธีระวัฒน์  ฝุายพลแสน 2.นางล าเทียน  ภัทรโกศล   
    3.นางสาวสาธิตา  สารธะวงศ์         
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 10001 เบญจพรศิริ แก้วเฮ้า 8 10008 วรปรัชญ์ บัวศร ี   
2 10002 ชยุต สีบุญเรือง 9 10009 ปานระวีี จันทริมา   
3 10003 ธนัญชนก บัวศรี 10 10010 พิตติกร ศรีพลลา   
4 10004 ดวงเกษ นามศรี 11 10011 วสุพล ปองไป   
5 10005 ปิยาพัชร สุทธเสนา 12 10012 ณัฐธิดา นารถศิลป์   
6 10006 สุมนต์รัตน์ ประกอบสุขยิ่ง 13 10013 จีราวรรณ บัวสาย   
7 10007 มนัสนันท์ อุทัยรัตนะชัย 14 10014 ธีรภัทร์ กลมดวง   
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11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
  ผู้จัดการทีม 1.นายบุญลอด  ศรีเจริญ         
  ผู้ฝึกสอน 1.นายนพนันท์  คณิตไธสง 2.นายชาญณรงค์  สุภาษร    
    3.นายธวัชชัย  หกพันนา         
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 11001 นิรินธร ค าน ุ 12 11012 ปริญญา วิจารณ์จิต   
2 11002 ธารา พลเยี่ยม 13 11013 ธนกฤษ บุญโชติยกุล   
3 11003 ณัฐชยา โชติมานนท์ 14 11014 อภิชา ด ารงพานิชชัย   
4 11004 โฆษิต ปะกิคา 15 11015 ชญานิศ สุขมูล   
5 11005 กรณิศ ศรีประทุม 16 11016 ญาณินท ์สิทธิจินดา   
6 11006 ก้องชาญ ศรีจ านง 17 11017 สุภนิดา นันสถิตย ์   
7 11007 มนสิการ วงศ์อาษา 18 11018 พรรณสิริ โพนะทา   
8 11008 จุฑามาศ จันทคัต 19 11019 ภูม ิเหล่าสีนาท   
9 11009 ฟูารุ่ง คณะมะ 20 11020 สุวพิชญ์ อมรสิทธิกุล   
10 11010 อรรถพล วิชัยพานิชกุล 21 11021 ธนกฤต วงศ์เข็มมา   
11 11011 นิธิกร ผดุงสัตย์         
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12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
  ผู้จัดการทีม 1.นางจารวี  ด้วงตุ่น         
  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาวอารยา  ศรีบุญเรือง 2.นางสาวพรรัตน์  งาหอม   
    3.นายจีระศักดิ์  ทวีเงิน 4.นางสาวลัดดา  บรรเลงส่ง   
    5.นางสาวเกศศิริ  วงค์ไชย 6.นายกิติศักดิ์  เตียวตระกูล   
    7.นายอนุชิต  สอนสีดา 

   
  

 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 12001 ศรรัตน์ แตงเจริญ 18 12018 ศิลา ฉุ้นย่อง   
2 12002 กฤษณะ ปรีชานนท์ 19 12019 ปัณณวิชญ์ กันแตง   
3 12003 สิปปวิชญ์ กิจเจริญไพศาล 20 12020 ทีปกร เครือสาร   
4 12004 สาริน รัฐวณิช 21 12021 ธาวิน โกศลานันท์   
5 12005 ชุติเชษฐ์ ศุภณรงค์พงศ์ 22 12022 เขมณัฏฐ์ ตันสถาวีรัฐ   
6 12006 ภาวัต ภมรศิร ิ 23 12023 ปอแก้ว ปิ่นงาม   
7 12007 กิจชัยกรณ์ ด้วงตุ่น 24 12024 พรประภาพรรณ ศรีวานิชภูมิ 
8 12008 ปรานต์ รักศรี 25 12025 วิชญาพร นาคบวรวิจิตร   
9 12009 เกรช เคนชา 26 12026 นันท์นภัส กิจเจริญไพศาล   
10 12010 กุลภัสสร์ วัฒนา 27 12027 เมษา วิบูลย์ภาณุเวช   
11 12011 ภพธรรม ปานสัมฤทธิ์ 28 12028 ปัญญ์ ทวีผลสมเกียรติ   
12 12012 ขวัญข้าว เพ็ชร์สุทธิ์ 29 12029 นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส 
13 12013 สุภจิรา ศิริธร 30 12030 ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์   
14 12014 ชนิกาณม์ ตั้งสกุลล้ าเลิศ 31 12031 ศุภิสรา พลนิรันดร์   
15 12015 นรวิชญ์ สังข์เพ็ชร์ 32 12032 กรณ์ระพ ีด้วงตุ่น   
16 12016 ภูมินทร์ แจ้งเขว้า 33 12033 นนศธร แก่นแก้ว   
17 12017 ธีทัต ธะกอง         
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13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  ผู้จัดการทีม 1.นายชาญวุฒิ  สว่างด ี         
  ผู้ฝึกสอน 1.นายปฏิภาน  จันทร์แก้ว 2.นายภาณุพงศ์  อินทเศียร     
    3.นางสาวอุบลรัตน์  บุญประเสริฐ 4.นายมนเฑียร  อยู่เย็น     
    5.นายกิติศักดิ์  เตียวตระกูล 

