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 สูจิบัตรการแขํงขันกีฬาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข๎อมูลในการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 
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แขํงขัน   
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จะส าเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ หากมีข๎อเสนอแนะประการใดทางคณะกรรมการยินดีน าไป
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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 
 

 คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรก าหนด
ข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการ
แขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 ไว๎ดังนี้ 
 

หมวด 1 
หมวดทั่วไป 

 
ข๎อ 1 ข๎อบังคับนี ้เร ียกวํา  ข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 

 
ข๎อ 2 ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้ตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศเป็นต๎นไป 
 
ข๎อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน 
 
ข๎อ 4 ในข๎อบังคับนี้ 
  4.1 โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิตสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได๎แกํ  

   4.1.1  โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   4.1.2  โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 
   4.1.3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกํน 
   4.1.4  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
   4.1.5  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมธัยม  
   4.1.6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
   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 โรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริหารกีฬา
สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.4 คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.5 คณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.6 นักเรียน หมายถึง ผู๎เรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่สังกัดโรงเรียนสาธิต 
ตามข๎อ 4.1 
 4.7 นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักเรียนที่เคยเข๎ารํวมการแขํงขันในนามผู๎แทนประเทศไทยจาก
การรับรองของการกีฬาแหํงประเทศไทย ในการแขํงขันโอลิมปิกเกมส์ หรือเอเชียนเกมส์ หรือซีเกมส์ หรือการ
แขํงขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแขํงขันชิงชนะเลิศแหํงอาเซียน  
 4.8 ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาที่ก าหนดให๎มีการแขํงขันในกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
 4.9 ประเภท/รุํนกีฬา หมายถึง กีฬาที่จัดให๎มีการแขํงขันยํอยของชนิดกีฬานั้น ๆ 
 4.10 ข๎อบังคับ หมายถึง ข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.11 ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
ข๎อ 5 วัตถุประสงค์ของการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีดังนี้ 
   5.1 เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน นักเรียนและผู๎ปกครองให๎เห็นคุณคําและประโยชน์ของการกีฬา 
   5.2 เพ่ือเสริมสร๎างและอบรมให๎นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา 
   5.3 เพ่ือเสริมสร๎างนักเรียนให๎มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี 
   5.4 เพ่ือเสริมสร๎างความสามัคคีในหมูํนักเรียน อาจารย์ บุคลากร และผู๎เกี่ยวข๎อง 
   5.5 เพ่ือเสริมสร๎างและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสูํระดับมาตรฐาน 
   5.6 เพ่ือสนับสนุนให๎นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสแขํงขันในระดับที่สู งขึ้น 
   5.7 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมรํวมกัน 
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หมวด 2 

หมวดคณะกรรมการ 
 

 ข๎อ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด๎วย 
   6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด๎วย  
     6.1.1 ผู ๎อ านวยการหรือต าแหนํงอื่น ๆ ที ่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพ เป็น

ประธานกรรมการ 
     6.1.2 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพในปีถัดไป เป็น  

รองประธานกรรมการ 
     6.1.3 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเป็นกรรมการ 
     6.1.4 ให๎ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพเสนอ ชื่อ

บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้กรรมการ  และ ผู๎ชํวยเลขานุการได๎ 
     6.1.5 ให๎ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพเสนอชื่อ

บุคคลที่เหมาะสมเป็นทีป่รึกษาได๎ 
 6.2 คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
    6.2.1 ก าหนดนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    6.2.2 ก าหนดและแก๎ไขข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    6.2.3 ก าหนดและแก๎ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    6.2.4 ชี้ขาดปัญหาตําง ๆ ที่คณะกรรมการอ านวยการไมํสามารถ ยุติได๎ และค าพิจารณาชี้
ขาดทั้งปวงถือเป็นสิ้นสุด 

 6.3 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด๎วย 
    6.3.1 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพเป็นประธาน

กรรมการ โดยต าแหนํง 
    6.3.2 ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทํา หรือผู๎แทนโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพในปี

ถัดไปเป็นรองประธานกรรมการ 
    6.3.3 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต หรือต าแหนํง

อ่ืน ๆ ที่เทียบเทําเป็นกรรมการ  
    6.3.4 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต หรือต าแหนํง

อ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพหรือผู๎แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
    6.3.5 หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิต หรือต าแหนํง

อ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพในปีถัดไปหรือผู๎แทนเป็นกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
    6.3.6 ให๎ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพเสนอชื่อ

บุคคลที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาได๎ 
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  6.4 คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
    6.4.1 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว๎ 
    6.4.2 อ านวยการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
    6.4.3 พิจารณาปรับปรุงข๎อบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร 
    6.4.4 พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
    6 .4 .5 พิจารณาจัดท าแผนงานการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา รํวมมือและประสานงานกับองค์กรกีฬาสมัครเลํนอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการกีฬาสูํ
ระดับมาตรฐาน 

    6.4.6 หน๎าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
  6.5 คณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน ประกอบด๎วย 
    6.5.1 ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพเป็นผู๎ก าหนด 
    6.5.2 รองประธานกรรมการคนที่ 1 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพ

เป็นผู๎ก าหนด 
    6.5.3 รองประธานกรรมการคนที่ 2 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพ 

ในปีถัดไปเป็นผู๎ก าหนด 
    6.5.4 กรรมการ หมายถึง ประธานฝุายตําง ๆ และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ๎าภาพ เป็นผู๎ก าหนด ทั้งนี้อาจเชิญผู๎แทนโรงเรียนสาธิตอ่ืนเป็นกรรมการในคณะกรรมการฝุายตําง ๆ รํวมดว๎ย 
    6.5.5 คณะกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ หมายถึง บุคลากรที่
โรงเรียนสาธิตเป็นเจ๎าภาพ เป็นผู๎ก าหนดตามความเหมาะสม 
    6.5.6 ให๎ผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทํากับโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษา 
    6.5.7 ให๎โรงเรียนสาธิตทุกโรงเรียนเสนอชื่อกรรมการด าเนินการจัดการแขํงขันทุกฝุาย  
เป็นกรรมการรํวมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพ 
  6.6 คณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน มีอ านาจดังนี้ 
     6.6.1 รํางระเบียบเสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
     6.6.2 ด าเนินการจัดการแขํงขันกีฬาเป็นไปตามข๎อบังคับที่ก าหนด  
     6.6.3 จัดการแขํงขันให๎เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
     6.6.4 สรุปการแขํงขันกีฬาทุกชนิดให๎แกํโรงเรียนสาธิต 
     6.6.5 ประเมินผลการด าเนินการจัดการแขํงขัน เพื ่อมอบให๎แกํโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ๎าภาพในปีตํอไป 
     6.6.6 สรุปการใช๎จํายเงินสนับสนุนการจัดการแขํงขัน ที่ได๎รับจากโรงเรียนสาธิต 
     6.6.7 ก าหนดวันและพิธีมอบงานแกํโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพในปีถัดไปหลังการแขํงขัน
สิ้นสุดภายใน 180 วัน 
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หมวด 3 
หมวดการจัดการแข่งขัน 

 
 ข๎อ 7 ให๎คณะกรรมการแตํละชุดเป็นผู๎พิจารณาก าหนดจ านวนครั้งในการประชุมตามความเหมาะสม 
 ข๎อ 8 ให๎จัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหวําง

เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยใช๎ระยะเวลาในการจัดการแขํงขัน ไมํเกิน 8 วัน รวมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิด
การแขํงขัน ในกรณีท่ีไมํสามารถจัดการแขํงขันได๎ตามระยะเวลาดังกลําว ให๎อยูํในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร  

 
 ข๎อ 9 ผู๎มีสิทธิสมัครเข๎าแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต๎องมี

คุณสมบัติดังตํอไปนี้ 
    9.1 ต๎องเป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา 
    9.2 ต๎องเป็นนักเรียนภาคปกติซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาตํอเนื่องในโรงเรียนสาธิตมาแล๎วไมํ

น๎อยกวํา 3 เดือน ขึ้นไป  
    9.3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาไมํเกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
    9.4 ในกรณีเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนตํางประเทศ ต๎องมีระยะเวลาการศึกษาตํอเนื่องใน

โรงเรียนสาธิตมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 6 เดือนขึ้นไป  
    9.5 เป็นนักกีฬาสมัครเลํนตามข๎อบังคับของการกีฬาแหํงประเทศไทย 
    9.6 เป็นนักเรียนที่ไมํอยูํระหวํางการถูกลงโทษ ตัดสิทธิ์การแขํงขันอันเนื่องมาจากการแขํงขันกีฬา

สาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข๎อ 10 ให๎โรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพเสนอชนิดกีฬาที่จัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกํอนการแขํงขัน 180 วัน 
   โดยก าหนดให๎มีการแขํงขันกรีฑาและวํายน้ าเป็นกีฬาหลัก และจัดกีฬาชนิดอ่ืน ๆ อีกไมํน๎อยกวํา 
10 ชนิด แตํไมํเกิน 18 ชนิด กีฬาชนิดใดไมํเคยจัดการแขํงขันมากํอน โรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพ สามารถจัดการแขํงขัน
ได๎ โดยให๎เป็นกีฬาสาธิตและสามารถจัดกีฬาได๎ไมํเกิน 1 ชนิด 
 
 ข๎อ 11 ให๎คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุํนที่จะแขํงขันในข๎อ 10 ให๎โรงเรียน
สาธิตทราบกํอนการแขํงขันไมํน๎อยกวํา 120 วัน  

 
 ข๎อ 12 โรงเรียนสาธิตจะต๎องสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันให๎ตรงกับประเภท รุํน และชํวงชั้นที่ก าลังศึกษาอยูํ  

ยกเว๎นการแขํงขันกีฬาบางชนิดที่ระบุไว๎ในระเบียบวําด๎วยชนิดกีฬานั้น 
 
 ข๎อ 13 โรงเรียนสาธิตที่ประสงค์จะสํงนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันในแตํละชนิด ประเภท หรือรุํนตาม 

ข๎อ 11 ให๎แจ๎งความจ านงตํอคณะกรรมการอ านวยการกํอนการแขํงขัน 60 วัน  
 
 ข๎อ 14 ให๎โรงเรียนสาธิตสํงรายชื่อนักกีฬาพร๎อมใบสมัครติดรูปถํายของนักกีฬาที่สมัครเข๎าแขํงขัน ตาม

ข๎อ 11 และเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการก าหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจ๎าภาพกํอนการแขํงขัน 45 วัน  
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 ข๎อ 15 ให๎คณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุํน รวมทั้งจ านวนเหรียญรางวัลที่จัด
ให๎มีการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให๎โรงเรียนสาธิตทราบกํอน
การแขํงขันไมํน๎อยกวํา 40 วัน  

 
 ข๎อ 16 การแขํงขันแตํละชนิด ประเภท และรุํนจะต๎องมีโรงเรียนสาธิตสมัครสํงทีมเข๎าแขํงขันตาม

ข๎อ 15 มีจ านวนไมํน๎อยกวํา 3 โรงเรียน จึงจะจัดการแขํงขันได๎ และให๎มีการมอบเหรียญรางวัลรวมทั้งนับ
คะแนนรวม ในกรณีที่โรงเรียนสาธิตสมัครสํงทีมเข๎าแขํงขันตามข๎อ 15 มีจ านวนน๎อยกวํา 3 โรงเรียน ถือวําเป็น
การประลอง และให๎มีการมอบเหรียญรางวัล แตํไมํนับเหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ข๎อ 17 จ านวนนักกีฬาที่จะเข๎าแขํงขันให๎เป็นไปตามระเบียบการแขํงขันของชนิดกีฬาตําง  ๆ ทั้ง
ประเภทบุคคล และประเภททีม 
 
 ข๎อ 18 นักกีฬาคนหนึ่งมีสิทธิเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาได๎ไมํเกิน 3 ชนิด และแตํละชนิดกีฬามีสิทธิสมัคร
เข๎าแขํงขันในประเภทหรือรุํนตามจ านวนที่ระบุไว๎ในระเบียบการแขํงขัน ส าหรับนักกีฬาทีมชาติให๎มีสิทธิเข๎ารํวม
แขํงขัน (เป็นทีมชาติเฉพาะที่ติดทีมชาติชนิดหรือประเภทกีฬานั้น) ประเภทบุคคลได๎ 1 รายการ และประเภท
ทีมได ๎1 รายการ ในชนิดกีฬานั้น ๆ เทํานั้น 

 
 ข๎อ 19 จ านวนผู๎จัดการทีมและผู๎ฝึกสอนในแตํละชนิดกีฬาให๎เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารการสมัคร 
 
 ข๎อ 20 หัวหน๎าคณะนักกีฬา เป็นผู๎มีอ านาจและรับผิดชอบสูงสุดตํอคณะนักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่ของ

โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ 
 
 ข๎อ 21 นักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่  ที่ เกี่ยวข๎องในการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ส ังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต๎องแสดงบัตรประจ าตัวหรือบัตรอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงวําเป็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการ
แขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 ข๎อ 22 การประท๎วงและการอุทธรณ์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้  

22.1 การประท๎วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข๎อ 9 ให๎คณะกรรมการอ านวยการเป็น 
ผู๎พิจารณา 

22.2 การอุทธรณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข๎อ 9 ให๎คณะกรรมการบริหารเป็น 
ผู๎พิจารณา 

22.3 การประท๎วงเกี่ยวกับเทคนิคการแขํงขันแตํละชนิดกีฬา ให๎คณะกรรมการพิจารณา
ประท๎วงเทคนิคเป็นผู๎พิจารณาตัดสิน  ซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการ ตํอไปนี้ 

 22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันชนิดกีฬานั้นเป็นประธาน 
 22.3.2 ผู๎แทนสมาคมกีฬาแหํงประเทศไทย (ถ๎ามี) เป็นกรรมการ 
 22.3.3 หัวหน๎าผู๎ตัดสินชี้ขาดหรือกรรมการผู๎ตัดสินที่ได๎รับมอบหมายในชนิดกีฬานั้น 

เป็นกรรมการ 
 22.3.4 ให๎เลขานุการจัดการแขํงขันชนิดกีฬานั้น เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 ข๎อ 23 การประท๎วงและอุทธรณ์ ให๎เป็นไปตามเงื่อนไขตํอไปนี้  
23.1 การประท๎วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามข๎อ 9 ให๎หัวหน๎าคณะนักกีฬายื่นประท๎วงเป็น

ลายลักษณ์อักษร พร๎อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประท๎วงตํอคณะกรรมการอ านวยการ 
ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
ครั้งนั้น พร๎อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)  
  23.2 การอุทธรณ์เก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามข๎อ 9 ให๎หัวหน๎าคณะนักกีฬายื่นอุทธรณ์
เป็นลายลักษณ์อักษร พร๎อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ตํอคณะกรรมการบริหารภายใน 
15 วัน นับจากวันที่มีค าตัดสินของคณะกรรมการอ านวยการ พร๎อมเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
  23.3 การประท๎วงเกี่ยวกับเทคนิคการแขํงขันกีฬาให๎หัวหน๎าคณะนักกีฬายื่นประท๎วงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร๎อมทั้งแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประท๎วงตํอคณะอนุกรรมการจัดการแขํงขัน
ชนิดกีฬานั้น ๆ ภายในเวลาที่ก าหนดไว๎ในระเบียบการแขํงขันชนิดกีฬานั้น ๆ หากมิได๎ก าหนดเวลาไว๎ให๎
ด าเนินการภายใน 4 ชั่วโมง ภายหลังจากการแขํงขันรายการนั้นเสร็จสิ้นลง พร๎อมเงินประกัน 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
  23.4 การประท๎วงและการอุทธรณ์ท่ีเป็นผลจะได๎รับเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) คืน 
หากการประท๎วงและการอุทธรณ์ไมํเป็นผลให๎ริบเงินประกัน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน)  นั้นเป็นรายได๎
ของคณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน 
 
 ข๎อ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามข๎อ 22.2 และข๎อ 22.3 ถือเป็นสิ้นสุด หากมีการฝุาฝืนไมํมี
การปฏิบัติตามค าตัดสิน ให๎คณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน รายงานตํอคณะกรรมการบริหารและโรงเรียน
สาธิตต๎นสังกัด ทราบเพ่ือพิจารณาตํอไป  

 
 ข๎อ 25 กรณีท่ีผู๎เข๎าแขํงขันหรือทีมที่เข๎าแขํงขันกระท าความผิดให๎พิจารณา  ดังนี้  
    25.1 ผู๎เข๎าแขํงขันที่ประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอยํางร๎ายแรง เชํน ชกตํอย ท าร๎าย

รํางกาย ใช๎ถ๎อยค าหยาบคายตํอผู๎เข๎าแขํงขัน ผู๎ตัดสิน เจ๎าหน๎าที่ หรือผู๎อื่นภายในบริเวณจัดการแขํงขัน ให๎ได๎รับ
โทษตามระเบียบของการแขํงขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร๎อมทั้งให๎รับโทษตามข๎อ 26 ตามควรแกํกรณี  

    25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิต ที่มาถึงสนามแล๎วไมํลงแขํงขัน หรือผละออกจาก
การแขํงขันท่ีด าเนินการอยูํ หรือแสดงเจตนาที่ไมํเข๎ารํวมการแขํงขันตํอไป ถือเป็นการประพฤติผิดมารยาทของ
นักกีฬาอยํางร๎ายแรง ให๎รับโทษตามระเบียบของการแขํงขันชนิดกีฬานั้น ๆ พร๎อมทั้งพิจารณาโทษตามข๎อ 26  
ตามควรแกํกรณี ยกเว๎นมีเหตุจ าเป็น ซึ่งได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ ในกรณีนี้ ให๎
น าเสนอชนิดกีฬาและรายชื่อนักกีฬาตํอผู๎อ านวยการหรือต าแหนํงอ่ืน ๆ ที่เทียบเทําของโรงเรียนสาธิตทุก
สถาบันรับทราบและพิจารณาด าเนินการลงโทษเพ่ิมเติมตํอไป 

    25.3 ผู๎เข๎าแขํงขันที่ฝุาฝืนหรือละเมิดตามข๎อ 18 ให๎รับโทษตามข๎อ 26 ตามควรแกํกรณ ี
    25.4 เจ๎าหน๎าที่ ที่ประพฤติตนไมํเหมาะสมแกํหน๎าที่ หรือไมํสามารถควบคุมการดูแลรับผิดชอบ

นักกีฬา หรือขาดมารยาทอันดีงาม กํอให๎เกิดความเสียหายตํอการจัดการแขํงขันให๎คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาโทษตามข๎อ 26 ตามควรแกํกรณี และเสนอต๎นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแกํกรณี 
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 ข๎อ 26 ในกรณีละเมิดข๎อบังคับหรือระเบียบการแขํงขันกีฬา ให๎พิจารณารับโทษตํอไปนี้  
 26.1 ตัดสิทธิ์ผู๎เข๎าแขํงขันในปีนั้น 
 26.2 ปรับผลการแขํงขันของผู๎เข๎าแขํงขัน หรือทีมผู๎เข๎าแขํงขันเป็นแพ๎ทุกครั้งที่ได๎ลงแขํงขัน

มาแล๎วในรอบนั้น ในกรณีที่มีการแขํงขันไมํเป็นรอบ ให๎ปรับเป็นแพ๎ในการแขํงขันครั้งนั้น  
   26.3 หากผู๎เข๎าแขํงขันละเมิดข๎อบังคับหรือระเบียบการแขํงขันกีฬา ได๎รับรางวัลหรือรับ
ต าแหนํงใดในการแขํงขันให๎ถือวํารางวัลหรือต าแหนํงนั้นเป็นโมฆะ และให๎คืนรางวัลที่ได๎รับกับคณะกรรมการ
อ านวยการ เพ่ือมอบให๎แกํผู๎ชนะในล าดับถัดไป 

 26.4 ปรับเป็นเงินจากผู๎มีสํวนรับผิดชอบ เข๎าเป็นรายได๎ของคณะกรรมการด าเนินการแขํงขัน ดังนี้ 
  26.4.1 จากโรงเรียนจ านวน 5,000 บาท (ห๎าพันบาทถ๎วน) 
  26.4.2 จากผู๎ควบคุมทีมจ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ๎วน) 

 
 ข๎อ 27 การกระท าอ่ืนใดที่กํอให๎เกิดผลเสียหายตํอการจัดการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิได๎ก าหนดไว๎ในข๎อบังคับนี้ให๎คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษ
ตามความเหมาะสม  