 
      

 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 13001 ภูผา ฉุ้นย่อง 14 13014 กริชพิพัฒน์ ผ่องใส   
2 13002 แพรวพรรณ หงิมจั่น 15 13015 ศุภณัฐ ฉ้งทับ   
3 13003 พงศ์สุระ ศรีอวยพร 16 13016 ชนกันต์ เตียวตระกูล   
4 13004 นราวิชญ์ เย็งยูโซ๊ะ 17 13017 วรวิทย์ แย้มโอษฐ์   
5 13005 ชลันธร เตียวตระกูล 18 13018 เจียระไน เห็นเจริญ   
6 13006 ณัฎฐณิชา มานหมัด 19 13019 กิตติธัช สถิตย์มั่นวิวิฒน์   
7 13007 ษนัยวีร์ วงษ์บุบผา 20 13020 ณนนท ์ภูริพันธ์   
8 13008 จิราภรณ์ ปุญญโฆษะ 21 13021 จิตตกาญจน์ นาเจริญ   
9 13009 รณกฤต มีทรัพย์มาก 22 13022 เจนจิรา เจริญทัศน์   
10 13010 ชญานุตน์ พยัคฆ์พงษ์ 23 13023 ธนวุจน์ ชื่นเกษม   
11 13011 ณัฐภูมิ บุญมาก 24 13024 ฐิติพงศ์ รุนเลิศ   
12 13012 ปัญชรัสมิ์ ประโมจนีย์ 25 13025 ธนวัฒน์ ค าใบ   
13 13013 วีรภัทร เย็งยูโซ๊ะ         
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14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 
ผู้จัดการทีม 1.นางสาวรตาลลิลล ์ แก้วปาน       

 
ผู้ฝึกสอน 1.นายอธิพงษ์  โตทอง 2.นางสาวปิยธิดา  แปลงดี   

 
  3.นางสาวณรินธร  คชเชนทร์ 4.นางสาวจีราพร  เมืองพิน   

 
  5.นายคมสันต์  ไวฉลาด 6.นายเชิด  เจริญรัมย์     

 
  7. Mr. Douglas  Bursill 

  
    

 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 14001 อธิศ อัชนันท์ 28 14028 อัศว์ อัศวโกวิท   
2 14002 อิสรีย์ ฉัตรดอกไม้ไพร 29 14029 ภูมิพัฒน์ วีระกุลทรัพย์   
3 14003 มาวิน ไชยวุฒิ 30 14030 ดวงตระการ กมลวิศิษฎ์   
4 14004 นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน 31 14031 ปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร   
5 14005 ภูวิชญ์ พิทยประเสริฐกุล 32 14032 ภูธนิก ศีตสาธิต   
6 14006 นรวิชญ์ จินดาเกียรติ 33 14033 ดิถดนัย ภัทราดูลย์   
7 14007 ทยากร จนิษฐ 34 14034 ณัฐภัทร เชิดช ู   
8 14008 ณพิมพ์ กุลฤชากร 35 14035 ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์   
9 14009 ธัญรดา วิวัฒนเดชา 36 14036 ปฤณ พ่ึงสุจริต   
10 14010 ปัณณพร สัมพันธ์ธนรักษ์ 37 14037 ทอฝัน ไวยวุฒิ   
11 14011 ชนิตาภา กฤตยารัตน์ 38 14038 ยศพัธน์ ศิริคุปต์เกษ   
12 14012 ฉราศรัย หวังพาณิช 39 14039 พชรพร วาสนะสมสิทธิ์   
13 14013 ณัฏฐาทิพ ศิรินธราพรรณ 40 14040 อิศรัณย์ ศิริมณฑล   
14 14014 กนิก ศรีธรา 41 14041 สุทัตตา เทพบุตร   
15 14015 ณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ 42 14042 นนทรัฐ เนติโพธิ์   
16 14016 ศุภวัฒน์ วงศ์สถิตย์พร 43 14043 พัทธพล ศิริถาพร   
17 14017 อัครภัทร ช่วงชัยวานิช 44 14044 รัชชภาคย์ รักษาสัตย์   
18 14018 เตชินท์ โกศลวาทะวงศ์ 45 14045 จิณห์นิภา ศิวพรพิทักษ์   
19 14019 ปุณณกิต จันทรเสโน 46 14046 สุชน จรดล   
20 14020 รวงข้าว พืชสุวรรณสกุล 47 14047 ภัทรกร นิมิตรพงศ์ศักดิ์   
21 14021 ลดา วิวัฒนะประเสิรฐ 48 14048 ธัญกร จารุตามระ   
22 14022 พชร บัณฑิตย์ 49 14049 กฤศณัฏฐ์ โรจน์วิมลการ   
23 14023 ภูวิศ วิภูเสถียร 50 14050 พิชญาภา อิงคุทานนท์   
24 14024 ชนกนันท์ ทองอยู่ 51 14051 ทัศพร สมฤทธิ์   
25 14025 กฤศณัฏฐ์ โรจน์วิมลการ 52 14052 อารีย์ ตุลยกิจจา   
26 14026 นภัส นิติวัฒนานนท์ 53 14053 รยา กนกากร   
27 14027 ณัฐชา รัตนเกียรติถาวร         
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15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
  ผู้จัดการทีม 1.นายดุสิต  คุ้มสิน         
  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาวชนิดาภา  พ่ึงหลวง 2.นางสาววริศรา  จิตรพรสวรรค์     
    3.นางสาววรรณนิสา  หนูวงศ์ 4.นางสาวทราย  ศรีเงินยวง     
    5.นางสาวภาวิดา  เนืองเสวก 6.นางสาวณลิณ ี จักสาร     
    7. นางสาวเจนจิรา  มีมาก 8.นางสาวณัฐวดี  พลอยดี     
    9.นางสาวจรินทร์พร  หนูแก้ว 10.นางสาวศิริพร  หงษาครประเสริฐ     
    11.นายนัทธินันท์  ละมายสิงห์ 

  
    

 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 15001 ไอริณ มหชวโรจน ์ 18 15018 ภิญญาดา เกิดในมงคล   
2 15002 นิธิวัฒ สกุลวงศ์ธนา 19 15019 ญดา พิพิธวณิชธรรม   
3 15003 เฮคเตอร์ เรียร์ดอน 20 15020 คณาธิป โชคอุ่นกิจ   
4 15004 ณฐมน อัศวโกวิท 21 15021 นัทธ์ฐานันต์ พบประเสริฐ   
5 15005 ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล 22 15022 พฤกษ์ ศรีสุวรรณ์   
6 15006 ณภัธ เมธะวัฒน์ 23 15023 อชิรวิชญ์ จิตต์จ านงค ์   
7 15007 โสภิฒชา ธรรมสโรช 24 15024 ศุภากร พยัคฆ์   
8 15008 ชลชล มานะโสภณ 25 15025 ธารณ์ ตังดโนภาส   
9 15009 ณัฐดนัย หวังโรจน์ฤทธิ์ 26 15026 ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ   
10 15010 รัชสิญจน์ กาญจนพันธุ์ 27 15027 ภวิศณัฏฐ์ เฉลิมเกียรต ิ   
11 15011 ศรุฑ โมราห์วง 28 15028 กิตติ์กวินภ์ หาญไทยผลดี   
12 15012 พิมพ์รวี โกมลวิทยาธร 29 15029 พงศพัศ เมธเศรษฐ   
13 15013 พอฝัน ชายเกตุ 30 15030 นรวิชญ์ จารุเกษมกิจ   
14 15014 พิชญ์สินี รัตนกรวิทย์ 31 15031 ดกีรติกา สุขวัจน์   
15 15015 อภิสรา ศรีเอ่ียม 32 15032 กัลยภรณ์ ประภายนต์   
16 15016 นภสวรรณ งามสม 33 15033 พรปวีร์ แขวงเมือง   
17 15017 รัชพล สกุลวงศ์ธนา 34 15034 ณัฐนันท์ พงษ์อุดมพล   
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16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
  ผู้จัดการทีม 1.นางชุลีกร  ขันธหิรัญ         
  ผู้ฝึกสอน 1.นายชโยทิต  ศิริโชติ 2.นายทรงสิทธิ์  ไชยเสน 