 
 ข๎อ 28 ให๎มอบรางวัลการแขํงขันกีฬาทุกประเภท ดังนี้  

28.1 รางวัลที่ 1 เหรียญชุบทอง และเกียรติบัตร  
28.2 รางวัลที่ 2 เหรียญชุบเงิน และเกียรติบัตร  
28.3 รางวัลที่ 3 เหรียญชุบทองแดง และเกียรติบัตร   
28.4 เกียรติบัตรและโลํรางวัล ส าหรับนักกีฬาดีเดํนทุกชนิดกีฬา  
 

 ข๎อ 29 ให๎รางวัลเป็นโลํหมุนเวียนในการแขํงขันกรีฑาและวํายน้ า ส าหรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 
ชาย – หญิง ทุกรุํน ในกรณีที่ชนะเลิศการแขํงขันติดตํอกัน 3 ปี ให๎เจ๎าภาพจัดท าโลํจ าลองมอบเป็นกรรมสิทธิ์
แกํโรงเรียนสาธิตนั้น ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการของเจ๎าภาพปีถัดไป 

 
หมวด 4 

หมวดพิธีการ 
 

 ข๎อ 30 ให๎มีการเรียนเชิญ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิด 
เว๎นแตํคณะกรรมการบริหาร มีมติเป็นอยํางอ่ืน  

 
 ข๎อ 31 ให๎มีการเชียร์ในพิธีเปิดหรือปิด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตตําง ๆ เพ่ือสํงเสริมให๎

นักเรียนที่ไมํได๎ลงแขํงกีฬามีสํวนรํวม และถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญเทํากับกิจกรรมกีฬา 
 ข๎อ 32 ให๎มอบโลํเพื่อเป็นเกียรติและเครื่องหมายแหํงความชื่นชมในความมีน้ าใจ รํวมมือ ความ

เสียสละ และอดทน แกํกองเชียร์โรงเรียนสาธิตนั้น ๆ ทั้งนี้ในการเชียร์จะไมํมีการประกวดเพื่อมุํงหวังรางวัลใด ๆ  
 

 ข๎อ 33 ให๎มอบถ๎วย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการแกํโรงเรียนสาธิตที่เป็น
เจ๎าภาพในปีถัดไป 
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หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ข๎อ 34 เงินลงทุนในการจัดการแขํงขันกีฬา มีดังนี้  

  34.1เงินสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สมัคร
เข๎าแขํงขันในปีนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู๎ก าหนดจ านวนเงินสนับสนุน 

34.2 เงินจากการหารายได๎ของโรงเรียนสาธิตที่เป็นเจ๎าภาพ  
 

หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ข๎อ 35 ให๎คณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือข๎อก าหนดอ่ืน ๆ เพ่ือให๎การจัดการแขํงขัน

กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย โดยไมํขัดแย๎ง
กับข๎อบังคับนี ้ 

 
 ข๎อ 36 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข๎อบังคับนี้ ให๎คณะกรรมการบริหารเป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัย ชี้

ขาดของคณะกรรมการบริหาร ถือเป็นสิ้นสุด 
 
 ข๎อ 37 ให๎ประธานกรรมการบริหาร รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

 

 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จํางภากร) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

การแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที ่41 พ.ศ. 2559 
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ระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ว่าด้วยการแข่งขันว่ายน้้า (รหัส14) กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 

 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วยการแขํงขันวํายน้ ากีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอ านาจตามข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีวําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงวางระเบียบไว๎
ดังตํอไปนี้ 
 

 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยการแขํงขันวํายน้ า กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559” 
 

 ข้อ  2   บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ  3   ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
  3.1 ให๎ใช๎ข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 
  3.2 ให๎ใช๎กติกาการแขํงขันของสหพันธ์วํายน้ านานาชาติ (FINA 2015 - 2017) ซึ่งสมาคมวําย
น้ าแหํงประเทศไทยก าหนดใช๎อยํางเป็นทางการในปัจจุบันแตํทั้งนี้ต๎องไมํขัดหรือแย๎งกับระเบียบนี้ 
 

 ข้อ  4   ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มอายุชายและ 6 กลุ่มอายุหญิง 
  4.1 กลุํมท่ี 1 รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี  ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2543 ลงมา) 
       4.1.1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
       4.1.2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
       4.1.3 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 
       4.1.4 กรรเชียง 50 เมตร 
       4.1.5กรรเชียง 100 เมตร 
       4.1.6 กบ 50 เมตร 
       4.1.7 กบ 100 เมตร 
       4.1.8 ผีเสื้อ 50 เมตร 
       4.1.9 ผีเสื้อ 100 เมตร 
       4.1.10 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
       4.2.11 ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร 
       4.2.12 ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.2 กลุํมท่ี 2 รุํนอายุไมํเกิน 15 ปี  ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2544 - 2545) 
       4.2.1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
       4.2.2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
       4.2.3 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 
       4.2.4 กรรเชียง 50 เมตร 
       4.2.5 กรรเชียง 100 เมตร 
       4.2.6 กบ 50 เมตร 
       4.2.7 กบ 100 เมตร 
       4.2.8 ผีเสื้อ 50 เมตร 
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       4.2.9 ผีเสื้อ 100 เมตร 
       4.2.10 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
       4.2.11 ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร 
       4.2.12 ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.3 กลุํมท่ี 3 รุํนอายุไมํเกิน 13 ปี  ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2546 - 2547) 
       4.3.1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
       4.3.2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
       4.3.3 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 
       4.3.4 กรรเชียง 50 เมตร 
       4.3.5 กรรเชียง 100 เมตร 
       4.3.6 กบ 50 เมตร 
       4.3.7 กบ 100 เมตร 
       4.3.8 ผีเสื้อ 50 เมตร 
       4.3.9 ผีเสื้อ 100 เมตร 
       4.3.10 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
       4.3.11 ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร 
       4.3.12 ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.4 กลุํมท่ี 4 รุํนอายุไมํเกิน 11 ปี  ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2548 - 2549) 
       4.5.1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
       4.5.2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
       4.5.3 กรรเชียง 50 เมตร 
       4.5.4 กบ 50 เมตร 
       4.5.5 ผีเสื้อ 50 เมตร 
       4.5.6 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
       4.5.7 ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร 
       4.5.8 ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.5 กลุํมท่ี 5 รุํนอายุไมํเกิน 9 ปี  ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2550 - 2551) 
       4.5.1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
       4.5.2 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
       4.5.3 กรรเชียง 50 เมตร 
       4.5.4 กบ 50 เมตร 
       4.5.5 ผีเสื้อ 50 เมตร 
       4.5.6 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
       4.5.7 ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร 
       4.5.8 ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.6 กลุํมท่ี 6 รุํนอายุไมํเกิน 7 ปี  ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2552 เป็นต๎นไป) 
       4.6.1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
       4.6.2 กรรเชียง 50 เมตร 
       4.6.3 กบ 50 เมตร 
       4.6.4 ผีเสื้อ 50 เมตร 
       4.6.5 ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร 
       4.6.6 ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
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 ข้อ  5   คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬา
สาธิตสามัคคีสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 
 

 ข้อ  6   จ้านวนผู้ที่เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนสาธิตฯ ส่งเข้าแข่งขันและข้อจ้ากัดของนักกีฬาแต่ละ
บุคคล 
  6.1 ประเภทบุคคล ให๎แตํละโรงเรียนสาธิตฯ สํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันได๎ไมํเกินประเภทละ 
2 คนตํอรายการ และให๎สํงส ารองได๎ประเภทละ 1 คน 
  6.2 ประเภททีมผลัด 
       6.2.1 ให๎แตํละโรงเรียนสาธิตฯ สํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันตามข๎อ 4.1, 4.2, 4.3  
     ได๎โรงเรียนละ 1 ทีมตํอรายการและตามข๎อ 4.4, 4.5, 4.6 ได๎โรงเรียนละ 2 ทีมตํอรายการ 
       6.2.2 ประเภททีมผลัดให๎ใช๎นักกีฬาที่มีชื่อที่ได๎ลงทะเบียน  ใน สธ.2 (ใบส่งรายชื่อนักกีฬา)  

  ไว๎แล๎วเทํานั้นลงท าการแขํงขันถ๎าไมํมีชื่อที่ได๎ลงทะเบียนใน สธ.2 (ใบส่งรายชื่อนักกีฬา) 
   ไมํสามารถลงแขํงขันในประเภททีมได๎ หากเป็นทีมที่ชนะการแขํงขันจะถูกปรับเป็นแพ๎ 
   แล๎วเลื่อนล าดับตํอไปขึ้นมาแทนและทางฝุายจัดการแขํงขันขันจะรายงาน  

  คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาโทษตามระเบียบข๎อบังคับตํอไป 
  6.3 นักกีฬาแตํละคนสามารถเข๎าแขํงขันในประเภทเดี่ยวได้ 3 รายการ และรวมทั้งประเภท
ทีมแล้วไม่เกิน 5 รายการ 
  6.4 นักกีฬาแตํละคนต๎องแขํงขันในเกณฑ์อายุของตนเทํานั้นโดยนับอายุถึงวันสุดท๎ายใน
การลงทะเบียน สธ.2 (ใบส่งรายชื่อนักกีฬา) 
  6.5 นักกีฬาทีมชาติหรือเคยเป็นตัวแทนทีมชาติสามารถเข๎ารํวมการแขํงขันในประเภททีม 
1 รายการ และประเภทบุคคล 1 รายการ 
  6.6 รายการประเภททีมใน 1 ทีมจะมีนักกีฬาทีมชาติได๎เพียง 1 คนเทํานั้น 
  6.7 ให๎ผู๎จัดการทีมสํงใบแยกประเภท (Bye Name II) และรายชื่อทีมผลัดตามเวลาที่
คณะอนุกรรมการจัดการแขํงขันวํายน้ าก าหนด 
 

 ข้อ  7   วิธีจัดการแข่งขันก้าหนดให้มีการแข่งขันว่ายน้้า 2 วัน 
  7.1 การแขํงขันไมํมีรอบคัดเลือกถือเวลาที่ดีที่สุดเป็นเกณฑ์การตัดสิน (Time Final) 
  7.2 การตั้งต๎นใช๎ ONE START RULE 
  7.3 ให๎จัดรายการแขํงขันตามล าดับดังนี้ 
  แข่งขันวันแรก 
       7.3.1 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
       7.3.2 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 
       7.3.3 กรรเชียง 100 เมตร 
       7.3.4 กบ 50 เมตร 
       7.3.5 ผีเสื้อ 100 เมตร 
       7.3.6 ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร 
  แข่งขันวันที่สอง 
       7.3.7 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 
       7.3.8 กบ 100 เมตร 
       7.3.9 ผีเสื้อ 50 เมตร 
       7.3.10 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
       7.3.11 กรรเชียง 50 เมตร 
       7.3.12 ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
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 ข้อ  8   ก้าหนดการแข่งขันให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้้าเป็นผู้ก้าหนดวัน เวลา และ
สถานที่แข่งขันซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เม่ือมีเหตุจ้าเป็น 
 

 ข้อ  9   ชุดการแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 
  9.1 ชุดแขํงขันให๎เป็นไปตามกฎของสหพันธ์วํายน้ านานาชาติ (FINA 2015 - 2017) 
  9.2 อุปกรณ์การแขํงขันให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขํงขันวํายน้ าโดยเป็น
อุปกรณ์การแขํงขันที่สมาคมวํายน้ าแหํงประเทศไทยให๎การรับรอง 
 

 ข้อ  10  รางวัลการแข่งขัน 
  10.1 ชนะท่ี 1 จะได๎รับเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  10.2 ชนะท่ี 2 จะได๎รับเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  10.3 ชนะท่ี 3 จะได๎รับเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  10.4 นักกีฬาดีเดํนชายและหญิงในแตํละรุํนอายุ รวม 6 รุํนอายุ จ านวน 12 รางวัล จะได๎รับ
ถ๎วยรางวัลและเกียรติบัตร 
  10.5 ชนะเลิศคะแนนรวมชายและหญิงในแตํละรุํนอายุ รวม 6 รุํนอายุ จ านวน 12 รางวัล 
จะได๎รับโลํรางวัล (สํงคืนให๎เจ๎าภาพจัดการแขํงขันครั้งตํอไป ถ๎ากรณีทีมใดชนะเลิศคะแนนรวม 3 ครั้งติดตํอกัน  
จะได๎รับสิทธิ์ถือครองโลํรางวัลนั้นตลอด และทางกรรมการอ านวยการจะจัดท าโลํรางวัลใหมํขึ้นมาทดแทน) 
 

 ข้อ  11  การนับคะแนนและการพิจารณานักกีฬาดีเด่น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  11.1 ประเภทบุคคลจะนับคะแนนก็ตํอเมื่อมีชื่อนักกีฬาสํงเข๎ารํวมแขํงขันไมํน๎อยกวํา 3 โรงเรียน 
        อันดับที่ 1 ได๎ 7 คะแนน  
        อันดับที่ 2 ได๎ 5 คะแนน  
        อันดับที่ 3 ได๎ 4 คะแนน  
        อันดับที่ 4 ได๎ 3 คะแนน  
        อันดับที่ 5 ได๎ 2 คะแนน 
        อันดับที่ 6 ได๎ 1 คะแนน 
  11.2 ประเภททีมจะนับคะแนนก็ตํอเมื่อมีชื่อทีมกีฬาสํงเข๎ารํวมแขํงขันไมํน๎อยกวํา 3 โรงเรียน  
        อันดับที่ 1 ได๎ 9 คะแนน 
        อันดับที่ 2 ได ๎7 คะแนน  
        อันดับที่ 3 ได ๎5 คะแนน  
        อันดับที่ 4 ได ๎4 คะแนน  
        อันดับที่ 5 ได ๎3 คะแนน  
        อันดับที่ 6 ได ๎2 คะแนน 
  11.3 การพิจารณานักกีฬาดีเด่นชายและหญิง ในแต่ละรุ่นอายุจะพิจารณาจากรายการ
ประเภทบุคคลเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากรายการที่ท าลายสถิติของกีฬาสาธิตสามัคคีกํอน หากท าลายสถิติ
จ านวนรายการเทํากันแล๎วจึงจะพิจารณาจากจ านวนเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
ตามล าดับถ๎าคะแนนเทํากันจะได๎ครองถ๎วยรางวัลรํวมกัน 
  11.4 การคิดคะแนนรวมรุํนอายุ ให๎เป็นไปตาม ข๎อ 11.1 และข๎อ 11.2 ถ๎าคะแนนเทํากันจะได๎ 
ครองโลํรางวัลรํวมกัน 
 

 ข้อ  12  ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
  12.1 ให๎ปฏิบัติตามระเบียบการใช๎สระโดยเครํงครัด 
  12.2 ให๎นักกีฬาไปรายงานตัวทันทีท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขํงขันวํายน้ าเรียกให๎ไป
รายงานตัวและจะมีปูายประกาศให๎เห็นชัดเจนวําขณะนี้รายงานตัวถึงรายการที่เทําใด 
  12.3 เมื่อรายงานตัวตํอคณะกรรมการแล๎ว ให๎นักกีฬาอยูํ ณ บริเวณที่คณะอนุกรรมการจัดการ
แขํงขันวํายน้ าจัดให๎เทํานั้น 
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  12.4 การรายงานตัวหรือการอ่ืนใดคณะอนุกรรมการจัดการแขํงขันวํายน้ าจะประกาศเรียกให๎
นักกีฬาไปกระท าการนั้นๆ และนักกีฬาต๎องกระท าด๎วยตนเองเทํานั้นไมํอนุญาตให๎ผู๎อื่นกระท าแทนโดยเด็ดขาด 
  12.5 ตลอดเวลาการแขํงขันให๎นักกีฬาปฏิบัติตนขณะเข๎ารํวมแขํงขันด๎วยความสุภาพประพฤติ
ตนให๎สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต๎องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขํงขันอยํางเครํงครัด 
  12.6 ผู๎จัดการทีมผู๎ฝึกสอนและนักกีฬาต๎องมีบัตรประจ าตัวเข๎ารํวมการแขํงขันจึงจะสามารถ
เข๎ารํวมการแขํงขันได๎ 
  12.7 ผู้เข้าแข่งขันผู้ใดไม่ลงแข่งขันตามวันเวลาที่ก้าหนดโดยไม่มีเหตุอันควรหรือผละออก
จากการแข่งขันที่ก้าลังด้าเนินอยู่ให้ “ปรับแพ้” ในกรณีดังกลําวให๎คณะอนุกรรมการจัดการแขํงขันวํายน้ า
รายงานคณะกรรมการฝุายเทคนิคกีฬาเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีเพ่ือให๎พิจารณาลงโทษ
ตามข๎อ 26 แหํงข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 
 
 ข้อ  13  คณะกรรมการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้้า โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา 
  13.1 ในการแขํงขันจะต๎องมีผู๎แทนจากสมาคมวํายน้ าแหํงประเทศไทยรับรองการแขํงขัน 
จ านวน 1 ทําน 
  13.2 ในการแขํงขันจะต๎องมีผู๎ตัดสินจ านวน 11 คนดังนี้ 
       13.2.1 ผู๎ควบคุมการแขํงขัน 1 คน 
       13.2.2 ผู๎ตัดสินชี้ขาด 1 คน 
       13.2.3 ผู๎ปลํอยตัว 1 คน 
       13.2.4 กรรมการดูฟาล์ว 4 คน 
       13.2.5 กรรมการดูกลับตัว 2 คน 
       13.2.6 กรรมการรับรายงานตัว 1 คน 
       13.2.7 ผู๎ประกาศ 1 คน 
 

 ข้อ  14  การประท้วง 
  14.1 การประท้วงคุณสมบัติ ให๎เป็นไปตาม ข๎อ22 ข๎อ23 และข๎อ24 แหํงข๎อบังคับคณะ
กรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วยการแขํงขันกีฬาสาธิต
สามัคคีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 41 พ.ศ. 2559 
  14.2 การประท้วงเทคนิค ให๎ผู๎จัดการทีมท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นตํอประธาน
จัดการแขํงขันและจะต๎องกระท าภายใน 30 นาทีหลังจากการประกาศผลการแขํงขันอยํางเป็นทางการ 
 

 ข้อ  15  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้้าโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

 ข้อ  16  ให้ประธานกรรมการอ้านวยการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จํางภากร) 
ประธานกรรมการบริหาร 

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

ล้าดับที ่ รายนามสถาบัน ค้าย่อ อักษรย่อ 
(ไทย) 

อักษรย่อ 
(อังกฤษ) 

1 รร. สาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 รร. สาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตก าแพงแสน กพส KUSK 

3 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกํน สาธิตขอนแกนํ สมข KKU 
4 รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE 
5 รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS 
6 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ สาธิตเชียงใหมํ 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 องครักษ์ 
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

สาธิตมศว องครักษ์ สอร ODS 

18 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

สาธิตศิลปากร
ประถม 

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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โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้้า 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 “นนทรีเกมส์” 

 
ล้าดับที่ รายนามสถาบัน 

1 โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกํน 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม )ฝุายมัธยม(  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) 
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ก้าหนดวันและสถานที่การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 “นนทรีเกมส์” 
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

รหัส 
กีฬา 

ชนิดกฬีา 
มกราคม 2560 

จ้านวนวัน 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 เซปักตะกร๎อ M Q Q Q Q Q F - 6 สนามเซปักตะกร๎อ 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 สนามบาสเกตบอลในรํม 
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 ลานดา๎นข๎างสนามรักบี้ มก. 

10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามหญ๎าเทียมหน๎าอาคาร
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 วํายน้ 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 - ประชุมผู๎จัดการทีม   T - วันฝึกซ๎อม   Q -  วันแขํงขัน   F – วันชิงชนะเลิศ 
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

 
      โปรแกรมการแข่งขันการแข่งขันว่ายน้้า 
    กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560 ณ สระว่ายน้้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
เริ่มการแขํงขัน เวลา 08.30 น. 
 