      3.นายพชร  ไวยลาภ 4.นายวิศรุต  จันทร์สีนาค 
   

นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 16001 นัทธ์ชนัน ชาคริตบุษบง 16 16016 ธีรดล ค าวงศ์   
2 16002 ภคิน ยี่ภู่ 17 16017 ภูม ิชวลิตธ ารง   
3 16003 อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ 18 16018 ฐิดาพร รัตนสกล   
4 16004 ม่านพลอย เชษฐชาตรี 19 16019 อาทิตย์ พาสุขสกุล   
5 16005 ทักษ์ดนัย ศรีสุกล 20 16020 ปลายมาศ งามแสงรัตน์   
6 16006 สิรภพ ตังธนาวุฒิกุล 21 16021 ณัฐทิตา ทองสมุทร   
7 16007 เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์ 22 16022 ปราณกวี เกลี้ยงกมล   
8 16008 ณรรฆ ณ ถลาง 23 16023 ธนัชพร ด ารงธรรมวุฒิ   
9 16009 ณฐภัทร ขันธหิรัญ 24 16024 ปิยนุช ยงอรมพันธุ์   
10 16010 พศวัต เมฆวัฒน์ 25 16025 ศุภลักษณ์ ณรงค์อินทร์   
11 16011 ภคนันท์ จรูญไพศาล 26 16026 วชิรกัลยา พุทธฉัตรวงศ์   
12 16012 ธนนนท์ จิตใจภูรี 27 16027 กฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์   
13 16013 ณัฐภัทร ศรีสกุล 28 16028 ภูบดี กุลมา   
14 16014 สิรดนัย หมีปาน 29 16029 ธีรพงษ์ ใจตรง   
15 16015 ศุภวัฒน์ ศรีบุษย ์         
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17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา 
  ผู้จัดการทีม 1.นางสาวปรียา  บุญเขียน         
  ผู้ฝึกสอน 1.นางสาวนิรชา  อ่ าประเวทย์ 2.นายชัชวิทย ์ จ าปา     
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 17001 ศุภกานต์ ประยงค์แย้ม 10 17010 ธัญญวรรณ แช่มชื่น   
2 17002 บุญฑิญา ปัสสุวรรณ 11 17011 จตุพร จอนเจือ   
3 17003 บุญฑิตา ปัสสุวรรณ 12 17012 ศุภณัฐ ค้ าชู   
4 17004 ปภินวิช รัตน์ประสิทธิ ์ 13 17013 ชรินเวธน์ โคกะบิน   
5 17005 สิทธินนท์ สุขสมทิพย์ 14 17014 ภูริชญา ปูองกันทรัพย์   
6 17006 ปภาวรินท์ นุ่มน่วม 15 17015 ศิรดา เมฆสุข   
7 17007 ณัฐศิญาดา โหสกุล 16 17016 นพรุจ บุญประสิทธิผล   
8 17008 บวรภัค สุขสวัสดิ ์ 17 17017 กชพงศ ์ภู่ประพันธ์   
9 17009 อรัณญรัตน์ อินทรี 18 17018 แพรฟูา เยาวลักษณ์   
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18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
  ผู้จัดการทีม 1.นางสาวกัญญ์ภัคญา  ภัทรไชยอนันท์       
  ผู้ฝึกสอน 1.นายอนุชิต  ชุลีกราน 2.นางสาวประภาวรินทร์  รัชชประภาพรกุล   
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 18001 กรจิรา นันทานิช 9 18009 ธนา สัจจะธนาพร   
2 18002 ณรงค์กมล ห่านศรีวิจิตร 10 18010 ณัฐพล ทองอ่อน   
3 18003 ฉัตรอนันท์ ใจทัน 11 18011 ลลิตวดี ห่านศรีวิจิตร   
4 18004 ศิรวัฒน์ ธนะกิจรุ่งเรือง 12 18012 ศุภากร ผาสุวรรณ   
5 18005 กรวิชญ์ นันทานิช 13 18013 กัลยวัญญ์ มกรกิจวิบูลย์   
6 18006 สิรภพ สงวนพันธุ์ 14 18014 นิธิภัทธ์ ปิยะวงศ์วัฒนา   
7 18007 นิพิฐพนธ์ ก้องภักดีสุข 15 18015 ศศิมา เทียนดอนไพร   
8 18008 กัญญาภัค อาจณรงค์ฤทธิ์         
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19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ผู้จัดการทีม 1.อาจารย์ธนาวิศุทธ์  ศิริทรัพย์        
  ผู้ฝึกสอน 1.อาจารย์ธนาวิศุทธ์  ศิริทรัพย์       
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 19001 ครองใจ จุฬามรกต 13 19013 ศศิยาพัชร กุลดิลก   
2 19002 ฟูาใส สงวนพันธุ์ 14 19014 ชลสิทธิ์ ศรัณยกษิตริน   
3 19003 ปราชญ์ ปั้นกล่ า 15 19015 อัณศิมา กาบทอง   
4 19004 ชลธร เงินประเสริฐศิริ 16 19016 ธนพร สุภชัยพานิชพงศ์   
5 19005 ชญาดา พงษ์พัว 17 19017 กานดารัตน์ ทองอ่อน   
6 19006 นคนันทินี ด ารงค์กุล 18 19018 พรปภัส นิลทองค า   
7 19007 ภัคนิจ สนคะมิ 19 19019 จุฑามาศ รัตนา   
8 19008 อภิชัย แตระกูล 20 19020 พรกนก ชัยเรืองศรี   
9 19009 นพนันท์ ปิ่นเกล้า 21 19021 สาริศ สุภชัยพานิชพงศ์   
10 19010 วิชญาพร เติมปฐมกุล 22 19022 จิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย   
11 19011 ดนชิดา ช่วยประสาทวัฒนา 23 19023 วิตรานันท์ นันทผาสุข   
12 19012 พิมพ์ชนก เจนโกศล         
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20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ผู้จัดการทีม 1.นางสาวทัศนาภรณ์  โคตัน         
  ผู้ฝึกสอน 1.นายมานพ  ประเสริฐ         
 
นักกีฬา 
ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ล าดับ หมายเลข ชื่อ-นามสกุล   

1 21001 กานธิดา สระอิส 6 21006 เกสรา ภูริวัฒน ์   
2 21002 อันนาส วังทอง 7 21007 อินทิรา แสงสุวรรณ   
3 21003 ศุภณัฐ ชุมผอม 8 21008 นาถวัฒน์ ผ่องอารมณ์   
4 21004 พิชเญศ โสค าภา 9 21009 ชญานนท์ พุ่มแก้ว   
5 21005 ศุภวิชญ์ แสนสุข 10 21010 ศุภวิชญ์ เกียรติสกุลเลิศ   
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 

ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

1 ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ศศิธร  จ่างภากร 08 1632 4941 fedusstc@ku.ac.th 
2 รองประธานกรรมการ

และฝุายสิทธิประโยชน์ 
ผศ.อ านาจ  รุจิราวรรณ 08 9477 3592 rujirawan2501@gmail.com 

3 รองประธานกรรมการ
และฝุายปฏิคม 

อ.อิษยา  นาคนาวา 08 5913 1171 isaya_mar@hotmail.com 

4 รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.เพ็ญศรี  แสวงเจริญ 08 1636 1875 pensri.sawa@gmail.com 
5 รองประธานกรรมการ อ.ทิพาวรรณ  สมิตเมฆ 08 1441 4959 tpwsmit@gmail.com 
6 รองประธานกรรมการ ผศ.กรรณิการ์  ลิมพะสุต 08 1647 5089 kannika_kus@hotmail.com 
7 ฝุายเทคนิคกีฬา อ.พรศักดิ์  นากชื่น 08 6060 3919 satpsn@ku.ac.th 
8 ฝุายสนามและอุปกรณ์