รายการที่ รายการแข่งขัน รุ่นอายุ เพศ 
101 เดี่ยวผสม 200 เมตร 18 ชาย 
102 เดี่ยวผสม 200 เมตร 15 ชาย 
103 เดี่ยวผสม 200 เมตร 13 ชาย 
104 เดี่ยวผสม 200 เมตร 11 ชาย 
105 เดี่ยวผสม 200 เมตร 9 ชาย 
106 เดี่ยวผสม 200 เมตร 18 หญิง 
107 เดี่ยวผสม 200 เมตร 15 หญิง 
108 เดี่ยวผสม 200 เมตร 13 หญิง 
109 เดี่ยวผสม 200 เมตร 11 หญิง 
110 เดี่ยวผสม 200 เมตร 9 หญิง 
111 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 18 ชาย 
112 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 15 ชาย 
113 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ชาย 
114 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ชาย 
115 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ชาย 
116 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ชาย 

พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 101-110 
117 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 18 หญิง 
118 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 15 หญิง 
119 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 หญิง 
120 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 หญิง 
121 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 หญิง 
122 ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 หญิง 
123 กรรเชียง 100 เมตร 18 ชาย 
124 กรรเชียง 100 เมตร 15 ชาย 
125 กรรเชียง 100 เมตร 13 ชาย 

พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 111-122 
126 กรรเชียง 100 เมตร 18 หญิง 
127 กรรเชียง 100 เมตร 15 หญิง 
128 กรรเชียง 100 เมตร 13 หญิง 
129 กบ 50 เมตร 18 ชาย 
130 กบ 50 เมตร 15 ชาย 
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

รายการที่ รายการแข่งขัน รุ่นอายุ เพศ 
131 กบ 50 เมตร 13 ชาย 
132 กบ 50 เมตร 11 ชาย 
133 กบ 50 เมตร 9 ชาย 
134 กบ 50 เมตร 7 ชาย 
พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 123-128 และพักกลางวัน เริ่มแขํงขัน 13.00 น. 

135 กบ 50 เมตร 18 หญิง 
136 กบ 50 เมตร 15 หญิง 
137 กบ 50 เมตร 13 หญิง 
138 กบ 50 เมตร 11 หญิง 
139 กบ 50 เมตร 9 หญิง 
140 กบ 50 เมตร 7 หญิง 
141 ผีเสื้อ 100 เมตร 18 ชาย 
142 ผีเสื้อ 100 เมตร 15 ชาย 
143 ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ชาย 
144 ผีเสื้อ 100 เมตร 18 หญิง 
145 ผีเสื้อ 100 เมตร 15 หญิง 
146 ผีเสื้อ 100 เมตร 13 หญิง 

พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 129-146 
147 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 18 ชาย 
148 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 15 ชาย 
149 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 13 ชาย 
150 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 11 ชาย 
151 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 9 ชาย 
152 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 7 ชาย 
153 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 18 หญิง 
154 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 15 หญิง 
155 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 13 หญิง 
156 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 11 หญิง 
157 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 9 หญิง 
158 ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร 7 หญิง 

พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 147-158 
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

 
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560 ณ สระว่ายน้้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
เริ่มการแขํงขัน เวลา 08.30 น. 
 

รายการที่ รายการแข่งขัน รุ่นอายุ เพศ 
201 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 18 ชาย 
202 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 15 ชาย 
203 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 13 ชาย 
204 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 18 หญิง 
205 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 15 หญิง 
206 ฟรีสไตล์ 200 เมตร 13 หญิง 
207 กบ 100 เมตร 18 ชาย 
208 กบ 100 เมตร 15 ชาย 
209 กบ 100 เมตร 13 ชาย 

พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 201-206 
210 กบ 100 เมตร 18 หญิง 
211 กบ 100 เมตร 15 หญิง 
212 กบ 100 เมตร 13 หญิง 
213 ผีเสื้อ 50 เมตร 18 ชาย 
214 ผีเสื้อ 50 เมตร 15 ชาย 
215 ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ชาย 
216 ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ชาย 
217 ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ชาย 
218 ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ชาย 

พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 207-212 
219 ผีเสื้อ 50 เมตร 18 หญิง 
220 ผีเสื้อ 50 เมตร 15 หญิง 
221 ผีเสื้อ 50 เมตร 13 หญิง 
222 ผีเสื้อ 50 เมตร 11 หญิง 
223 ผีเสื้อ 50 เมตร 9 หญิง 
224 ผีเสื้อ 50 เมตร 7 หญิง 
225 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 18 ชาย 
226 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 15 ชาย 
227 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ชาย 
228 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ชาย 
229 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ชาย 
พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 213-224 และพักกลางวัน เริ่มแขํงขัน 13.00 น. 

230 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 18 หญิง 
231 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 15 หญิง 
232 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 หญิง 
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

รายการที่ รายการแข่งขัน รุ่นอายุ เพศ 
233 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 หญิง 
234 ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 หญิง 
235 กรรเชียง 50 เมตร 18 ชาย 
236 กรรเชียง 50 เมตร 15 ชาย 
237 กรรเชียง 50 เมตร 13 ชาย 
238 กรรเชียง 50 เมตร 11 ชาย 
239 กรรเชียง 50 เมตร 9 ชาย 
240 กรรเชียง 50 เมตร 7 ชาย 
241 กรรเชียง 50 เมตร 18 หญิง 
242 กรรเชียง 50 เมตร 15 หญิง 
243 กรรเชียง 50 เมตร 13 หญิง 
244 กรรเชียง 50 เมตร 11 หญิง 
245 กรรเชียง 50 เมตร 9 หญิง 
246 กรรเชียง 50 เมตร 7 หญิง 

พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 225-246 
247 ผลัดผสม 4x50 เมตร 18 ชาย 
248 ผลัดผสม 4x50 เมตร 15 ชาย 
249 ผลัดผสม 4x50 เมตร 13 ชาย 
250 ผลัดผสม 4x50 เมตร 11 ชาย 
251 ผลัดผสม 4x50 เมตร 9 ชาย 
252 ผลัดผสม 4x50 เมตร 7 ชาย 
253 ผลัดผสม 4x50 เมตร 18 หญิง 
254 ผลัดผสม 4x50 เมตร 15 หญิง 
255 ผลัดผสม 4x50 เมตร 13 หญิง 
256 ผลัดผสม 4x50 เมตร 11 หญิง 
257 ผลัดผสม 4x50 เมตร 9 หญิง 
258 ผลัดผสม 4x50 เมตร 7 หญิง 

พักและมอบเหรียญ ให๎รายการที่ 247-258 
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

 
จ้านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้้า 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 นนทรีเกมส์ 
7 มกราคม 2560 - 8 มกราคม 2560 

 
 สังกัด อักษรย่อ ชาย หญิง รวม 
1 สาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การศึกษา 
สมก 40 32 72 

2 สาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

กพส 7 3 10 

3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกํน สมข 11 13 24 
4 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม จฬป 21 20 41 
5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม จฬม 16 10 26 
6 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ สมช 12 4 16 
7 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สมน 4 5 9 
8 สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พมบ 7 4 11 
9 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายประถม) ปสธ 4 3 7 
10 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝุายมัธยม) สมค 2 1 3 
11 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝุายประถม) มรป 13 10 23 
12 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง สธร 20 12 32 
13 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปทว 17 12 29 
14 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายประถม) ปสป 19 17 36 
15 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝุายมัธยม) ปสม 7 14 21 
16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย 

พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
สอร 4 5 9 

17 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปศก 11 9 20 
18 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มศก 0 1 1 

Total  215 175 390 
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

 
 Start List  7 ม.ค. 2560 
Record 101. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  จิรวทิย ์ ข าขนิษฐ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:18.91 นาท ี
  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 30 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
Event 101. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ตะวนั  องักาบ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 3 ชลวฒัน์  อคัรมงคลเลิศ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:44.40 
 4 ภูรี  ล่ิมนิรันดร 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:40.48 
 5 ภูมิ  เมฆสัมพนัธ์ 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 02:42.98 
 6 วสุพล  สุวรรณวฒัน์ 17 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 7   
 8   
 

Record 102. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ตะวนั  รักสลาม สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง  เวลา  02:20.08 นาที   เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค. 2547  กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 29 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Event 102. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โชติพฒัน์  อเนกสุข 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 04:33.72 
 4 อนาวลิ  เนียมสุวรรณ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:47.71 
 5 วรัช  มายะการ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:47.77 
 6   
 7   
 8   
Event 102. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ไพรด ์ เมฆสัมพนัธ์ 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 02:46.31 
 3 พีระกฤตย ์ พชรบุณยเกียรติ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:33.43 
 4 ธนาวฒุ ิ เร้ารุจา 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:30.01 
 5 ภวตั  สัตตวตัรกุล 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:31.23 
 6 ณฐันนท ์ สุวรรณวงศ ์ 15 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:35.32 
 7 ปัญญา  สกุลเลิศมงคล 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 02:46.35 
 8   
 

Record 103. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ภทัรภณ  อติเมธิน สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:26.98 นาที เม่ือปี 2539  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 103. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธนกฤต  เลิศรัตนาพร 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 03:06.46 
 2 ตนุภทัร  อิทธิพูนธนกร 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:46.69 
 3 วรีะพรรณ  แป้นสุขเยน็ 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 02:44.83 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:24.04 
 5 ธนวนิท ์ เติมใจ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:41.58 
 6 นทีดล  ไข่มุกข ์ 12 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 02:45.40 
 7 สุวภาศ  บุณยพิพฒัน์ 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:50.01 
 8 ณฐัพงษ ์ ด่านแกว้ 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 03:43.07 
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 104. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 
 สถิติโดย  จิรวทิย ์ ข าขนิษฐ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:38.55 นาที เม่ือปี 2542  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 104. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 มชัฌิมา  สุวชิชโสภณ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 4 เทียนเทียน  แทนคุณ จา้ว 10 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 03:29.30 
 5 ณฐนนท ์ ปรีชากิจถาวร 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 104. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 อคัรวชิญ ์ ไชยสัจ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 03:04.01 
 3 ณภทัร  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:56.82 
 4 กวา้ง  เสรีเจริญสถิตย ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:48.85 
 5 สรวศิ  นกัการ 11 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 02:55.07 
 6 ณฏัฐช์านนท ์ รัตนนารีกุล 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 03:01.67 
 7 ธนพ  จนัทรประเสริฐ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:08.54 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ธชั คงเสรี สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 วทิย ์ชาครานนท ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 ศิวจัน ์พฒันาพุฒิศกัด์ิ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

Record 105. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 
 สถิติโดย  กนัตสิทธ์ิ  เจริญลาภ สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  02:54.78 นาที เม่ือปี 2543  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 105. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 เดชจรัส  สุวรรณเกต 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 4 สาธิน  วงคเ์ทียนชยั 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) NT 
 5 ธนกฤต  ศรีวจิิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
 

Record 106. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  จริยาวดี  ณรงคฤ์ทธ์ิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:30.95 นาท ีเม่ือปี 2545  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 106. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 03:02.28 
 3 ปวริศา  ตรงเมธี 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 02:53.71 
 4 สุทตัตา  เทพบุตร 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:26.29 
 5 ศศิวมิล  มานิตยก์ุล 18 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 02:48.02 
 6 สุธีรา  ช่วยศรี 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 03:00.48 
 7 วชิญา  วรสา 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร NT 
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 107. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สุทตัตา  เทพบุตร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:26.86 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 9 ม.ค. 2559  สาธิตสามคัค ีคร้ังท่ี 40 
Event 107. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฐักฤตา  วงศท์วลีาภ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 02:53.73 
 3 ญาดา  แนบถนอม 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 02:38.15 
 4 ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 02:30.21 
 5 นวพรรษ  พิษณุวงษ์ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:32.87 
 6 พลอยไพลิน  โกศลวิบูลยพ์งศ ์ 15 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 02:41.20 
 7 วรรณกานต ์ วิริยกุล 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 03:05.79 
 8   
 

Record 108. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เวณิกา  แกว้ชยัวงศ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:31.09 นาท ีเม่ือปี 2542  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 108. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 อรมน  ตณัฑุลเวศม์ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 03:21.94 
 4 กนัทิตา  มโนรถจตุรงค ์ 12 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 02:38.52 
 5 พรหมภรณ์  โยมะบุตร 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 03:02.25 
 6 ชิดชนก  หิรัญเพิ่ม 12 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 7   
 8   
 

Record 109. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ภทัรนนัท ์ ข าขนิษฐ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:37.46 นาท ี เม่ือปี 2540 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 109. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ภิญญาภทัร  ศิริรักษ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ณญาดา  ชมภู 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 03:59.74 
 5 กานตาพิชญ ์ ทองสังข ์ 10 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา NT 
 6   
 7   
 8   
Event 109. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณภทัร  ทองเจริญ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:13.83 
 2 ฐิติพร  จนัทร์วาววาม 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  03:07.27 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ณภทัรา  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 03:00.41 
 4 ศิรญา  กาญจนี 10 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 02:51.46 
 5 ปราลดา  วาสนสมสิทธ์ิ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:56.06 
 6 ภคัพิชา  มูลจิตร 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  03:02.35 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 ธญัชนก  ชยัวสุิทธางกูร 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 03:11.74 
 8 ณฐัศิญาดา  โหสกุล 11 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 03:45.58 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 พชรพร พกัโพธ์ิเยน็ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 แพรจีน ไสยสมบติั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 3 ภาทริชา ฤกษนิ์มิต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
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Record 110. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ธนพร  ธรรมกีรติวงศ ์สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  02:50.66 นาที เม่ือปี 2545  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 110. เด่ียวผสม 200 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สุภสัสร  หาญวรวงศ ์ 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) NT 
 2 ศศิรัศม์ิ  พรไพศาลสุข 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 3 ภทัรลภา  ดีเลิศ 9 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 04:05.91 
 4 มีอา  มิลลาร์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:15.42 
 5 จนัทร์กระจ่างฟ้า  นุตมา 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 03:48.90 
 6 ณิชาภา  ถิรธนานนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 
 7 รฐมล  วชิิตจารุกุล 9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) NT 
 8 วรินทณ์ัฏฐ ์ อนันตศุ์ภศกัด์ิ 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา NT 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณภทัร ชยาภิรัต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 ณิชาภทัร วงษ์โต สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 ณิชาภา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
Record 111. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  นภสั  โอสายไทย สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น  เวลา  00:24.67 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 111. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 เจฟ โรนอลด ์ วลิเล่ียมส์ 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา NT 
 4 ธรรพ ์ ศรนรินทร์ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:31.01 
 5 จิรวฒุ ิ พุ่มชา 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:34.61 
 6 ณฐักานต ์ หอมสวาท 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา NT 
 7   
 8   
Event 111. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 รัตน์ชวนิ  สวสัด์ิจิรกิจ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.66 
 2 ทศันัย  พตัรปาล 16 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:28.40 
 3 ศุภวชิญ ์ ทวสุีข 16 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:27.57 
 4 ศิขรี  โทสันทดั 18 (สมค) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:26.46 
 5 ณฐัชนน  เลิศผาสุข 17 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:27.01 
 6 ณฐัภทัร  ชาญชยัสมบติั 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:27.60 
 7 วรกนัต ์ คุม้บณัฑิตย 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:28.56 
 8 จกัรภทัร  ช่ืนนิยม 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:30.98 

 
Record 112. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  คุณานนต ์ กิตติพุฒิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  00:25.71 นาท ีเม่ือปี 2545  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 112. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ชนาธิป  วมิลกาญจนพงษ ์ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:39.52 
 4 ชณกานต ์ เช้ือแกว้ 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:31.66 
 5 วรชิต  มงคลอจลา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:36.02 
 6   
 7   
 8   
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Event 112. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีปกรณ์  ใจเยน็ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:30.51 
 2 ภูริศ  วารีมณีศิลป์ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:29.07 
 3 กญัญโ์กมุท  แดงสวา่ง 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:28.40 
 4 นนัทวจัน์  ธีรดิษฐานนท ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:27.31 
 5 ชเล  เสกธีระ 15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:28.12 
 6 อาทิตย ์ สุวรรณพานิช 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:28.45 
 7 ทิวสน  แซวตระกูล 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:29.89 
 8 กนั  จริยวฒันวจิิตร 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:31.25 
 

Record 113. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  คุณานนต ์ กิตติพุฒิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  00:26.71 นาท ีเม่ือปี 2543  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 113. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธนบดินทร์  วราทิตยพ์ิกุล 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 2 ติณณภพ  พฒันจกัร 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:40.80 
 3 ณฐัพงษ ์ ด่านแกว้ 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:38.13 
 4 คิมหันต ์ อนุรักษว์งศศ์รี 12 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:35.41 
 5 กาย  จริยวฒันวจิิตร 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:36.41 
 6 ชยพล  สมยานะ 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:39.63 
 7 ทตัธน  พรพุทธศรี 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา NT 
 8   
Event 113. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 นทีดล  ไข่มุกข ์ 12 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:31.65 
 2 จิราย ุ บุญญะสิทธ์ิ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:29.38 
 3 วชิรวิทย ์ อินทร์ชู 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:27.59 
 4 ศวสั  แสนเยยี 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:26.61 
 5 ปภงักร  สิงห์กล่ิน 13 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:27.22 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 6 อนันนั  โฆษิตานารา 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:28.95 
 7 พทัธดนย ์ เศวตปิยะกุล 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.89 
 8 พชร  ใจปานน ้ า 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:33.26 

 
Record 114. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ศวสั  แสนเยยี สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:28.59 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 114. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธนวฒัน์  โมในยกุล 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:47.95 
 2 เตชสั  งามเกียรติขจร 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:44.42 
 3 ธนวรรธก ์ ค าคง 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:37.03 
 4 ธีรเทพ  พวัพลเทพ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:36.42 
 5 ศุภวชิญ ์ ศรีชมภู 10 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:36.45 
 6 ศิศีระ  แจง้สวา่ง 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:41.45 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 เตชินท ์ งามเกียรติขจร 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:45.73 
 8 ณฐัชบดี  พลายเพลิด 11 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:49.38 
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Event 114. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูริช  เจียมสุข 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:35.25 
 2 อคัรวชิญ ์ ไชยสัจ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:34.27 
 3 วชิราธิปรัชญ ์ วชิาเดช 10 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:32.03 
 4 ณชัพล  แซ่ล้ี 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:31.71 
 5 ณวฒัน ์ จินดาวิจกัษณ์ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:31.99 
 6 ณฐภทัร  พ่อคา้ 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:33.81 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 เสฏฐ ์ ณรงคว์ณิชย ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:35.21 
 8 ธีร์กวนิ  มะโนสอน 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:35.64 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 เทียนเทียน แทนคุณ จา้ว สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 ธนพ จนัทรประเสริฐ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 ศิวจัน ์พฒันาพุฒิศกัด์ิ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

Record 115. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กวนิ  ติยวฒัน์ สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:32.04 นาท ีเม่ือปี 2540   สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 115. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 กนัตร์พ ี บวันาเมือง 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
 2 ณฐันนท ์ ด่านแกว้ 9 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:52.12 
 3 ภาคิน  ณ นคร 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:44.74 
 4 นฤพนธ์  แจง้สวา่ง 9 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:39.68 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 ชญานน  ตั้งมณีนิมิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:41.53 
 6 นิติธร  พฒันจกัร 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:50.90 
 7 ณฏฐวรรษ  เจียรสมจิตร 9 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:56.93 
 8   
Event 115. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณทัพงศธ์ัญธร  ตรีวฒันา 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:37.20 
 2 พีรนนัท ์ ถ ้ากลาง 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:35.35 
 3 เมธสั  ชาครานนท ์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:34.32 
 4 ณฐัพล  ทีปจิรังกูล 9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:32.69 
 5 อานนท ์ ล้ีไวโรจน์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:33.62 
 6 อชิระ  กอ้นค าใหญ่ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:35.32 
 7 เจษฎา  ศุภกุลกิตติวฒัน 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:35.92 
 8 นพรุจ  ศิริปุณย ์ 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:37.85 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ปัณณวชิญ ์โตพฤกษา สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 2 วรพล ประจนัพาณิชย ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 อรรจกร หวลเจริญทนต ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 4 อิทธิพทัธ์ วงษน์พวชิญ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
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Record 116. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ปรินทร  บรรณวฒัน์ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:36.27 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551  

   สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 116. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 วรดร  นาคบวรวิจิตร 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:34.23 
 3 ปิยงักูร  จนัทร์วาววาม 6 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:11.85 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 ภทัรวสุ  ภทัทิยกุล 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:52.61 
 5 พงษพ์ฒัน์  รัตนเรืองสกุล 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:58.77 
 6 สรกฤช  เหล่าเหมมณี 5 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:12.07 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 ปรัชญ  ดีเลิศ 6 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 8   
Event 116. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อิทธิณรงค ์ กวญีาณ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:48.56 
 2 ชยตุ  ชาคริยานุโยค 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:46.66 
 3 พงศพ์ิสิฏฐ ์ มัง่ชม 7 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:44.49 
 4 ธนภทัร  ปัทมวิภาค 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:43.28 
 5 ศิรา  มารมย ์ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:44.02 
 6 พงศส์วสัด์ิ  ภกัดีบุญญานุกูล 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:45.93 
 7 บุณยกร  หลิวสุวรรณ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:47.83 
 8 ภกัดีเชษฐ ์ ตาดทอง 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:50.57 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กฤตชยั ค านึงวฒุิ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 จรญศกัด์ิ สารพิมพา สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 3 ปภงักร โอภาประกาสิต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 4 ภูมิณิภิชรก ์พานิชกิจอนนัต ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 