การแข่งขัน 
ผศ.ทรงวุฒิ  คิดควร 08 1457 7720 feducys@hotmail.com 

9 ฝุายสถานที่ อ.สาธิต  ลาภเกิน 08 5920 5123 feduslp@ku.ac.th 
10 ฝุายที่พักนักกีฬาและ

เจ้าหน้าที่ 
อ.ยุทธนา  วงษ์ทันท์ 08 1624 6110 feduytw@ku.ac.th 

11 ฝุายพิธีการและเหรียญ
รางวัล 

อ.เบญจพร  ปัณฑพลังกูร 09 1802 2662 kruben1978@gmail.com 

12 ฝุายพิธีการเปิด-ปิด อ. ว่าที่ ร.ต.ปิยชาติ  แก้ว
มณี 

08 9196 9005 bk_2957@hotmail.com 

13 ฝุายเชียร์ อ.ธนาธิป  เพริศพรายวงศ์ 08 9005 3151 feduttpw@gmail.com 
14 ฝุายกิจกรรมและ

นันทนาการ 
อ.สะวรรณยา  เกตานิรุจน์ 09 5812 7070 kuskhon@hotmail.com 

15 ฝุายทัศนศึกษา อ.วีณา  ยาไทย 08 1714 9701 noovna@hotmail.com 
16 ฝุายประชาสัมพันธ์ อ.สุวิกรม  มาประณีต 08 1910 9530 feduskmn@ku.ac.th 
17 ฝุายแสงเสียงและ

บันทึกภาพ 
ผศ.อนุวัฒน์  โพธิ์คง 08 1376 6596 satawp@ku.ac.th 

18 ฝุายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.อินทิรา  ตรีเดชี 08 6653 6691 tredashe@gmail.com 

19 ฝุายคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

อ.สงกรานต์  สว่างศรี 08 9138 7055 songkran_k@hotmail.com 

20 ฝุายสาราณียกร อ.วรวรรณ  ศรีสงคราม 08 8501 9955 vorawan_j@hotmail.com 
21 ฝุายยานพาหนะ อ.ธัญวรรธน์  ชาญอาวุธ 08 9148 8105 thanyawat.c@gmail.com 
22 ฝุายรักษาความ

ปลอดภัย 
อ.กรัยวิเชียร  น้อยวิบล 08 1445 8028 fedukhn@ku.ac.th 
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ล าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

23 ฝุายแพทย์และพยาบาล อ.เครือวัลย์  ปาวิลัย 08 7099 1651 fedukwpl@ku.ac.th 
24 ฝุายอาหารและ

เครื่องดื่ม 
อ.พิมพ์ณภัส  เชี่ยวสมุทร 08 1613 5145 jantimachewsamut@ymail.com 

25 ฝุายการเงิน นางอารีย์  มัดตะเดช 08 9536 7697 feduarm@ku.ac.th 
26 ฝุายประเมินผล อ.รัตติกาล  นิยมเอ่ียม 08 3549 3562 kun.nongratti@gmail.com 
27 ฝุายรายงานและ

ประมวลผลการแข่งขัน 
อ.วัชระ  กาแก้ว 06 3669 9520 wkakeaw@gmail.com 

28 เลขานุการ ผศ.กัณฑิมา  เนียมโภคะ 06 2786 0572 fedugmn@ku.ac.th 
29 ผู้ช่วยเลขานุการ อ.มลฤดี  ฐิติชัยมงคล 08 1381 7100 molly_kai@hotmail.com 
30 ผู้ช่วยเลขานุการ ผศ.สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล 08 1863 4533 siwalee_kus@yahoo.com 
31 ผู้ช่วยเลขานุการ อ.จรรยา  สมิงวรรณ 08 1343 4757 feducys@hotmail.com 
32 ผู้ช่วยเลขานุการ อ.จิตติมา  พิศาภาค 08 9204 5060 boompink@gmail.com 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 “นนทรีเกมส์” 

 
รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์ ที่ปรึกษา 
นายพรศักดิ ์ นากชื่น ประธานอนุกรรมการ 
นายเอกวิทย์  แสวงผล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา 
รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
รองศาสตราจารย์กรรวี  บุญชัย ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
นายณัฐพงศ ์ สุโกมล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรชิต  บุญสุวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรินทร์  วรบวร ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์  จันทร์หอม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและฟุตบอล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระลึก  สัทธาพงศ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฮอกก้ี 
พลต ารวจตรีนิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
นายอธิปัตย์  รัตนจันทร์ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
นายพรศักดิ ์ นากชื่น ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
นายประเพลิน  เกษมโอภาส ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า 
นายศรัณย์  รื่นณรงค์ ประธานอนุกรรมการจดัการแขง่ขันกีฬาหมากกระดาน 
นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายศรัณย์  รื่นณรงค์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรธิมา  มณีรัตน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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อนุกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 “นนทรีเกมส์” 

 
รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์ ที่ปรึกษา 
นายเอกวิทย์  แสวงผล ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร  จันทร์ดุ้ง รองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน 
รองศาสตราจารย์กรกฎา  นักคิ้ม อนุกรรมการ 
นายมีลาภ  นัฎสถาพร อนุกรรมการ 
นายสมนึก  สมนาค อนุกรรมการ 
นายสุริยัน  สุวรรณกาล อนุกรรมการ 
นายสุเนตร  ไชยพรรณนา อนุกรรมการ  
นางประภาพันธ์  นามไพร อนุกรรมการ  
นายนฤนาถ  ใช้ใจเวทย์ อนุกรรมการ  
นางสาวนุชจรี  บุญธรรม อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุรธาศิณี  ธนบูรณ์กาญจน์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสาราณียกร 
 

นางสาววรวรรณ  ศรีสงคราม ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์สมบูรณ์ รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สมศรี  กิติศรีวรพันธุ์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  ภมูิศรีสอาด อนุกรรมการ 
นายศุภชัย  ธูปสุวรรณ อนุกรรมการ 
นางสาวบุษยา  หาญชนะชัยกูล อนุกรรมการ 
นางฐาปนีย์  ธัญญพานิช อนุกรรมการ 
นายถิรเดช  พรหมคช อนุกรรมการ 
นายยุทธพันธ์  พงษ์ไพร อนุกรรมการ 
นางสมจิตร์  เฉลิมสุวิวัฒนาการ อนุกรรมการ 
นางสาวสุนีย์  ทองสิริประภา อนุกรรมการ 
นางสาวสุพรรณิการ์  ศรียาภัย อนุกรรมการ 
นางสาววรพรรณ  สังขเวช อนุกรรมการ 
นางสาวกฤษณา  โภคพันธ์ อนุกรรมการ 
นางสาวนุสสรี  คันธิก อนุกรรมการ 
นายฉัตรชัย  สมรวิบูลย ์ อนุกรรมการ 
นายชัชวาล  อรุณกิจสกุล อนุกรรมการ 
นางสาวภัททิรา  อกปิ่น อนุกรรมการ 
นางสาวภาวิณี  พ่ึงพัฒน์ อนุกรรมการ 
นางสาวรัตนา  แหลมศรี อนุกรรมการ 
นางรุ่งฤด ี จัดเกาะ อนุกรรมการ 
นางสาววรัญญา  ปัตตะพงศ์ อนุกรรมการ 
นางสาวสวิตตา  ค าปูอง อนุกรรมการ 
นางสุภรณ์  มีบุญ อนุกรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์  กลางแก้ว อนุกรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  อนุวัฒน์มงคล อนุกรรมการ 
นางสาวอุษา  กุลโสภณ อนุกรรมการ 
นายเมธี  ชูโฉม อนุกรรมการ 
นายวิชัย  เปียนขุนทด อนุกรรมการ 
นางสาวจุไรรักษ์  ศรีวัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปัถยา  แจ่มยิ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายนามผู้ส นับส นุนการแข่งขัน  

สนับสนุนโดย 
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แผนผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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