 
Record 117. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เอมมิกา  หิมะทองค า สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:28.26 นาที  เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 117. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณิชกานต ์ คงมณี 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.58 
 2 พิชชาพร  ภูธรรมะ 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:32.48 
 3 ศศิวมิล  มานิตยก์ุล 18 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:31.37 
 4 ปวริศา  จรูญรัศมีโรจน์ 18 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.29 
 5 ณฎัฐธิดา  จงสมชยั 17 (สมค) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:30.48 
 6 ปัญญดา  คลา้ยโพธ์ิทอง 18 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:32.21 
 7 มชัฌิมา  วงศส์ายสุวรรณ 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:33.17 
 8 ชนฎักาญจน์  สุนทรไชยา 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:36.42 
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 118. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เบญ็จมาภรณ์  สังขะวตัร์ สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:27.93 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 118. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 นภสัสร  พรมศรี 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:38.30 
 4 ปวติรา  คุม้บณัฑิตย 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:33.78 
 5 ภทัอาภรณ์  ต่อนี 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:34.11 
 6 รดาพสัส์  กิจพฒันเจริญ 15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:50.42 
 7   
 8   
Event 118. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 รษา  แซ่จู 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:32.12 
 2 กญัญาพชัร  เกษียรสินธุ์ 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:31.21 
 3 สิริกญัญา  เฉลิมธารานุกูล 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:29.72 
 4 ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:28.19 
 5 พชรพร  วาสนะสมสิทธ์ิ 15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.67 
 6 อภิชญา  แซ่โคว้ 15 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:30.59 
 7 ณฐัสุดา  ปัญญายทุธศกัด์ิ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:31.75 
 8 ญาณิศา  ถิรธนานนท ์ 15 (มศก.) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 00:33.69 
 
Record 119. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา  เวลา 00:28.72 นาที เม่ือปี 2544  

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

Record 120. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  พิมพช์นก  เลิศชยั สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:29.76 นาท ีเม่ือปี 2550 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 120. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 อกัษราภคั  ไทยมิตร 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:42.71 
 4 จิตสุภา  ชนะพล 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:36.64 
 5 กิติยาภรณ์  จนัทร์วราสุทธ์ิ 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:40.45 
 6   
 7   
 8   
Event 120. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ภูษิตา  จิวาลกัษณ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:34.17 
 3 ธญัชนก  ชยัวสุิทธางกูร 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:33.51 
 4 ณีรนุช  ประจนัพาณิชย ์ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:31.46 
 5 ณฏัฐา  ใจปานน ้ า 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:33.42 
 6 โสรวีร์  ศุภธนะอนนัต ์ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:34.05 
 7 อรณิชชา  ครองยทุธ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:35.47 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ชลิดา สมพลวฒันา สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 ชุติกาญจน ์จนัทร์สุวรรณ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 ณฐัณิชา เยน็เจริญ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 
Record 121. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทิตยาภา  เชาววงศพ์านิชย ์สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เวลา 00:32.56 นาท ีเม่ือปี 2549 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 121. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ปารัช  ภทัรไชยอนันท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:01.40 
 2 ธนภรณ์  เตง็สุจริตกุล 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:53.06 
 3 พิชญธิดา  บุญญาเขตต ์ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:45.96 
 4 ณิชาภา  บุษหมัน่ 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:41.11 
 5 ภทัรลภา  ดีเลิศ 9 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:42.82 
 6 ณฏัฐการต ์ ถ่ินค าแบ่ง 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:49.64 
 7 ปัณทา  ศรีงาม 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:56.77 
 8 สุวชิาดา  โคตรนรินทร์ 9 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
Event 121. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ศุภรกาญจน์  จนัทร์สุวรรณ์ 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:39.52 
 2 ศศพินทุ ์ สาระวาส 9 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:37.36 
 3 ศศิรัศม์ิ  พรไพศาลสุข 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:35.59 
 4 พิมพน์าถ  ชุลีคร 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:35.11 
 5 มาร์ตงัค ์ พนัธุ์ภกัดีคุณ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:35.50 
 6 ณิชาภา  ถิรธนานนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:36.55 
 7 ณฐัณิชา  ไทยมิตร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:37.94 
 8 ศริยา  บุญญะศิริ 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:40.39 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ชญานิศ กลา้แขง็ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ปาณิสรา เก้ือสกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 อชิรญาณ์ ทองเทพ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
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Record 122. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ณฐัรว ี งามประเสริฐสิทธ์ิ สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:37.08 นาท ีเม่ือปี 2550  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 122. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ชญภทั  ทดัเทียมเพชร 6 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ปาลิน  ภทัรไชยอนันท ์ 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:22.60 
 5 เจา้จอมขวญั  ชมพู 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 122. ฟรีสไตล ์50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 พิชญน์ารา  จนัทร์สุวรรณ์ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:51.29 
 2 วริศรา  กุหลาบแกว้ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:50.09 
 3 ชนิชา  งามเกียรติขจร 7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:45.12 
 4 อารียา  ห์ลีละเมียร 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 00:40.59 
 5 กญัจน์ทิพย ์ ยิง่กิจสถาวร 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:41.85 
 6 อิงชนก  ไชยรัตน์ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:48.46 
 7 ณฐัฐิกาญจน์ฎา  ชยัพฤกษ ์ 7 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:50.18 
 8 ศิศิรี  แพทยชีพ 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:52.43 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณฎัฐณิ์ชชา จินตนามัน่คง สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ปัณณ์ ประสิทธ์ิวฒิุเวชช ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 สรินญาดา คุม้กิตติพร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

 
Record 123. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  อภิวฒุิ  วงศร์าช สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:02.13 นาที  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 123. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ตรอง  หลงสมบูรณ์ 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา NT 
 2 จกัรภทัร  ทองพุ่ม 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:19.81 
 3 รัตน์ชวนิ  สวสัด์ิจิรกิจ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:17.31 
 4 ทิวตัถ ์ โสภณ 16 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:08.23 
 5 ชลวฒัน์  อคัรมงคลเลิศ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:14.10 
 6 จกัรภทัร  ช่ืนนิยม 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 01:18.23 
 7 สันทดั  ไทยะจิตตว์ณิชย ์ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:19.85 
 8 ณฐักานต ์ หอมสวาท 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา NT 
 

Record 124. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ตะวนั  รักสลาม สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:03.48 นาที   เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค. 2547 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 29 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Event 124. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โชติพฒัน์  อเนกสุข 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:04.78 
 4 ชณกานต ์ เช้ือแกว้ 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:24.68 
 5 วรชิต  มงคลอจลา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:25.55 
 6   
 7   
 8   
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Event 124. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ปัญญา  สกุลเลิศมงคล 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:20.99 
 2 พงศด์นัย  ศรีชมภู 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:19.88 
 3 จิราภทัร  ลามศรีจนัทร์ 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 01:10.13 
 4 ธนาวฒุ ิ เร้ารุจา 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:05.26 
 5 เบญจมินทร์  เบญจธีรพงศ ์ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:08.38 
 6 ณฐันนท ์ สุวรรณวงศ ์ 15 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:10.76 
 7 ธนภูมิ  หทยัโสภา 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:20.30 
 8 นนทนาท  กิตติวรกิจ 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 01:24.49 
 
Record 125. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  เบญจมินทร์  เบญจธีรพงศ ์สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:08.38 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 9 ม.ค. 2559  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 125. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 กาย  จริยวฒันวจิิตร 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา NT 
 2 ปุณยวชิญ ์ ศกัด์ิก าจร 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:30.91 
 3 รติ  ตนัติเวชกุล 12 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:20.39 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:05.41 
 5 ธนวนิท ์ เติมใจ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:12.06 
 6 ววิศิน์  อสุวพงษพ์ฒันา 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:27.10 
 7 ภาวตั  มุงเมือง 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:33.73 
 8   
 

Record 126. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ชนิภรณ์  สุตีรณะ สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:08.98 นาที  เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. 2553 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 35 หรือ ประสานมิตรเกมส์ 
Event 126. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 พชิชาพร  ภูธรรมะ 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:28.83 
 3 ปวริศา  ตรงเมธี 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:18.21 
 4 อมลวรรณ  จิวจินดา 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:15.46 
 5 อจัจนาพร  ปฐมพฤกษ์ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:17.62 
 6 ณฐวรรณ  อศัดรวเิศษ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:25.35 
 7   
 8   
 

Record 127. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สิรี  สนธิศิริกฤตย ์สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:10.05 นาที เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 127. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริศรา  ณรงคว์ณิชย ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:34.55 
 2 วรลดา  ค าคง 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:30.98 
 3 กนัตก์าญจน์  ปรีชาวฒุิคุณ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:17.23 
 4 วารีรัชต ์ อน้แสน 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:08.99 
 5 เมธินี  วนิิชชากร 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:13.43 
 6 กนัธิชา  สายอุทยาน 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:19.98 
 7 วริษา  เลาหะเพญ็แสง 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:33.40 
 8   
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Record 128. กรรเชยีง 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  วารีรัชต ์ อน้แสน สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:10.82 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 128. กรรเชียง 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อภิษฎา  เจือประเสริฐ 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:39.29 
 2 ณฏัฐพตัร  ถ่ินค าแบ่ง 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:28.23 
 3 พิชญา  ถนอมพนัธ ์ 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:19.16 
 4 กนัทิตา  มโนรถจตุรงค ์ 12 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:15.63 
 5 วรีดา  กลกิจโกวนิท ์ 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:18.53 
 6 ประกายดาว  พฒันเศรษฐานนท ์ 13 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:28.13 
 7 ชญัญาอร  อุดมลาภ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:38.79 
 8   
 

Record 129. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 
 สถิติโดย  ภาวนิทร์  ไชยศรีหา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:30.40 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  
  3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 129. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   

 3 ปฤษฎา  ศรีชวนะ 17 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:45.92 
 4 ตะวนั  องักาบ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:41.74 
 5 ภาสว ี ลีฬหาสกุล 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:43.13 
 6 เจฟ โรนอลด ์ วลิเล่ียมส์ 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 7   
 8   
Event 129. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ปุญระพี  ประกิจ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:37.31 
 2 ธรรพ ์ ศรนรินทร์ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:35.56 
 3 ณฐัภทัร  ชาญชยัสมบติั 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:34.76 
 4 ศิขรี  โทสันทดั 18 (สมค) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:33.53 
 5 ณฐัชนน  เลิศผาสุข 17 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:34.49 
 6 ทิวตัถ ์ โสภณ 16 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:34.99 
 7 นรภทัร  ธนวสุิทธ์ิ 18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.64 
 8 ทศันัย  พตัรปาล 16 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:40.15 
 
Record 130. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 
 สถิติโดย  อริญชย ์ สงวนสินธุ์ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:31.61 นาที    
  เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 130. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   

 3 โชติพฒัน์  อเนกสุข 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:04.29 
 4 วรชิต  มงคลอจลา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:50.67 
 5 ชนาธิป  วมิลกาญจนพงษ ์ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:03.13 
 6   
 7   
 8   
Event 130. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สรนนัท ์ แกว้ธิดา 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:41.78 
 2 ติณณ์  อายรัุกษ์ 15 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:39.64 
 3 วรัช  มายะการ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:36.71 
 4 ปณิธิ  คลา้ยโพธ์ิทอง 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.24 
 5 ไพรด ์ เมฆสัมพนัธ์ 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:35.37 
 6 นนทนาท  กิตติวรกิจ 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:38.62 
 7 ศุทธวีร์  จินดาพงษ ์ 14 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:40.65 
 8 ชณกานต ์ เช้ือแกว้ 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:42.65 
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Record 131. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ภาวนิทร์  ไชยศรีหา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:33.52 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  
  16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
Event 131. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 วชัรพงศ ์ ไทยนิรันประเสริฐ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:55.44 
 4 ณดณ  สุขชัยบวร 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:49.65 
 5 ปิติ  ธ ารงวทิวสัพงศ ์ 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:50.59 
 6   
 7   
 8   
Event 131. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อาชวนิ  เรืองรัมย ์ 12 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:48.54 
 2 รติ  ตนัติเวชกุล 12 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:40.02 
 3 ภามศุ ์ เจริญพิทกัษพ์ร 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:37.40 
 4 ปภงักร  สิงห์กล่ิน 13 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:34.68 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 ตนุภทัร  อิทธิพูนธนกร 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:37.17 
 6 ธีรธรรม  สุกาญจน์วฒันชยั 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:38.66 
 7 เดชบดินทร์  จิตตยงักูล 12 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:47.34 
 8   
 

Record 132. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  เมธสั  สิริเวชชะพนัธ์ สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:37.87 นาที เม่ือปี 2543 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 132. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณฐนนท ์ ปรีชากิจถาวร 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ฐาณสักรณ์  กมลสุขยนืยง 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:50.31 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 ศิศีระ  แจง้สวา่ง 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:51.68 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   
Event 132. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ศุภวชิญ ์ ศรีชมภู 10 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:49.47 
 2 ธีร์กวนิ  มะโนสอน 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:47.42 
 3 ณภทัร  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:42.40 
 4 ณวฒัน ์ จินดาวิจกัษณ์ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:38.62 
 5 กวา้ง  เสรีเจริญสถิตย ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:40.24 
 6 ธนพ  จนัทรประเสริฐ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.58 
 7 กฤตภาส  บญัชาศกัด์ิ 10 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:48.87 
 8 ธชั  คงเสรี 10 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:50.09 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ธนาธา ศรีกิจจา สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 วริีนทร์ ชวนะภูธร สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 3 สิรวชิญ ์สุกาญจน์วฒันชยั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
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Record 133. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  เมธสั  สิริเวชชะพนัธ์ สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:40.87 นาที เม่ือปี 2541  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 133. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฐันนท ์ ด่านแกว้ 9 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:08.85 
 3 ภาคิน  ณ นคร 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:02.85 
 4 นรภทัร  กระเป๋าทอง 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:54.08 
 5 วรเมธ  สุเมธวนั 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:55.05 
 6 นิติธร  พฒันจกัร 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:06.73 
 7 ณฏฐวรรษ  เจียรสมจิตร 9 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:19.30 
 8   
Event 133. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ชยางกูร  รุธิรางกูร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:51.95 
 2 อรรจกร  หวลเจริญทนต ์ 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:51.75 
 3 นพรุจ  ศิริปุณย ์ 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:46.83 
 4 นนพสัส์  สุตกิจพิสิฐ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.15 
 5 เดชจรัส  สุวรรณเกต 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:46.52 
 6 ธีญ ์ เกษมสุข 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:50.67 
 7 คุณชัญ ์ แสงนนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:51.77 
 8 สิรวชิญ ์ กลา้แขง็ 9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:51.96 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ชนดัพล จนัทร์นก สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 ชมภูมิ มาลยัธรรม สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 3 วราศยั แซ่โซว สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

Record 134. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  นนพสัส์  สุตกิจพิสิฐ สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:48.69 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21  ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 134. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปิยงักูร  จนัทร์วาววาม 6 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:18.22 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 อภิพงศพ์ิพฒัน์  กวีญาณ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:11.40 
 5 ปภงักร  โอภาประกาสิต 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:14.73 
 6 ปรัชญ  ดีเลิศ 6 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 7   
 8   
Event 134. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูมิ  เดชมา 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:05.94 
 2 ศิรณัฏฐ ์ โตวกิกยั 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:04.62 
 3 ภีมชยตุม ์ มะโนสอน 5 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:01.71 
 4 ธราเทพ  หาญวรวงศ ์ 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:59.39 
 5 พงศพ์ิสิฏฐ ์ มัง่ชม 7 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:00.68 
 6 ศิรา  มารมย ์ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:03.64 
 7 อภิวชิญ ์ ทรรทรานนท ์ 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:05.65 
 8 พงษพ์ฒัน์  รัตนเรืองสกุล 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:06.32 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ภาคิน ธนชยานนท ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 รักษ ์รักษบ์ ารุง สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 3 อิทธิณรงค ์กวญีาณ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
  



37 
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Record 135. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  โสภิดา  ไชยชนะ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เวลา  00:35.88 นาท ีเม่ือปี 2549 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 135. กบ 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทรัพยสิ์ริ  พยคัฆห์าญ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:49.75 
 2 ณิชกานต ์ คงมณี 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:47.07 
 3 อธิชา  สิงห์ทอง 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:41.75 
 4 ปวริศา  จรูญรัศมีโรจน์ 18 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:37.55 
 5 สุธีรา  ช่วยศรี 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:39.48 
 6 ชนฎักาญจน์  สุนทรไชยา 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:45.67 
 7 พิมพช์นก  วนัศิริกิจ 16 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:47.76 
 8   
 

Record 136. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  ปพิชญา  เกิดทองทว ีสังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:36.20 นาท ีเม่ือปี 2549  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 136. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 วริศรา  ณรงคว์ณิชย ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:47.47 
 4 ทิษฏยา  ประพิณวณิชย ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:44.85 
 5 นภสัสร  พรมศรี 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:45.85 
 6   
 7   
 8   
Event 136. กบ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 รตา  รอดทอง 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:43.22 
 2 นฏัชพร  คงมณี 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:41.15 
 3 กญัญาพชัร  เกษียรสินธุ์ 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:40.28 
 4 นวพรรษ  พิษณุวงษ์ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.07 
 5 ปวติรา  คุม้บณัฑิตย 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:38.34 
 6 กนัตก์าญจน์  ปรีชาวฒุิคุณ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:40.28 
 7 พีรภา  มูลจิตร 14 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:41.78 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 8 ภทัอาภรณ์  ต่อนี 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:43.73 

 
Record 137. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  ประพาฬสาย  มินประพาฬ สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:34.59 นาท ีเม่ือปี 2533  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 137. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณิชกานต ์ เช้ือแกว้ 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:58.18 
 4 ณฏัฐณิชา  วงษ์จริต 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:52.13 
 5 พริมมาดา  จกัรพนัธ์ ณ อยธุยา 12 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:53.95 
 6   
 7   
 8   
Event 137. กบ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 แพรวา  ด่านลกัษณโยธิน 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:48.70 
 2 อรมน  ตณัฑุลเวศม์ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:44.31 
 3 อชิรญา  ปัญญาสี 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:41.26 
 4 ณชัชา  แซ่ล้ี 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:39.90 
 5 จิณณ์  รัชโน 12 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:40.39 
 6 วนิิธา  ภู่ชยั 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:44.00 
 7 ชญากาณฑ ์ พฒันาสิทธิเสรี 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:44.34 
 8 มนสันนัท ์ ปักเคธาติ 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:48.71 
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Record 138.กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  ปพิชญา  เกิดทองทว ีสังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:36.90 นาท ีเม่ือปี 2545  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 138. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณญาดา  ชมภู 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:53.33 
 4 ณฐัศิญาดา  โหสกุล 11 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:50.85 
 5 กิติยาภรณ์  จนัทร์วราสุทธ์ิ 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:51.69 
 6   
 7   
 8   
Event 138. กบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 แพรจีน  ไสยสมบติั 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:47.55 
 2 ฐิติพร  จนัทร์วาววาม 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:46.37 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ณฏัฐา  ใจปานน ้ า 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.77 
 4 ศิรญา  กาญจนี 10 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:41.67 
 5 ณภทัรา  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:41.82 
 6 ณภทัร  ทองเจริญ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.95 
 7 บุณยาวร์ี  เจียมพานทอง 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:46.49 
 8 ปุณณภา  คงเกรียงไกร 11 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:48.00 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ชุติกาญจน ์จนัทร์สุวรรณ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 ณฐัธรา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 3 ภิญญาภทัร ศิริรักษ์ สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 4 วรียา แซ่โซว สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

Record 139. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  พิมพช์นก  เลิศชยั สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:41.13 นาท ีเม่ือปี 2549  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 139. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปารัช  ภทัรไชยอนันท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:17.67 
 4 มนสัว ี ปักเคธาติ 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:05.43 
 5 ทกัษพร  นนทะโชติ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:11.09 
 6   
 7   
 8   
Event 139. กบ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สุภสัสร  หาญวรวงศ ์ 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:58.75 
 2 พิชฌธิ์ตา  ชยัวงศพ์ินิจ 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:56.56 
 3 มาร์ตงัค ์ พนัธุ์ภกัดีคุณ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:48.13 
 4 ปริณ  จุลนวล 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:43.27 
 5 ศุภรกาญจน์  จนัทร์สุวรรณ์ 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:46.69 
 6 ภทัรลภา  ดีเลิศ 9 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:55.74 
 7 ชญานิศ  กลา้แขง็ 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:57.36 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 จนัทปภา องัธารารักษ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ปาณิสรา เก้ือสกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 สุชานิตา ประสิทธ์ิแสงอารีย ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
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Record 140. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ฑิตยาภา  เชา้วงศพ์าณิชย ์สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:49.51 นาท ี   
  เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค. 2547 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 29 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Event 140. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 กลัยร กษ ์ วณิชยว์รนันต ์ 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) NT 
 4 เจา้จอมขวญั  ชมพู 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 5 ปวณ์ีร  พุดซ้อน 6 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 140. กบ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฐักฤตา  จินตจ์นัทรวงศ ์ 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:15.04 
 2 วริศรา  กุหลาบแกว้ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:03.47 
 3 พรีมริตา  ศิริรัตน์ไพจิตร 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:59.37 
 4 นารา  สถาปิตานนท ์ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:56.74 
 5 พิชญน์ารา  จนัทร์สุวรรณ์ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:59.22 
 6 ณฐัปภสัร์  ประสิทธ์ิพรกุล 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:01.99 
 7 ศิศิรี  แพทยชีพ 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:12.66 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณฎัฐณิ์ชชา จินตนามัน่คง สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ภรรนท จิตกระเสริม สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 สรินญาดา คุม้กิตติพร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

Record 141. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:57.08 นาท ี
  เม่ือวนัท่ี 9 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 141. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 นรภทัร  ธนวสุิทธ์ิ 18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:16.47 
 4 ปฐวี  วรรธนะสาร 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:07.65 
 5 อภิชา  ด ารงพานิชชยั 16 (สมค) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 01:10.90 
 6 วสุพล  สุวรรณวฒัน์ 17 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:19.30 
 7   
 8   
 

Record 142. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:57.53 นาท ี  
  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 142. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูริศ  วารีมณีศิลป์ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:25.95 
 2 อนาวลิ  เนียมสุวรรณ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:18.63 
 3 ธีรวฒัน์  เพชรวเิชียร 15 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:06.70 
 4 พลฏัฐ ์ บุญยศกัด์ิเสรี 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:03.41 
 5 ภวตั  สัตตวตัรกุล 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:05.50 
 6 อาทิตย ์ สุวรรณพานิช 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:17.01 
 7 เกริกกาญจน์  จารุรัตนา 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:24.89 
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 143. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  นาวนิ  สุภาวกุล สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:05.98 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 143. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริศ  พรสุวรรณนภา 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 2 ชนกานต ์ มาลากาญจน์ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:29.41 
 3 รังสิมนัต ์ ดวงจนัทร์ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:18.23 
 4 วรีะพรรณ  แป้นสุขเยน็ 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:12.37 
 5 พชัรพล  รักแกว้ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:17.50 
 6 สุวภาศ  บุณยพิพฒัน์ 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:23.17 
 7 ภาวตั  มุงเมือง 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:45.89 
 8   
 

Record 144. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  นิภาพร  ตั้งต่อฤทธ์ิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:07.27 นาท ีเม่ือปี 2545  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 144. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 ศศิวมิล  มานิตยก์ุล 18 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:22.19 
 5   
 6   
 7   
 8   

 
Record 145. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  นิภาพร  ตั้งต่อฤทธ์ิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:07.37 นาท ีเม่ือปี 2541  สถิติกีฬาสาธิตสามคัค ี
Event 145. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ธญัสุตา  สาครกุลวชิ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:13.03 
 3 ญาดา  แนบถนอม 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:10.45 
 4 วารีรัชต ์ อน้แสน 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:09.06 
 5 กชพร  อรรถกิจบญัชา 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:09.86 
 6 เมธินี  วนิิชชากร 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:10.56 
 7 วรลดา  ค าคง 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:33.96 
 8   
 

Record 146. ผีเสื้อ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  พิมพน์ารา  เตชะสนธิชยั สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:07.52 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  20 ต.ค. 2552 
  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34 หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 
Event 146. ผีเส้ือ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ชิดชนก  หิรัญเพิ่ม 12 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 4 ประกายดาว  พฒันเศรษฐานนท ์ 13 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:27.50 
 5 ภวรัญชน ์ ปัตตะพงศ ์ 12 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:43.61 
 6 ชญัญาอร  อุดมลาภ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 7   
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 147. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:43.63 นาท ี   
  เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. 2553 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 35 หรือ ประสานมิตรเกมส์ 
Event 147. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ทีมผลดัชาย   18 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:49.47 
 4 ทีมผลดัชาย   18 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:43.72 
 5 ทีมผลดัชาย   18 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:45.72 
 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 7   
 8   
 
Record 148. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:46.05 นาท ีเม่ือปี 2550  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 148. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สาธิต ม.ช.   15 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ NT 
 3 ทีมผลดัชาย   15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:51.53 
 4 ทีมผลดัชาย   15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:49.79 
 5 ทีมผลดัชาย   15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:51.32 
 6 ทีมผลดัชาย   15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:00.35 
 7   
 8   
 

Record 149. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย  สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  01:52.55 นาที   เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค. 2547 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 29 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Event 149. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สธร_2   13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 2 ทีมผลดัชาย   13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:05.60 
 3 ทีมผลดัชาย   13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:02.10 
 4 ทีมผลดัชาย   13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:52.88 
 5 ทีมผลดัชาย   13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:54.84 
 6 ทีมผลดัชาย   13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:04.13 
 7 ชมรมวา่ยน ้ าสาธิตปทุมวนั   13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 8   
 

Record 150. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น  เวลา  02:01.53 นาท ีเม่ือปี 2539 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 150. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 
 2 ทีมผลดัชาย   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:24.06 
 3 ทีมผลดัชาย   11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:15.00 
 4 ทีมผลดัชาย   11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:11.53 
 5 ทีมผลดัชาย   11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:13.31 
 6 ทีมผลดัชาย   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:18.02 
 7 สาธิตเกษตร บางเขน ทีม B   11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 8   
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Record 151. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  02:18.26 นาท ีเม่ือปี 2540  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 151. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัชาย   9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 03:09.27 
 2 สมก   9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:47.89 
 3 ทีมผลดัชาย   9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:31.78 
 4 ทีมผลดัชาย   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:21.71 
 5 ทีมผลดัชาย   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:31.63 
 6 ทีมผลดัชาย   9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:38.33 
 7 ทีมผลดัชาย   9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:55.55 
 8   
 

Record 152. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:37.33 นาท ีเม่ือปี 2533  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 152. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัชาย   7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 04:44.60 
 2 สาธิตเกษตร บางเขน ทีม B   7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 03:39.12 
 3 ทีมผลดัชาย   7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:50.38 
 4 ทีมผลดัชาย   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:47.99 
 5 ทีมผลดัชาย   7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:48.36 
 6 ทีมผลดัชาย   7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:51.41 
 7 ทีมผลดัชาย   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:47.57 
 8 ทีมผลดัชาย   7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 

Record 153. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:55.65 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 2555  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 
Event 153. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒป 18 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 4 ทีมผลดัหญิง   18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:00.78 
 5 สธร   18 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 6   
 7   
 8   
 

Record 154. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:57.25 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค. 2548 
  กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
Event 154. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 สาธิตจุฬาฯมธัยม   15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:04.21 
 5 สธร   15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 6   
 7   
 8   
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Record 155. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:58.19 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 2555   สาธิตสามคัค ีคร้ังท่ี 37 
Event 155. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 ทีมผลดัหญิง   13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:58.19 
 5 ทีมผลดัหญิง   13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:14.34 
 6   
 7   
 8   
 

Record 156. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:07.07 นาที   เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2556  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 156. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สาธิตเกษตร  - 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:36.86 
 3 ทีมผลดัหญิง   11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:22.24 
 4 ทีมผลดัหญิง   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:17.16 
 5 ทีมผลดัหญิง   11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:20.78 
 6 ทีมผลดัหญิง   11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:24.09 
 7 สาธิตจุฬา ฯ ประถม ทีม2   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 8   
 
Record 157. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  02:21.79 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 157. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สาธิตเกษตร2   9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:35.66 
 2 ทีมผลดัหญิง   9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:32.24 
 3 ทีมผลดัหญิง   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:29.57 
 4 ทีมผลดัหญิง   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:22.94 
 5 ทีมผลดัหญิง   9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:22.99 
 6 ทีมผลดัหญิง   9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:31.35 
 7 ทีมผลดัหญิง   9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:32.93 
 8   
 

Record 158. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:47.87 นาที   เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2552   
  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34 หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 
Event 158. ผลดัฟรีสไตล ์4x50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ทีมผลดัหญิง   7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 05:48.36 
 3 ทีมผลดัหญิง   7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 03:11.20 
 4 ทีมผลดัหญิง   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:01.48 
 5 ทีมผลดัหญิง   7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 03:05.22 
 6 ทีมผลดัหญิง   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:19.58 
 7 สาธิตเกษตร บางเขน ทีม B   7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 8   
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 Start List  8 ม.ค. 2560 
Record 201. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 
 สถิติโดย  ธงชยั  กิจภราดร สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:02.69 นาที   เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค. 2555 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 
Event 201. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ตรอง  หลงสมบูรณ์ 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 4 ภูรี  ล่ิมนิรันดร 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:20.46 
 5 ชลวฒัน์  อคัรมงคลเลิศ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:21.60 
 6   
 7   
 8   
 
Record 202. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 
 สถิติโดย  สุทิวสั  ตณัฑไ์พบูลย ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:10.76 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22  ต.ค. 2555 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 
Event 202. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 เกริกกาญจน์  จารุรัตนา 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 4 ปัญญา  สกุลเลิศมงคล 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 02:35.60 
 5 ทีปกรณ์  ใจเยน็ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:42.86 
 6   
 7   
 8   
Event 202. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธนภูมิ  หทยัโสภา 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:33.97 
 2 จิราภทัร  ลามศรีจนัทร์ 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:28.66 
 3 ภวตั  สัตตวตัรกุล 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:14.65 
 4 ธีรวฒัน์  เพชรวเิชียร 15 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 02:08.02 
 5 พลฏัฐ ์ บุญยศกัด์ิเสรี 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:11.05 
 6 พีระกฤตย ์ พชรบุณยเกียรติ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:16.57 
 7 ทิวสน  แซวตระกูล 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:28.70 
 8   
 

Record 203. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 
 สถิติโดย  ภวตั  สัตตวตัรกุล สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:14.93 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 203. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ธนบดินทร์  วราทิตยพ์ิกุล 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 4 ธนกฤต  เลิศรัตนาพร 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 02:44.71 
 5 ภาวตั  มุงเมือง 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:54.28 
 6   
 7   
 8   
Event 203. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สุวภาศ  บุณยพิพฒัน์ 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:31.59 
 3 กนัตก์ว ี สายอุทยาน 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:27.62 
 4 วชิรวิทย ์ อินทร์ชู 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:14.79 
 5 วรีะพรรณ  แป้นสุขเยน็ 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:27.29 
 6 พทัธดนย ์ เศวตปิยะกุล 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:29.69 
 7 ววิศิน์  อสุวพงษพ์ฒันา 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:40.27 
 8   
  



45 

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 204. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เอมมิกา  หิมะทองค า สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  02:08.47 นาที เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 204. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:41.97 
 4 ปวริศา  ตรงเมธี 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 02:28.71 
 5 อมลวรรณ  จิวจินดา 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:31.66 
 6   
 7   
 8   
 

Record 205. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เบญ็จมาภรณ์  สังขะวตัร์ สังกดั สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:16.93 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  21 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 205. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ญาณิศา  ถิรธนานนท ์ 15 (มศก.) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 02:50.24 
 4 ณฐัสุดา  ปัญญายทุธศกัด์ิ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:30.39 
 5 วริษา  เลาหะเพญ็แสง 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:48.85 
 6   
 7   
 8   
Event 205. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ลกัษิกา  วเิศษพานิชกิจ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 02:22.89 
 3 ญาดา  แนบถนอม 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 02:17.92 
 4 พลอยไพลิน  โกศลวิบูลยพ์งศ ์ 15 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 02:15.16 
 5 ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:16.06 
 6 พชรพร  วาสนะสมสิทธ์ิ 15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:18.11 
 7 สิริกญัญา  เฉลิมธารานุกูล 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:24.45 
 8   
 

Record 206. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ธญัวรัตม ์ เตชเจริญพานิช สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา  เวลา  02:16.99 นาท ี
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 206. ฟรีสไตล ์200 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 พิชญา  ถนอมพนัธ ์ 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 02:30.77 
 5 ชนกนนัท ์ ชิณะวงศ ์ 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 6   
 7   
 8   
 

  



46 

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 207. กบ 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ภาวนิทร์  ไชยศรีหา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:06.45 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  
  3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 207. กบ 100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภาสว ี ลีฬหาสกุล 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 2 ปุญระพี  ประกิจ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:27.71 
 3 ธรรพ ์ ศรนรินทร์ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:21.27 
 4 ปฐวี  วรรธนะสาร 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:17.99 
 5 ภูมิ  เมฆสัมพนัธ์ 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:20.94 
 6 นรภทัร  ธนวสุิทธ์ิ 18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:24.70 
 7 พฤกษ ์ ยศธสาร 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 8   
 

Record 208. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ประสบชยั  แกว้รุ่งเรือง สังกดั สาธิต มหาวทิยาลยัรามค าแหงฝ่ายมธัยม  เวลา  01:07.91 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  
  20 ต.ค. 2552 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34  หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 
Event 208. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ติณณ์  อายรัุกษ์ 15 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:36.09 
 3 วรัช  มายะการ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:24.33 
 4 ปณิธิ  คลา้ยโพธ์ิทอง 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:13.51 
 5 ไพรด ์ เมฆสัมพนัธ์ 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:20.21 
 6 สรนนัท ์ แกว้ธิดา 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:33.60 
 7   
 8   
 
Record 209. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ธนสรรค ์ จ าปา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เวลา  01:16.31 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 209. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปิติ  ธ ารงวทิวสัพงศ ์ 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 4 ภามศุ ์ เจริญพิทกัษพ์ร 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:31.29 
 5 ญาณวุฒ ิ ทองแพง 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:34.89 
 6   
 7   
 8   
Event 209. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 กนัตก์ว ี สายอุทยาน 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:29.02 
 3 ธีรธรรม  สุกาญจน์วฒันชยั 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:27.67 
 4 ปภงักร  สิงห์กล่ิน 13 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:17.56 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 ตนุภทัร  อิทธิพูนธนกร 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:20.79 
 6 รติ  ตนัติเวชกุล 12 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:28.31 
 7 พชัรพล  รักแกว้ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:30.56 
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 210. กบ 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  ปพิชญา  เกิดทองทว ีสังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:17.39 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551 
  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 210. กบ 100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ทรัพยสิ์ริ  พยคัฆห์าญ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 4 สุธีรา  ช่วยศรี 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:29.59 
 5 ณิชกานต ์ คงมณี 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:46.47 
 6 วชิญา  วรสา 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร NT 
 7   
 8   
 

Record 211. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  จริยาวดี  ณรงคฤ์ทธ์ิ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:18.37 นาท ีเม่ือปี 2542  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 211. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ภทัอาภรณ์  ต่อนี 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:39.85 
 4 ณฐักฤตา  วงศท์วลีาภ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:35.49 
 5 วรรณกานต ์ วิริยกุล 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:38.49 
 6   
 7   
 8   
Event 211. กบ 100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทิษฏยา  ประพิณวณิชย ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:35.29 
 2 กญัญาพชัร  เกษียรสินธุ์ 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:31.52 
 3 นฏัชพร  คงมณี 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:28.79 
 4 นวพรรษ  พิษณุวงษ์ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:14.01 
 5 ปวติรา  คุม้บณัฑิตย 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:26.65 
 6 พีรภา  มูลจิตร 14 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:30.96 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 รตา  รอดทอง 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:33.90 
 8   
 

Record 212. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  นวพรรษ  พิษณุวงษ ์สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:16.91 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 212. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 มนสันนัท ์ ปักเคธาติ 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 4 ณฏัฐณิชา  วงษ์จริต 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:55.44 
 5 พริมมาดา  จกัรพนัธ์ ณ อยธุยา 12 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:57.18 
 6   
 7   
 8   
Event 212. กบ 100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 วนิิธา  ภู่ชยั 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:37.06 
 3 ณชัชา  แซ่ล้ี 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:29.97 
 4 กนัทิตา  มโนรถจตุรงค ์ 12 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:22.90 
 5 จิณณ์  รัชโน 12 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:28.60 
 6 อชิรญา  ปัญญาสี 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:33.03 
 7 ชญากาณฑ ์ พฒันาสิทธิเสรี 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:45.43 
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 213. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 
 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:25.62 นาท ี
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 213. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 พฤกษ ์ ยศธสาร 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 4 จกัรภทัร  ทองพุ่ม 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:35.86 
 5 วริษฐ ์ บุญส่ง 17 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:37.37 
 6   
 7   
 8   
Event 213. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ภูมิ  เมฆสัมพนัธ์ 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:32.56 
 3 ศุภวชิญ ์ ทวสุีข 16 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:30.53 
 4 ศิขรี  โทสันทดั 18 (สมค) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:27.53 
 5 อภิชา  ด ารงพานิชชยั 16 (สมค) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 00:29.48 
 6 ณฐัภทัร  ชาญชยัสมบติั 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:31.94 
 7 วสุพล  สุวรรณวฒัน์ 17 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:32.92 
 8   
 

Record 214. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 
 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:26.30 นาท ี
  เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 214. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 จตุบดินทร์  มานะวงศเ์จริญ 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:37.02 
 4 เกริกกาญจน์  จารุรัตนา 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.76 
 5 ติณณ์  อายรัุกษ์ 15 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:36.47 
 6   
 7   
 8   
Event 214. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 อนาวลิ  เนียมสุวรรณ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.22 
 3 นนัทวจัน์  ธีรดิษฐานนท ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:31.00 
 4 พลฏัฐ ์ บุญยศกัด์ิเสรี 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:28.87 
 5 เบญจมินทร์  เบญจธีรพงศ ์ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:29.79 
 6 อาทิตย ์ สุวรรณพานิช 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:32.01 
 7 กนั  จริยวฒันวจิิตร 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:34.23 
 8   
 

Record 215. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 
 สถิติโดย  ศวสั  แสนเยยี สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:28.53 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 215. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 วชัรพงศ ์ ไทยนิรันประเสริฐ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:48.63 
 4 คิมหันต ์ อนุรักษว์งศศ์รี 12 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:43.67 
 5 คุณาสิน  เลสัก 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:48.41 
 6 ทตัธน  พรพุทธศรี 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 7   
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Event 215. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฐัพงษ ์ ด่านแกว้ 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:42.49 
 2 ชนกานต ์ มาลากาญจน์ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:36.24 
 3 รังสิมนัต ์ ดวงจนัทร์ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:35.48 
 4 ศวสั  แสนเยยี 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:27.41 
 5 จิราย ุ บุญญะสิทธ์ิ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.59 
 6 อนณ  เอ้ือไพบูลย ์ 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:35.49 
 7 วริศ  พรสุวรรณนภา 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:41.04 
 8 พชร  ใจปานน ้ า 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:42.67 
 

Record 216. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:31.61 นาที 
   เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2552 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34  หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 
Event 216. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 เมธาพฒัน์  ตนัศรีวงศ ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 2 เตชินท ์ งามเกียรติขจร 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:52.57 
 3 ฐาณสักรณ์  กมลสุขยนืยง 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:44.40 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 ธีร์กวนิ  มะโนสอน 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:41.44 
 5 ธีรเทพ  พวัพลเทพ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:43.35 
 6 ศุภวชิญ ์ ศรีชมภู 10 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:45.60 
 7 ธีรภทัร  เตง็สุจริตกุล 10 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:53.33 
 8   
Event 216. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 กร  เหมรัญช์โรจน์ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:38.93 
 2 ณภทัร  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:36.25 
 3 สรวศิ  นกัการ 11 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:35.68 
 4 กวา้ง  เสรีเจริญสถิตย ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:34.16 
 5 วชิราธิปรัชญ ์ วชิาเดช 10 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:35.64 
 6 เอกชล  ประสพผล 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:35.84 
 7 อคัรวชิญ ์ ไชยสัจ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:38.02 
 8 ธนวรรธก ์ ค าคง 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:40.78 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กฤตภาส บญัชาศกัด์ิ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 ศิวจัน ์พฒันาพุฒิศกัด์ิ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 3 สิรวชิญ ์สุกาญจน์วฒันชยั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

Record 217. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กนัตสิทธ์ิ  เจริญลาภ สังกดั สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:35.20 นาที เม่ือปี 2543  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 217. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณฐันนท ์ ด่านแกว้ 9 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:11.72 
 4 นฤพนธ์  แจง้สวา่ง 9 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:45.63 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 วรเมธ  สุเมธวนั 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:50.56 
 6   
 7   
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Event 217. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 พีรนนัท ์ ถ ้ากลาง 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:41.80 
 2 เดชจรัส  สุวรรณเกต 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.30 
 3 อชิระ  กอ้นค าใหญ่ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:39.99 
 4 ณฐัพล  ทีปจิรังกูล 9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:35.59 
 5 อานนท ์ ล้ีไวโรจน์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.96 
 6 เจษฎา  ศุภกุลกิตติวฒัน 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:40.16 
 7 สาธิน  วงคเ์ทียนชยั 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:40.66 
 8 ธีญ ์ เกษมสุข 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:43.66 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณทัพงศธ์ัญธร ตรีวฒันา สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 แทนไทย ตั้งอมรสุขสันต ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 สระณะ ธนดีเจริญโชค สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

Record 218. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:39.47 
  นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
Event 218. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปัณณธร  สุวรรณเทศ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 4 วรดร  นาคบวรวิจิตร 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 5 จรญศกัด์ิ  สารพิมพา 7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 218. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อิทธิณรงค ์ กวญีาณ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:12.15 
 2 ภกัดีเชษฐ ์ ตาดทอง 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:01.78 
 3 ภทัรวสุ  ภทัทิยกุล 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:57.51 
 4 ธนภทัร  ปัทมวิภาค 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:49.97 
 5 ภูมิ  เดชมา 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:55.78 
 6 กฤตชยั  ค านึงวฒุิ 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:00.59 
 7 บุณยกร  หลิวสุวรรณ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:02.88 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ธีร์ วชัรักษะ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 พิทยตุม ์เอ้ือสุกิจวฒันา สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 อภิวชิญ ์ทรรทรานนท ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

Record 219. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ณสัญศ์ยา  สู่สุข สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:29.86 นาท ีเม่ือปี 2550  
 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 219. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วชิญา  วรสา 17 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:54.27 
 2 มชัฌิมา  วงศส์ายสุวรรณ 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:37.22 
 3 ปัญญดา  คลา้ยโพธ์ิทอง 18 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.55 
 4 สุทตัตา  เทพบุตร 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.63 
 5 อธิชา  สิงห์ทอง 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:34.51 
 6 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:36.16 
 7 ชนฎักาญจน์  สุนทรไชยา 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:39.28 
 8   
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Record 220. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  สุทตัตา  เทพบุตร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:29.63 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 220. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริษา  เลาหะเพญ็แสง 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:38.96 
 2 รษา  แซ่จู 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.81 
 3 อภิชญา  แซ่โคว้ 15 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:32.74 
 4 กชพร  อรรถกิจบญัชา 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:30.00 
 5 ธญัสุตา  สาครกุลวชิ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:31.56 
 6 ณฐัสุดา  ปัญญายทุธศกัด์ิ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:34.55 
 7 กนัธิชา  สายอุทยาน 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:36.42 
 8 วรลดา  ค าคง 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:39.19 
 

Record 221. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  ประพาฬสาย  มินประพาฬ สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  00:30.09 นาท ีเม่ือปี 2534 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 221. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สิปาง  อุกฤษฎม์โนรถ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 3 อลิสา  จิตรตรง 13 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:51.54 
 4 ทรัพยสิ์มา  พยคัฆห์าญ 12 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:39.99 
 5 ภวรัญชน์  ปัตตะพงศ ์ 12 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:43.86 
 6 ชิดชนก  หิรัญเพิ่ม 12 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 7   
 8   
Event 221. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ชญากาณฑ ์ พฒันาสิทธิเสรี 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:38.72 
 2 ณฏัฐพตัร  ถ่ินค าแบ่ง 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:37.37 
 3 ประพิชญา  ดาวราม 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:36.44 
 4 เกวลี  คลา้ยรุ่งเรือง 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:34.76 
 5 จนัทสิ์นี  ชวนะภูธร 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:35.25 
 6 หน่ึงฤทยั  ทรงชยัสงวน 13 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:37.11 
 7 จิณณ์  รัชโน 12 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:37.82 
 8 อรมน  ตณัฑุลเวศม์ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:39.93 
 
Record 222. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  กชพร  อรรถกิจบญัชา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:32.19 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  20 ต.ค. 2556 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 222. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ภิญญาภทัร  ศิริรักษ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 อรณิชชา  ครองยทุธ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:41.50 
 5 ณญาดา  ชมภู 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:52.43 
 6   
 7   
 8   
Event 222. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 โสรวีร์  ศุภธนะอนนัต ์ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:39.28 
 2 ณภทัรา  ภิงคารวฒัน์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:38.45 
 3 ณฏัฐา  ใจปานน ้ า 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.01 
 4 ณีรนุช  ประจนัพาณิชย ์ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:35.47 
 5 ภูษิตา  จิวาลกัษณ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:36.21 
 6 ภคัพิชา  มูลจิตร 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:37.02 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 7 ปุณณภา  คงเกรียงไกร 11 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:39.23 
 8   
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 นักกีฬาส ารอง 
 1 กานตาพิชญ ์ทองสังข ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 ตุลรดา เลิศภทัรพงศ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 แพรจีน ไสยสมบติั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 
Record 223. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  ศิรญา  กาญจนี สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา  เวลา  00:35.15 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 223. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 มนสัว ี ปักเคธาติ 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 4 ทกัษพร  นนทะโชติ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:56.83 
 5 ธนภรณ์  เตง็สุจริตกุล 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:04.59 
 6   
 7   
 8   
Event 223. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ชญัญาภคั  ศุภมณี 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:47.09 
 2 วรินทณ์ัฏฐ ์ อนันตศุ์ภศกัด์ิ 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:44.09 
 3 ณิชาภา  ถิรธนานนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:40.10 
 4 มีอา  มิลลาร์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.22 
 5 ปริณ  จุลนวล 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.29 
 6 รฐมล  วชิิตจารุกุล 9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:42.97 
 7 ศศพินทุ ์ สาระวาส 9 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:44.31 
 8 ชญานิศ  กลา้แขง็ 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:47.63 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 พิมพพ์ิญ งามเจริญสุขถาวร สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 ลภสัรดา อมรพิทกัษพ์นัธ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 สองคคนางค ์สนทนา สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

Record 224. ผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  มาร์ตงัค ์ พนัธุ์ภกัดีคุณ สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:41.19 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 224. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ณฐัวีร์  เจียรสมจิตร 7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:08.78 
 4 ศิศิรี  แพทยชีพ 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:59.64 
 5 สรินญาดา  คุม้กิตติพร 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:00.73 
 6   
 7   
 8   
Event 224. ผีเส้ือ 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฐัปภสัร์  ประสิทธ์ิพรกุล 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:57.30 
 3 กญัจน์ทิพย ์ ยิง่กิจสถาวร 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:48.93 
 4 อารียา  ห์ลีละเมียร 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:46.18 
 5 พรีมริตา  ศิริรัตน์ไพจิตร 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:48.43 
 6 นารา  สถาปิตานนท ์ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:50.73 
 7 ณฐัฐิกาญจน์ฎา  ชยัพฤกษ ์ 7 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:57.32 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กลัยร กษ ์วณิชยว์รนันต ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ปัณณ์ ประสิทธ์ิวฒิุเวชช ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 อิงชนก ไชยรัตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 

  



53 

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 225. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 
 สถิติโดย  สิทธิเวช  คงสมฤกษ ์สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:54.56 นาท ีเม่ือปี 2549   สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 225. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ภาสว ี ลีฬหาสกุล 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:02.78 
 4 สันทดั  ไทยะจิตตว์ณิชย ์ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:11.40 
 5 จิรวฒุ ิ พุ่มชา 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:12.02 
 6   
 7   
 8   
Event 225. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 จกัรภทัร  ช่ืนนิยม 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:05.14 
 2 ภูรี  ล่ิมนิรันดร 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:03.75 
 3 ศุภวชิญ ์ ทวสุีข 16 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:01.75 
 4 ณฐัชนน  เลิศผาสุข 17 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:00.38 
 5 ปฐวี  วรรธนะสาร 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:00.74 
 6 อภิชา  ด ารงพานิชชยั 16 (สมค) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 01:03.51 
 7 วรกนัต ์ คุม้บณัฑิตย 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:04.09 
 8 ทศันัย  พตัรปาล 16 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:05.14 
 

Record 226. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 
 สถิติโดย  สิทธิเวช  คงสมฤกษ ์สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:55.43 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค. 2548 
  กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
Event 226. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 กนั  จริยวฒันวจิิตร 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 4 จตุบดินทร์  มานะวงศเ์จริญ 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:14.83 
 5 พงศด์นัย  ศรีชมภู 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:15.42 
 6   
 7   
 8   
Event 226. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีปกรณ์  ใจเยน็ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:10.10 
 2 กญัญโ์กมุท  แดงสวา่ง 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:01.78 
 3 ธีรวฒัน์  เพชรวเิชียร 15 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:00.03 
 4 ปณิธิ  คลา้ยโพธ์ิทอง 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:59.53 
 5 นนัทวจัน์  ธีรดิษฐานนท ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:59.94 
 6 พีระกฤตย ์ พชรบุณยเกียรติ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:01.64 
 7 ทิวสน  แซวตระกูล 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:06.13 
 8 สรนนัท ์ แกว้ธิดา 14 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:11.25 
 

Record 227. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 
 สถิติโดย  อชิรธร  ฤกษศุ์ภาพร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:58.49 นาที  
   เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 227. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ธนบดินทร์  วราทิตยพ์ิกุล 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 3 คุณาสิน  เลสัก 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:32.01 
 4 พชร  ใจปานน ้ า 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:17.51 
 5 ชยพล  สมยานะ 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 01:29.59 
 6 ณดณ  สุขชัยบวร 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:42.06 
 7   
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Event 227. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธีรธรรม  สุกาญจน์วฒันชยั 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:13.72 
 2 รังสิมนัต ์ ดวงจนัทร์ 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:09.69 
 3 อนันนั  โฆษิตานารา 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:03.68 
 4 ศวสั  แสนเยยี 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:57.98 
 5 วชิรวิทย ์ อินทร์ชู 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:00.74 
 6 พทัธดนย ์ เศวตปิยะกุล 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:07.01 
 7 กนัตก์ว ี สายอุทยาน 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:10.39 
 8 ธนกฤต  เลิศรัตนาพร 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:14.26 
 

Record 228. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ศวสั  แสนเยยี สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:04.54 นาท ี เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 228. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฐัชบดี  พลายเพลิด 11 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:59.50 
 2 ฐาณสักรณ์  กมลสุขยนืยง 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:24.88 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ธีรภทัร  เตง็สุจริตกุล 10 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:24.28 
 4 ศรานต ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:20.34 
 5 ธีรเทพ  พวัพลเทพ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:20.97 
 6 ธนวรรธก ์ ค าคง 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:24.48 
 7 ธนวฒัน์  โมในยกุล 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:49.50 
 8 ณฐนนท ์ ปรีชากิจถาวร 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
Event 228. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูริช  เจียมสุข 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:19.02 
 2 ณฏัฐช์านนท ์ รัตนนารีกุล 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:11.72 
 3 ณชัพล  แซ่ล้ี 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:10.64 
 4 วชิราธิปรัชญ ์ วชิาเดช 10 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:09.92 
 5 สรวศิ  นกัการ 11 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:10.09 
 6 ณวฒัน ์ จินดาวิจกัษณ์ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:11.21 
 7 ณฐภทัร  พ่อคา้ 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:17.13 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 8 เสฏฐ ์ ณรงคว์ณิชย ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:19.64 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 มชัฌิมา สุวชิชโสภณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 เมธาพฒัน์ ตนัศรีวงศ ์ สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 3 เยน็ศิระ คชวงษ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 4 วริีนทร์ ชวนะภูธร สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
Record 229. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  วชิราธิปรัชญ ์ วชิาเดช สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:12.20 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 229. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ธนกฤต  ศรีวจิิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:39.88 
 4 ชยางกูร  รุธิรางกูร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:35.45 
 5 ชญานน  ตั้งมณีนิมิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:35.57 
 6   
 7   
 8   
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Event 229. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 คุณชัญ ์ แสงนนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:31.54 
 2 ธิติพนัธ์  ประสิทธ์ิพรกุล 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:22.55 
 3 อานนท ์ ล้ีไวโรจน์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:17.41 
 4 ณฐัพล  ทีปจิรังกูล 9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:12.37 
 5 เมธสั  ชาครานนท ์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:15.70 
 6 ณทัพงศธ์ัญธร  ตรีวฒันา 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:20.75 
 7 นฤพนธ์  แจง้สวา่ง 9 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:29.08 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 8 ณนน  ไวยนิตย ์ 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:33.96 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 เจษฎา ศุภกุลกิตติวฒัน สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 2 นนพสัส์ สุตกิจพิสิฐ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 พีรดนย ์ทรัพยเ์สนีย ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 4 สิรวชิญ ์กลา้แขง็ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
Record 230. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เอมมิกา  หิมะทองค า สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:01.07 นาที  
   เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 230. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฐวรรณ  อศัดรวเิศษ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:19.65 
 3 ณฎัฐธิดา  จงสมชยั 17 (สมค) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 01:08.87 
 4 ปวริศา  จรูญรัศมีโรจน์ 18 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:05.18 
 5 อมลวรรณ  จิวจินดา 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:08.66 
 6 มชัฌิมา  วงศส์ายสุวรรณ 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:15.02 
 7 พิมพช์นก  วนัศิริกิจ 16 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร NT 
 8   
 

Record 231. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  เวณิกา  แกว้ชยัวงศ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:59.69 นาท ี  เม่ือวนัท่ี  
  16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
Event 231. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 รดาพสัส์  กิจพฒันเจริญ 15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:59.74 
 4 ญาณิศา  ถิรธนานนท ์ 15 (มศก.) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 01:13.32 
 5 พีรภา  มูลจิตร 14 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:13.94 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 6   
 7   
 8   
Event 231. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 รษา  แซ่จู 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:12.95 
 2 นฏัชพร  คงมณี 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 01:09.04 
 3 พชรพร  วาสนะสมสิทธ์ิ 15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:04.37 
 4 กชพร  อรรถกิจบญัชา 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:03.03 
 5 พลอยไพลิน  โกศลวิบูลยพ์งศ ์ 15 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:03.83 
 6 ธญัสุตา  สาครกุลวชิ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:06.62 
 7 รตา  รอดทอง 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:11.60 
 8   
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Record 232. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ภาสินี  ธีระภาพ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  01:01.00 นาท ี   

 เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 232. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สิปาง  อุกฤษฎม์โนรถ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 3 มนสันนัท ์ ปักเคธาติ 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:52.51 
 4 แพรวา  ด่านลกัษณโยธิน 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:33.00 
 5 อลิสา  จิตรตรง 13 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:34.65 
 6 ณชัชา  จิรวชัราธิกุล 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 7   
 8   
Event 232. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฏัฐพตัร  ถ่ินค าแบ่ง 12 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 01:17.52 
 2 พรหมภรณ์  โยมะบุตร 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 01:14.05 
 3 วรีดา  กลกิจโกวนิท ์ 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:10.13 
 4 เกวลี  คลา้ยรุ่งเรือง 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 01:09.55 
 5 จนัทสิ์นี  ชวนะภูธร 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 01:09.82 
 6 ณชัชา  แซ่ล้ี 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 01:12.83 
 7 อชิรญา  ปัญญาสี 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 01:15.18 
 8 ชนกนนัท ์ ชิณะวงศ ์ 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:19.80 
 

Record 233. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  กชพร  อรรถกิจบญัชา สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  01:06.58 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 2556  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 233. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 อกัษราภคั  ไทยมิตร 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:34.55 
 4 กิติยาภรณ์  จนัทร์วราสุทธ์ิ 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:26.26 
 5 ชุติกาญจน ์ จนัทร์สุวรรณ์ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:26.45 
 6   
 7   
 8   
Event 233. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ณฐัณิชา  เยน็เจริญ 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:19.17 
 2 ฐิติพร  จนัทร์วาววาม 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:15.28 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 ภคัพิชา  มูลจิตร 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:13.47 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 ณีรนุช  ประจนัพาณิชย ์ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:09.18 
 5 ปราลดา  วาสนสมสิทธ์ิ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:10.64 
 6 ธญัชนก  ชยัวสุิทธางกูร 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:14.21 
 7 ณภทัร  ทองเจริญ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:19.13 
 8 จิตสุภา  ชนะพล 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:20.96 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณฐัธรา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ตุลรดา เลิศภทัรพงศ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 บุณยาวร์ี เจียมพานทอง สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
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Record 234. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ศิรญา  กาญจนี สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา  เวลา  01:13.13 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 234. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ทกัษพร  นนทะโชติ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 พิชญธิดา  บุญญาเขตต ์ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 01:42.99 
 5 สุวชิาดา  โคตรนรินทร์ 9 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 234. ฟรีสไตล ์100 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สุภสัสร  หาญวรวงศ ์ 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:34.21 
 2 ชญัญาภคั  ศุภมณี 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:30.34 
 3 มีอา  มิลลาร์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:20.05 
 4 พิมพน์าถ  ชุลีคร 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:15.34 
 5 มาร์ตงัค ์ พนัธุ์ภกัดีคุณ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 01:18.51 
 6 ณฐัณิชา  ไทยมิตร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 01:24.83 
 7 จนัทร์กระจ่างฟ้า  นุตมา 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:33.91 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ปัณณพร อศัวชีพ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 ปาณิสรา เก้ือสกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 สองคคนางค ์สนทนา สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
Record 235. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  กญัจน์กนัต ์ ปรีชาวุฒิคุณ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมธัยม  เวลา  00:28.36 นาท ี
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 235. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ตะวนั  องักาบ 17 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 4 ตรอง  หลงสมบูรณ์ 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:45.81 
 5 ณฐักานต ์ หอมสวาท 16 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 6   
 7   
 8   
Event 235. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 จิรวฒุ ิ พุ่มชา 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:45.37 
 2 จกัรภทัร  ทองพุ่ม 16 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:35.77 
 3 วรกนัต ์ คุม้บณัฑิตย 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:34.36 
 4 ทิวตัถ ์ โสภณ 16 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:31.03 
 5 รัตน์ชวนิ  สวสัด์ิจิรกิจ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:33.99 
 6 สันทดั  ไทยะจิตตว์ณิชย ์ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:35.26 
 7 วริษฐ ์ บุญส่ง 17 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:39.38 
 8   
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Record 236. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 
 สถิติโดย  ศลิษฏ ์ ศุภกิจธนากร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เวลา  00:29.19 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย. 2551 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 33 หรือ ฝ้ายค าเกมส์ 
Event 236. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 จตุบดินทร์  มานะวงศเ์จริญ 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:40.03 
 4 นนทนาท  กิตติวรกิจ 15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:37.63 
 5 ธนภูมิ  หทยัโสภา 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:38.66 
 6   
 7   
 8   
Event 236. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 พงศด์นัย  ศรีชมภู 14 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:36.61 
 2 ณฐันนท ์ สุวรรณวงศ ์ 15 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:33.58 
 3 กญัญโ์กมุท  แดงสวา่ง 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:31.79 
 4 ธนาวฒุ ิ เร้ารุจา 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.93 
 5 เบญจมินทร์  เบญจธีรพงศ ์ 14 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:30.54 
 6 จิราภทัร  ลามศรีจนัทร์ 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:32.96 
 7 ชเล  เสกธีระ 15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:33.95 
 8   
 
Record 237. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 
 สถิติโดย  ณฐัชยั  อุทยัพฒัน์ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เวลา  00:31.02 นาท ีเม่ือปี 2536 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 237. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 เสริมพล  ลิมป์กิจเจริญ 12 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 3 ณดณ  สุขชัยบวร 12 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:07.02 
 4 คุณาสิน  เลสัก 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:49.57 
 5 ปิติ  ธ ารงวทิวสัพงศ ์ 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:49.76 
 6 ทตัธน  พรพุทธศรี 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 7   
 8   
Event 237. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริศ  พรสุวรรณนภา 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:45.11 
 2 กาย  จริยวฒันวจิิตร 13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:40.88 
 3 อนันนั  โฆษิตานารา 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:34.28 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:29.60 
 5 ธนวนิท ์ เติมใจ 13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:33.31 
 6 นทีดล  ไข่มุกข ์ 12 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:36.59 
 7 ญาณวุฒ ิ ทองแพง 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:42.73 
 8 เดชบดินทร์  จิตตยงักูล 12 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:46.24 
 

Record 238. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 
 สถิติโดย  ศวสั  แสนเยยี สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:34.12 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 238. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ธนวฒัน์  โมในยกุล 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:59.63 
 3 เตชสั  งามเกียรติขจร 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:58.41 
 4 ศิศีระ  แจง้สวา่ง 11 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:46.83 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 5 เสฏฐ ์ ณรงคว์ณิชย ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:47.08 
 6 เมธาพฒัน์  ตนัศรีวงศ ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:59.50 
 7 ณฐัชบดี  พลายเพลิด 11 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:59.93 
 8   
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Event 238. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ภูริช  เจียมสุข 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:42.78 
 2 ณฐภทัร  พ่อคา้ 10 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  00:41.35 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 3 เอกชล  ประสพผล 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:39.48 
 4 ณชัพล  แซ่ล้ี 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:37.11 
 5 ณฏัฐช์านนท ์ รัตนนารีกุล 10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:38.41 
 6 ศรานต ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:40.96 
 7 อภิวชิญ ์ ตั้งศิริเสถียร 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:42.70 
 8 ธีรภทัร  เตง็สุจริตกุล 10 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:46.39 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 บรมคุณ หลาบหนองแสง สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 มชัฌิมา สุวชิชโสภณ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 วริีนทร์ ชวนะภูธร สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 

Record 239. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 
 สถิติโดย  จิรวทิย ์ ข าขนิษฐ ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:37.83 นาที  เม่ือปี 2540 สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 239. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ณฏฐวรรษ  เจียรสมจิตร 9 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:11.75 
 3 ภาคิน  ณ นคร 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:54.16 
 4 คุณชัญ ์ แสงนนท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:49.50 
 5 ชยางกูร  รุธิรางกูร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:51.97 
 6 นิติธร  พฒันจกัร 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:58.86 
 7 กนัตร์พ ี บวันาเมือง 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
 8   
Event 239. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สิรวชิญ ์ กลา้แขง็ 9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:46.32 
 2 ธิติพนัธ์  ประสิทธ์ิพรกุล 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:44.37 
 3 นรภทัร  กระเป๋าทอง 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:43.74 
 4 เมธสั  ชาครานนท ์ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.41 
 5 นนพสัส์  สุตกิจพิสิฐ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.49 
 6 สาธิน  วงคเ์ทียนชยั 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:43.89 
 7 นพรุจ  ศิริปุณย ์ 8 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:44.48 
 8 ธนกฤต  ศรีวจิิตร 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:48.90 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กฤตภาส ธนาสุทธิเสรี สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ปัณณภฏั อศัวชีพ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 สระณะ ธนดีเจริญโชค สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

Record 240. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 
 สถิติโดย  ณฐัสิทธ์ิ  ลือสันเทียะ สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:42.23 นาท ีเม่ือปี 2544  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 240. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 สรกฤช  เหล่าเหมมณี 5 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:37.52 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 4 พิทยตุม ์ เอ้ือสุกิจวฒันา 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 01:05.52 
 5 ปิยงักูร  จนัทร์วาววาม 6 (กพส) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  01:12.49 
 วทิยาเขตก าแพงแสน  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา 
 6 ปรัชญ  ดีเลิศ 6 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 7   
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Event 240. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ธราเทพ  หาญวรวงศ ์ 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:58.95 
 2 ภีมชยตุม ์ มะโนสอน 5 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:55.16 
 3 บุณยกร  หลิวสุวรรณ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:54.36 
 4 ธนภทัร  ปัทมวิภาค 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:52.95 
 5 พงศพ์ิสิฏฐ ์ มัง่ชม 7 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:54.18 
 6 ศิรา  มารมย ์ 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:54.94 
 7 ภกัดีเชษฐ ์ ตาดทอง 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:56.54 
 8 ชยตุ  ชาคริยานุโยค 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:01.69 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ปภงักร โอภาประกาสิต สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 2 พงศส์วสัด์ิ ภกัดีบุญญานุกูล สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 3 ภูมิณิภิชรก ์พานิชกิจอนนัต ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 

Record 241. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  พรทิพย ์ สมิทธ์ศราการย ์สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:32.38 นาท ีเม่ือปี 2550  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 241. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 อธิชา  สิงห์ทอง 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:38.04 
 3 อจัจนาพร  ปฐมพฤกษ์ 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:35.61 
 4 สุทตัตา  เทพบุตร 16 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:31.29 
 5 ปัญญดา  คลา้ยโพธ์ิทอง 18 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:35.29 
 6 ณฐวรรณ  อศัดรวเิศษ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:36.91 
 7 พิชชาพร  ภูธรรมะ 16 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:39.48 
 8   
 

Record 242. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สุทตัตา  เทพบุตร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:31.67 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 242. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 วริศรา  ณรงคว์ณิชย ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:42.56 
 2 กนัธิชา  สายอุทยาน 14 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:37.40 
 นาการศึกษา 
 3 สิริกญัญา  เฉลิมธารานุกูล 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:34.97 
 4 วารีรัชต ์ อน้แสน 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 00:32.07 
 5 เมธินี  วนิิชชากร 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:33.10 
 (ฝ่ายมธัยม) 
 6 กนัตก์าญจน์  ปรีชาวฒุิคุณ 14 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:35.02 
 (ฝ่ายมธัยม) 
 7 ทิษฏยา  ประพิณวณิชย ์ 14 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:41.65 
 8 วรรณกานต ์ วิริยกุล 15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 00:42.84 
 

Record 243. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  สุทตัตา  เทพบุตร สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  00:31.96 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 2556  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 243. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สิปาง  อุกฤษฎม์โนรถ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 3 ภูริชญา  จินตนาวงษ์ 13 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ NT 
 4 ชญัญาอร  อุดมลาภ 12 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:44.07 
 5 ณิชกานต ์ เช้ือแกว้ 12 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:53.64 
 6 ณชัชา  จิรวชัราธิกุล 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 7   
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Event 243. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ประกายดาว  พฒันเศรษฐานนท ์ 13 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:41.57 
 2 หน่ึงฤทยั  ทรงชยัสงวน 13 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:38.52 
 3 พรหมภรณ์  โยมะบุตร 13 (มนร) มธัยมสาธิตมหาวทิยาลยันเรศวร 00:37.78 
 4 พิชญา  ถนอมพนัธ ์ 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 00:36.71 
 5 วรีดา  กลกิจโกวนิท ์ 13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 00:36.91 
 6 ประพิชญา  ดาวราม 13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 00:37.85 
 7 ทรัพยสิ์มา  พยคัฆห์าญ 12 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:39.64 
 8 อภิษฎา  เจือประเสริฐ 13 (ปสม) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 00:42.69 
 

Record 244. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  วารีรัชต ์ อน้แสน สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  00:35.42 นาที   เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค. 2555  สาธิตสามคัค ีคร้ังท่ี 37 
Event 244. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 อกัษราภคั  ไทยมิตร 10 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:50.63 
 4 จิตสุภา  ชนะพล 10 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:45.31 
 5 ณฐัศิญาดา  โหสกุล 11 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:48.70 
 6   
 7   
 8   
Event 244. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 อรณิชชา  ครองยทุธ 11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:41.85 
 2 ณฐัณิชา  เยน็เจริญ 10 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:40.68 
 3 ภูษิตา  จิวาลกัษณ์ 11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:38.79 
 4 ปราลดา  วาสนสมสิทธ์ิ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:35.85 
 5 ศิรญา  กาญจนี 10 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:35.94 
 6 โสรวีร์  ศุภธนะอนนัต ์ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.42 
 7 ปุณณภา  คงเกรียงไกร 11 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 00:41.66 
 8   
 นักกีฬาส ารอง 
 1 ณฐัธรา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ตุลรดา เลิศภทัรพงศ ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 3 โยษิตา เทียบมา สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 

Record 245. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ศิรญา  กาญจนี สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา  เวลา  00:37.95 นาท ี 
   เม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 40 
Event 245. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ปารัช  ภทัรไชยอนันท ์ 8 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 
 2 พิชญพ์ชัชา  ตรีเนตร 8 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 3 ธนภรณ์  เตง็สุจริตกุล 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 01:04.99 
 4 พิชฌธิ์ตา  ชยัวงศพ์ินิจ 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:51.70 
 5 ณฏัฐการต ์ ถ่ินค าแบ่ง 8 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 00:54.11 
 6 สุวชิาดา  โคตรนรินทร์ 9 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) NT 
 7 มนสัว ี ปักเคธาติ 8 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น NT 
 8   
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Event 245. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 จนัทร์กระจ่างฟ้า  นุตมา 9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:46.18 
 2 รฐมล  วชิิตจารุกุล 9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:43.99 
 3 ศศิรัศม์ิ  พรไพศาลสุข 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:42.00 
 4 ปริณ  จุลนวล 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:40.44 
 5 พิมพน์าถ  ชุลีคร 8 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:41.65 
 6 ศศพินทุ ์ สาระวาส 9 (มศว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ ์ 00:43.27 
 7 ณฐัณิชา  ไทยมิตร 8 (ปสธ) สาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 00:46.12 
 8 พิชญธิดา  บุญญาเขตต ์ 9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 00:51.02 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กณัญญ์ะกว ีชินเมธีพิทกัษ์ สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 2 ณิชาภา บุษหมัน่ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 3 ธนชัชา กอบเก้ือกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

Record 246. กรรเชยีง 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ชนิภรณ์  สุตีรณะ สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  00:43.99 นาท ีเม่ือปี 2544  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 246. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 ปวณ์ีร  พุดซ้อน 6 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 4 ณฐัวีร์  เจียรสมจิตร 7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:11.21 
 5 ชญภทั  ทดัเทียมเพชร 6 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 6   
 7   
 8   
Event 246. กรรเชียง 50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 2 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สุพีรณฐั  สาแกว้ 6 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 01:01.42 
 2 วริศรา  กุหลาบแกว้ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:56.67 
 3 กญัจน์ทิพย ์ ยิง่กิจสถาวร 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 00:51.74 
 4 นารา  สถาปิตานนท ์ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 00:49.27 
 5 ณฐัปภสัร์  ประสิทธ์ิพรกุล 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:51.66 
 6 อารียา  ห์ลีละเมียร 7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 00:52.35 
 7 ณฐัฐิกาญจน์ฎา  ชยัพฤกษ ์ 7 (สมข) สาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 00:56.77 
 8 ณฎัฐณิ์ชชา  จินตนามัน่คง 7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 01:10.52 
 นักกีฬาส ารอง 
 1 กลัยร กษ ์วณิชยว์รนันต ์ สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 2 ภรรนท จิตกระเสริม สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา 
 3 อิงชนก ไชยรัตน์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 
 

Record 247. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  01:54.81 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 247. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 18 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 18 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 (บางเขน) ทีมที ่1 ชาย 15 ปี  
 4 ทีมผลดัชาย   18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:02.37 
 5 ชมรมวา่ยน ้ าสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 18 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 ปทุมวนั 
 6 สธร   18 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 7   
 8   
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Record 248. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  เวลา  01:59.33 นาท ีเม่ือปี 2549  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 248. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 15 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   15 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:17.62 
 ศูนยว์ิจยัเเละพฒันาการศึกษา    
 3 สธร   15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:08.60 
 4 ทีมผลดัชาย   15 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:02.65 
 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:07.23 
 6 ทีมผลดัชาย   15 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 02:16.12 
 7   
 8   

 
Record 249. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เวลา  02:02.18 นาท ีเม่ือปี 2535  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 249. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สาธิตปทุมวนั 2   13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั NT 
 2 สธร_2   13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง NT 
 3 ทีมผลดัชาย   13 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:21.82 
 4 ทีมผลดัชาย   13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:05.14 
 5 ทีมผลดัชาย   13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:08.33 
 6 ทีมผลดัชาย   13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:22.03 
 7 สาธิต ม.ช.   13 (สมช) สาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ NT 
 8   
 

Record 250. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิต “พิบูลบ าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  02:21.83 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 2557  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 39 
Event 250. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  10 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 
 (ปฐมวยัและประถมศึกษา)   
 2 ทีมผลดัชาย   11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) NT 
 3 ทีมผลดัชาย   11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:35.83 
 4 ทีมผลดัชาย   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:33.65 
 5 ทีมผลดัชาย   11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:35.46 
 6 สาธิตจุฬา ฯ ประถม ทีม2   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:26.23 
 7 สาธิตเกษตร บางเขน ทีม B   11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 8   
 

Record 251. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษานาการศึกษา  เวลา  02:40.67 นาท ี   
 เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค. 2555 สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 
Event 251. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 9 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัชาย   9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) NT 
 (ฝ่ายประถม) 
 2 ทีมผลดัชาย   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:11.36 
 3 ทีมผลดัชาย   9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:45.90 
 4 ทีมผลดัชาย   9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:40.67 
 5 ทีมผลดัชาย   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:41.40 
 6 ทีมผลดัชาย   9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:48.68 
 7 สมก   9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 03:23.43 
 8   
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Record 252. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย 

 สถิติโดย  ทีมผลดัชาย   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  03:04.73 นาท ีเม่ือปี 2545  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 252. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 7 ปี ชาย Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัชาย   7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 04:16.09 
 2 ทีมผลดัชาย   7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 03:32.86 
 3 ทีมผลดัชาย   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:12.33 
 4 ทีมผลดัชาย   7 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 03:04.73 
 5 ทีมผลดัชาย   7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 03:11.38 
 6 ทีมผลดัชาย   7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 03:21.60 
 7 ทีมผลดัชาย   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 04:11.59 
 8 สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) NT 
 

Record 253. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 18 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง  เวลา  02:12.26 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 22 ต.ค. 2555  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 37 
Event 253. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 18 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม NT 
 4 ทีมผลดัหญิง   18 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:07.81 
 5 ทีมผลดัหญิง   18 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:22.55 
 6   
 7   
 8   
 

Record 254. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 15 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:10.80 นาท ี  เม่ือวนัท่ี 16 ต.ค. 2548 
  กีฬาสาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
Event 254. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 15 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 ทีมผลดัหญิง   15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 02:13.77 
 5 ทีมผลดัหญิง   15 (สธร) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง 02:14.32 
 6   
 7   
 8   
 

Record 255. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั  เวลา  02:12.28 นาท ีเม่ือปี 2537  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 255. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2   
 3   
 4 ทีมผลดัหญิง   13 (ปทว) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 02:32.02 
 5 สมก   13 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 03:07.20 
 6   
 7   
 8   
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หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากํอนเวลา 2-3 ช.ม. 

Record 256. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 11 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  02:20.93 นาที   เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. 2556  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 38 
Event 256. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 11 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ทีมผลดัหญิง   11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:49.77 
 3 ทีมผลดัหญิง   11 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:32.88 
 4 ทีมผลดัหญิง   11 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:20.93 
 5 ทีมผลดัหญิง   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:23.97 
 6 สมก2   11 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:48.87 
 7 สาธิตจุฬา ฯ ประถม ทีม2   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม NT 
 8   
 

Record 257. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 9 ปี หญงิ 

 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง   สังกดั สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม  เวลา  02:41.43 นาท ีเม่ือปี 2543  สถิติกีฬาสาธิตสามคัคี 
Event 257. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 9 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1 ทีมผลดัหญิง   9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 03:09.32 
 2 ทีมผลดัหญิง   9 (มรป) สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 02:57.34 
 3 ทีมผลดัหญิง   9 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 02:54.02 
 4 ทีมผลดัหญิง   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 02:41.43 
 5 ทีมผลดัหญิง   9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:47.35 
 6 ทีมผลดัหญิง   9 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 02:56.92 
 7 ทีมผลดัหญิง   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:00.39 
 8   
 

Record 258. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 7 ปี หญงิ 
 สถิติโดย  ทีมผลดัหญิง  สังกดั สาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  เวลา  03:10.38 นาที  เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2552  สาธิตสามคัคี คร้ังท่ี 34 หรือ ราชพฤกษเ์กมส์ 
Event 258. ผลดัผสม 4x50 เมตร รุ่น 7 ปี หญิง Heat 1 
 ลู่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อกัษรยอ่ สงักดั 
 1   
 2 ทีมผลดัหญิง   7 (มศก) สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 06:05.98 
 3 ทีมผลดัหญิง   7 (ปสป) สาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 03:37.68 
 4 ทีมผลดัหญิง   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:16.55 
 5 ทีมผลดัหญิง   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม 03:19.25 
 6 ทีมผลดัหญิง   7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 03:47.27 
 7 ทีมผลดัหญิง   7 (สมก) สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา NT 
 8  
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รายช่ือผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 ผศ. ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย 
 2 นาย สริน ประดูํ 
 1 นาย ชาคริต คล๎ายเปรม 
 2 นาย ณัฐวุฒิ คิดควร 
 3 นาย เอกฉัตร เขียวคราม 
 4 นาย ณัฐพล ชวนะวานิชวุฒ ิ
 5 นาย วิศิษฎ์ หลักคงคา 
 6 นาย พัฒน์ธนันตร์ ตนานุประวัติ 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ชยพล ตั้งคณาทรัพย์ ป.1 
2 เด็กชาย อริยะ ลีฬหาสกลุ ป.1 
3 เด็กหญิง ปทิตตา เจียมพานทอง ป.1 
4 เด็กหญิง ณปภัช ลิ้มชุณหนุกูล ป.1 
5 เด็กหญิง วิรัลพัชร ตั้งพาณิชย์ ป.1 
6 เด็กหญิง ธัญจิรา นามไพร ป.1 
7 เด็กชาย ทยา คงเสรี ป.1 
8 เด็กชาย สุขพสิษฐ์ ทรัพย์วิจิตร ป.1 
9 เด็กชาย พัชรนันท์ ถ้ ากลาง ป.1 
10 เด็กหญิง อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ ป.1 
11 เด็กชาย ปัณณธร สุวรรณเทศ ป.1 
12 เด็กหญิง พิมพ์พิญ งามเจริญสุขถาวร ป.2 
13 เด็กหญิง ทฐอร กนกปภาวาณิชย์ ป.2 
14 เด็กชาย พิทยุตม์ เอ้ือสุกิจวัฒนา ป.2 
15 เด็กหญิง พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์ ป.2 
16 เด็กหญิง อารียา ห์ลีละเมียร ป.2 
17 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล ป.2 
18 เด็กชาย จิรโชต ิ เอกพงศ์พิสิฐ ป.2 
19 เด็กชาย อิทธิณรงค์ กวีญาณ ป.2 
20 เด็กชาย อภิพงศ์พิพัฒน์ กวีญาณ ป.2 
21 เด็กหญิง ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช ์ ป.2 
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ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
22 เด็กหญิง เอมภัทรา ครองยุทธ ป.2 
23 เด็กชาย ศิรา มารมย์ ป.2 
24 เด็กหญิง ภรรนท จิตกระเสริม ป.2 
25 เด็กชาย ภูมิณิภิชรก์ พานิชกิจอนันต์ ป.2 
26 เด็กหญิง ชัญญาภัค ศุภมณี ป.3 
27 เด็กชาย วรพล ประจันพาณิชย์ ป.3 
28 เด็กชาย อัฑฒภัทร คุณรัตนปราการ ป.3 
29 เด็กชาย นพรุจ ศิริปุณย์ ป.3 
30 เด็กชาย แทนไทย ตั้งอมรสุขสันต์ ป.3 
31 เด็กหญิง ณิชาภัทร วงษ์โต ป.3 
32 เด็กชาย ธีญ์ เกษมสุข ป.3 
33 เด็กชาย พีรนันท์ ถ้ ากลาง ป.3 
34 เด็กชาย พีรดนย์ ทรัพย์เสนีย์ ป.3 
35 เด็กหญิง วรินท์ณัฏฐ์ อนันต์ศุภศักดิ์ ป.3 
36 เด็กหญิง พิชฌ์ธิตา ชัยวงศ์พินิจ ป.4 
37 เด็กชาย อัฐธวัฒน์ เกียรติระบิล ป.4 
38 เด็กหญิง ศริยา บุญญะศิริ ป.4 
39 เด็กหญิง สุชานิตา ประสิทธิ์แสงอารีย์ ป.4 
40 เด็กหญิง ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์ ป.4 
41 เด็กหญิง ปัณณพร อัศวชีพ ป.4 
42 เด็กชาย ปัณณภัฏ อัศวชีพ ป.4 
43 เด็กชาย ชนัดพล จันทร์นก ป.4 
44 เด็กชาย ณนน ไวยนิตย์ ป.4 
45 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทองเทพ ป.4 
46 เด็กชาย ธิติพันธ์ ประสิทธิ์พรกุล ป.4 
47 เด็กหญิง จันทร์กระจํางฟูา นุตมา ป.4 
48 เด็กหญิง กัณญ์ญะกวี ชินเมธีพิทักษ์ ป.4 
49 เด็กชาย เย็นศิระ คชวงษ ์ ป.4 
50 เด็กหญิง กวินทร์รภา อนันต์ศุภศักดิ์ ป.4 
51 เด็กหญิง ศิรญา กาญจนี ป.5 
52 เด็กชาย อัครภพ โฆษิตานนท์ ป.5 
53 เด็กชาย บรมคุณ หลาบหนองแสง ป.5 
54 เด็กชาย ธัช คงเสรี ป.5 
55 เด็กหญิง เทียน เตชานุกูลชัย ป.5 
56 เด็กหญิง ธมกร แสงมา ป.5 
57 เด็กหญิง เกรซ สมณะ ป.5 
58 เด็กหญิง กานตาพิชญ์ ทองสังข์ ป.5 
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ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
59 เด็กชาย กฤตภาส บัญชาศักดิ์ ป.5 
60 เด็กชาย เทียนเทียน แทนคุณ จ๎าว ป.5 
61 เด็กหญิง พชรพร พักโพธิ์เย็น ป.6 
62 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์ ป.6 
63 เด็กหญิง บุณยาวีร์ เจียมพานทอง ป.6 
64 เด็กหญิง ณีรนุช ประจันพาณิชย์ ป.6 
65 เด็กหญิง โยษิตา เทียบมา ป.6 
66 เด็กชาย ศรานต์ ศรีสัจจะเลิศวาจา ป.6 
67 เด็กชาย ธีรเทพ พัวพลเทพ ป.6 
68 เด็กชาย อภิวิชญ์ ตั้งศิริเสถียร ป.6 
69 เด็กหญิง อรณิชชา ครองยุทธ ป.6 
70 เด็กชาย อัครวิชญ์ ไชยสัจ ป.6 
71 เด็กชาย ธนาธา ศรีกิจจา ป.6 
72 เด็กชาย ธิปก ปัญญาวุธ ป.6 
73 เด็กชาย กันต์กวี สายอุทยาน ม.1 
74 เด็กชาย ทัตธน พรพุทธศรี ม.1 
75 เด็กหญิง สิปาง อุกฤษฏ์มโนรถ ม.1 
76 เด็กหญิง ชัญญอร อุดมลาภ ม.1 
77 เด็กหญิง อรมน ตัณฑุลเวศม์ ม.1 
78 เด็กชาย กาย จริยวัฒนวิจิตร ม.2 
79 เด็กชาย อาทิตย์ สุวรรณพาณิชย์ ม.2 
80 เด็กชาย วีระพรรณ แปูนสุขเย็น ม.2 
81 เด็กหญิง ชนกนันท์ ชิณะวงศ์ ม.2 
82 เด็กหญิง วินิธา ภูํชัย ม.2 
83 เด็กหญิง กันธิชา สายอุทยาน ม.3 
84 เด็กชาย นนทนาท กิตติวรกิจ ม.3 
85 เด็กชาย จิราภัทร ลามศรีจันทร์ ม.3 
86 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช ม.3 
87 เด็กชาย ไพรด์ เมฆสัมพันธ์ ม.3 
88 เด็กชาย กัน จริยวัฒนวิจิตร ม.4 
89 นาย ภูม ิ เมฆสัมพันธ์ ม.5 
90 นาย ภาสว ี ลีฬหาสกุล ม.5 
91 นาย ณัฐกานต์ หอมสวาท ม.5 
92 นาย ตรอง หลงสมบูรณ์ ม.5 
93 นาย เจฟ  โรนอลด์ วิลเลี่ยมส ์ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก้าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาง ภัทรา มูลจิตร 
 2 นาย เจตพล อ าพันมณี 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปิยังกูร จันทร์วาววาม ป.1 
2 เด็กชาย สรกฤช เหลําเหมมณี ป.1 
3 เด็กชาย นฤพนธ์ แจ๎งสวําง ป.3 
4 เด็กชาย พัสกร ภูผา ป.3 
5 เด็กหญิง ฐิติพร จันทร์วาววาม ป.4 
6 เด็กชาย ณฐภัทร พํอค๎า ป.4 
7 เด็กชาย ฐาณัสกรณ์ กมลสุขยืนยง ป.4 
8 เด็กชาย ศิศีระ แจ๎งสวําง ป.5 
9 เด็กหญิง ภัคพิชา มูลจิตร ป.6 
10 เด็กหญิง ณัฐรดา ภูผา ม.1 
11 เด็กชาย ปภังกร สิงห์กลิ่น ม.1 
12 เด็กหญิง พีรภา มูลจิตร ม.2 
13 เด็กหญิง ปัณณธร ภูผา ม.3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาย พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช 
 2 นาย สรวุฒ ิ ประจันตะเสน 
 3 นาย วีระ สุวรรณศร 
 4 นาย สกรรจ์ อุดมมาก 
 5 นาง ระพีพรรณ คุ๎มบัณฑิตย 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ปรัชญ์ ดีเลิศ ป.1 
2 เด็กชาย นิติธร พัฒนจักร ป.3 
3 เด็กหญิง มนัสวี ปักเคธาติ ป.3 
4 เด็กหญิง ณัฐฐิกานจน์ฎา ชัยพฤกษ์ ป.3 
5 เด็กหญิง ปัณฑา ศรีงาม ป.4 
6 เด็กหญิง ธนาภรณ์ เต็งสุจริตกุล ป.4 
7 เด็กชาย ธีระภัทร เต็งสุจริตกุล ป.5 
8 เดก็ชาย ศุภวิชญ์ ศรีชมพู ป.5 
9 เด็กชาย ณัฐนนท ์ ดํานแก๎ว ป.5 
10 เด็กหญิง ภัทรลา ดีเลิศ ป.5 
11 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน ม.1 
12 เด็กหญิง อลิสา จิตรตรง ม.1 
13 เด็กชาย ติณณภพ พัฒนจักร ม.1 
14 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ดํานแก๎ว ม.1 
15 เด็กชาย ณดณ สุขชัยบวร ม.1 
16 เด็กหญิง ประกายดาว พัฒนเศรษฐานนท์ ม.2 
17 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปักเคธาติ ม.2 
18 เด็กหญิง ปวิตรา คุ๎มบัญฑิตย ม.3 
19 เด็กหญิง กัญญาพัชร เกษียรสินธุ์ ม.3 
20 เด็กชาย พงศ์ดนัย ศรีชมภู ม.3 
21 นาย วรกันต์ คุ๎มบัณฑิตย ม.4 
22 นาย ชวเทพ นพวิญญูวงศ์ ม.4 
23 นาย วศิน กิจพงษ์ประพันธ์ ม.4 
24 นาย พฤกษ์ ยศธสาร ม.4 
25 นางสาว ชนัฎกาญจน์ สุนทรไชยา ม.5 
26 นางสาว พิชชาพร ภูธรรมะ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 อาจารย์ พลพรรธน์ บัวแก๎ว 
 2 นาย เอกพัชร กิจหิรัญวงศ์ 
 3 นาย กรกช ภูมิจิตอมร 
 4 นางสาว เปรมปรีดา แสงแก๎ว 
 5 นางสาว มนัสวี แขดวง 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง นันท์นภัส เจนกุลประสูตร ป.1 
2 เด็กชาย ชัญญกาจน์ ภัทรสาธิต ป.1 
3 เด็กชาย ภาคิน ธนชยานนท์ ป.2 
4 เด็กชาย ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย ป.2 
5 เด็กหญิง เบญญา โลํห์วงศ์วัฒน ป.2 
6 เด็กหญิง พลอยไพลิน อภินันท์กูล ป.2 
7 เด็กหญิง ศุภพิชญ์ วรพฤกษ์พิสุทธิ์ ป.2 
8 เด็กหญิง อลิษา ดูบาส ป.2 
9 เด็กชาย บุณยกร หลิวสุวรรณ ป.2 
10 เด็กหญิง สรินญาดา คุ๎มกิตติพร ป.2 
11 เด็กชาย ปภังกร โอภาประกาสิต ป.2 
12 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ วรสุวรรณรักษ์ ป.2 
13 เด็กหญิง อิงชนก ไชยรัตน์ ป.2 
14 เด็กชาย นภนต์ คูชลธารา ป.2 
15 เด็กหญิง นารา สถาปิตานนท์ ป.2 
16 เด็กชาย กวินกฤต พุทธพรมงคล ป.2 
17 เด็กชาย ธนดล ธนะหิรัญญา ป.2 
18 เด็กหญิง วริศรา กุหลาบแก๎ว ป.2 
19 เด็กชาย ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง ป.2 
20 เด็กหญิง พรรณวลัย เพ็งพานิชภักดี ป.2 
21 เด็กชาย ธีร์ วัชรักษะ ป.2 
22 เด็กหญิง มีอา มิลลาร์ ป.3 
23 เด็กชาย ปุณย ์ เลิศจรัญรัตน์ ป.3 
24 เด็กชาย ภูรินทร์ จึงเจริญสุข ป.3 
25 เด็กหญิง ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข ป.3 
26 เด็กหญิง ณัฏฐพิชา พิมพ์สารี ป.3 
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ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
27 เด็กชาย เดชจรัส สุวรรณเกต ป.3 
28 เด็กหญิง ลภัสรดา อมรพิทักษ์พันธ์ ป.3 
29 เด็กหญิง ปาณิสรา เกื้อสกูล ป.4 
30 เด็กชาย นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ ป.4 
31 เด็กหญิง ณภัทร ชยาภิรัต ป.4 
32 เด็กชาย อานนท์ ลี้ไวโรจน ์ ป.4 
33 เด็กหญิง ภาทริชา ฤกษ์นิมิตร ป.4 
34 เด็กชาย เมธัส ชาครานนท์ ป.4 
35 เด็กหญิง ธนัชชา กอบเกื้อกูล ป.4 
36 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ วงษ์นพวิชญ์ ป.4 
37 เด็กหญิง ปัญญดา โอภาประกาสิต ป.4 
38 เด็กชาย ณฐกร แซํโอ๎ว ป.4 
39 เด็กชาย วราศัย แซํโซว ป.4 
40 เด็กหญิง มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ ป.4 
41 เด็กชาย มัชฌิมา สุวิชชโสภณ ป.4 
42 เด็กชาย สระณะ ธนดีเจริญโชค ป.4 
43 เด็กหญิง ปริณ จุลนวล ป.4 
44 เด็กชาย ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ ป.5 
45 เด็กชาย ธนพ จันทรประเสริฐ ป.5 
46 เด็กหญิง ณภัทร ทองเจริญ ป.5 
47 เด็กหญิง โสรวีร ์ ศุภธนะอนันต์ ป.5 
48 เด็กชาย กร เหมรัญช์โรจน์ ป.5 
49 เด็กชาย สิรวิชญ ์ สุกาญจน์วัฒนชัย ป.5 
50 เด็กหญิง ณัฏฐา ใจปานน้ า ป.5 
51 เด็กหญิง ตุลรดา เลิศภัทรพงศ์ ป.5 
52 เด็กชาย กีรติกร สมุทรนาวิน ป.5 
53 เด็กชาย วิทย์ ชาครานนท์ ป.6 
54 เด็กชาย ณัชพล แซํลี้ ป.6 
55 เด็กหญิง วีรยา แซํโซว ป.6 
56 เด็กหญิง ชลิดา สมพลวัฒนา ป.6 
57 เด็กหญิง ภีรดา วรรณศิริกุล ป.6 
58 เด็กหญิง ปราลดา วาสนสมสิทธิ์ ป.6 
59 เด็กชาย จิรทีปต์ พิบูลสัมพันธ์ ป.6 
60 เด็กชาย เอกชล ประสพผล ป.6 
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาว เบญจพร ค าจันทร์ 
 2 อาจารย์ วิเชียร หรรษานิมิตกุล 
 3 นางสาว ปภาณีย์ จันทร์กระจําง 
 4 นางสาว อุดมสิน ธนเพิ่มพูล 
 5 นาย สันณ์ทบ ประเสริฐพันธ์ 
 6 นาง จันทนีย์ พัฒนาสิทธิเสรี 
 7 นาย สาโรจน ์ พัฒนาสิทธิเสรี 
 8 นาย แสงชัย แก๎วเทวี 
 9 นาง เกษร จารุรัตนา 
 10 นาง อารีย์ ลิ่มนิรันดร 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วริศ พรสุวรรณนภา ม.1 
2 เด็กหญิง ณัชชา จิรวัชราธิกุล ม.1 
3 เด็กชาย พชร ใจปานน้ า ม.1 
4 เด็กหญิง ชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสรี ม.2 
5 เด็กชาย ธนบดินทร์ วราทิตย์พิกุล ม.2 
6 เด็กชาย จตุบดินทร์ มานะวงศ์เจริญ ม.2 
7 เด็กชาย ปิต ิ ธ ารงวิทวัสพงศ์ ม.2 
8 เด็กชาย โชติพัฒน์ อเนกสุข ม.3 
9 เด็กชาย วรชิต มงคลอจลา ม.3 
10 นางสาว นวพรรษ พิษณุวงษ์ ม.4 
11 นางสาว วารีรัชต ์ อ๎นแสน ม.4 
12 นาย กัญญ์โกมุท แดงสวําง ม.4 
13 นางสาว นัฏชพร คงมณี ม.4 
14 นาย เกริกกาญจน์ จารุรัตนา ม.4 
15 นางสาว ณัฐสุดา ปัญญายุทธศักดิ์ ม.4 
16 นาย ภวัต สัตตวัตรกุล ม.4 
17 นางสาว รษา แซํจ ู ม.4 
18 นาย สันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์ ม.5 
19 นางสาว ณิชกานต์ คงมณี ม.5 
20 นาย ภูรี ลิ่มนิรันดร ม.5 
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ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
21 นาย จิรวุฒ ิ พํุมชา ม.5 
22 นาย ณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ ม.5 
23 นางสาว ณฐวรรณ อัศดรวิเศษ ม.5 
24 นางสาว กานต์สินี เทวปฏิคม ม.6 
25 นางสาว มัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ ม.6 
26 นาย นรภัทร ธนวิสุทธิ ์ ม.6 
27 นาย พีรวิชญ์ ปัญญายุทธศักดิ์ ม.6 
28 นางสาว อธิชา สิงห์ทอง ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาว ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล 
 2 นาย ธัชกร พุกกะมาน 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย สุวภาส บุณยพิพัฒน์ ม.1 
2 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วงษ์จริต ม.1 
3 เด็กหญิง ณิชกาณต์ เชื้อแก๎ว ม.1 
4 เด็กชาย ภาวัต มุงเมือง ม.1 
5 เด็กชาย ญาณวุฒิ ทองแพง ม.1 
6 เด็กชาย ชยพล สมยานะ ม.1 
7 เด็กหญิง ประพิชญา ดาวราม ม.1 
8 เด็กชาย คุณาสิน เลสัก ม.1 
9 เด็กชาย สรนันท์ แก๎วธิดา ม.2 
10 เด็กชาย ชณกานต์ เชื้อแก๎ว ม.2 
11 เด็กชาย ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร ม.2 
12 เด็กชาย ชาตินัณข์ ธิติปภาดา ม.2 
13 เด็กชาย ณัฐนนท ์ สุวรรณวงศ ์ ม.3 
14 เด็กชาย ติณณ์ อายุรักษ์ ม.3 
15 เด็กชาย ทิวสน แซวตระกูล ม.3 
16 เด็กหญิง วริษา เลาหะเพ็ญแสง ม.3 
17 นาย ณัฐชนน เลิศผาสุข ม.5 
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โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาง สุพรรณี ตรงเมธี 
 2 นาง นิกุน เพ็งผล 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ภวรัญชน ์ ปัตตะพงศ์ ม.1 
2 เด็กชาย รังสิมันต์ ดวงจันทร์ ม.1 
3 เด็กหญิง พรหมภรณ์ โยมะบุตร ม.1 
4 เด็กชาย อาชวิน เรืองรัมย์ ม.1 
5 เด็กชาย ศุทธวีร์ จินดาพงษ์ ม.2 
6 เด็กชาย วัชรพงศ์ ไทยนิรันประเสริฐ ม.2 
7 นางสาว พิมพ์ชนก วันศิริกิจ ม.5 
8 นางสาว วิชญา วรสา ม.5 
9 นางสาว ปวริศา ตรงเมธี ม.6 

 
โรงเรียนสาธิต  "พิบูลบ้าเพ็ญ"  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้ควบคุมทีม 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกลุ 

 1 นางสาว สุวิชญา ทองทรัพย์ 
 2 นางสาว ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย วชิราธิปรัชญ ์ วิชาเดช ป.5 
2 เด็กชาย สรวิศ นักการ ป.6 
3 เด็กชาย นทีดล ไขํมุกข์ ม.1 
4 เด็กชาย ศวัส แสนเยีย ม.2 
5 เด็กหญิง เกวลี คล๎ายรุํงเรือง ม.2 
6 เด็กหญิง พิชญา ถนอมพันธ์ ม.2 
7 เด็กชาย ปัญญา สกุลเลิศมงคล ม.2 
8 เด็กหญิง ญาดา แนบถนอม ม.3 
9 นาย ธีรวัฒน ์ เพชรวิเชียร ม.4 
10 เด็กชาย ทิวัตถ์ โสภณ ม.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาย ศุภกร ชงัดเวช 
 2 นาย เฉลิมพงษ์ คงสุขธนา 
 3 นาง สุรพงษ์ ไทยมิตร 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย กันต์รพี บัวนาเมือง ป.2 
2 เด็กชาย ชยางกูร รุธิรางกูร ป.3 
3 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไทยมิตร ป.3 
4 เด็กชาย ธนวัฒน ์ โมในยกุล ป.4 
5 เด็กหญิง สุวิชาดา โครตนรินทร์ ป.4 
6 เด็กชาย ณัฐชบดี พลายเพลิด ป.5 
7 เด็กหญิง อักษราภัค ไทยมิตร ป.5 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) 

ผู้ควบคุมทีม 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 

 1 นางสาว มลฤดี สีบัวบุญ 
 2 นางสาว ณฐภัทร ด ารงพานิชชัย 
 3 นาย ทิวธวัช ยศราวาส 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นางสาว ณัฏฐธิดา จงสมชัย ม.5 
2 นาย อภิชา ด ารงพานิชชัย ม.5 
3 นาย ศิขรี โทสันทัด ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค้าแหง  (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาย เปรมพล วิบูลย์เจริญสุข 
 2 นาย สถาน การัมย์ 
 3 นาง จันทร์ธะศิริ สืบส าราญ 
 4 นาย ญาณวุฒิ ถินก ามะถัน 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ รัตนเรืองสกุล ป.1 
2 เด็กหญิง เจ๎าจอมขวัญ ชมภู ป.1 
3 เด็กชาย ปวริศ เชิญไชย ป.1 
4 เด็กชาย จรูญศักดิ์ สารพิมพา ป.1 
5 เด็กหญิง ชญภัท ทัดเทียมเพชร ป.1 
6 เด็กหญิง ปวีณ์กร พุดซ๎อน ป.1 
7 เด็กชาย วีริศ พังพิศ ป.1 
8 เด็กหญิง พิชญ์พัชชา ตรีเนตร ป.2 
9 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โตพฤกษา ป.2 
10 เด็กชาย วรดร นาคบวรวิจิตร ป.2 
11 เด็กชาย เตชินท์ พฤกษ์วรุณ ป.2 
12 เด็กชาย เจษฎา ศุภกุลกิตติวัฒน ป.3 
13 เด็กหญิง รุจีพัชร สิริมาลังกรณ์ ป.3 
14 เด็กชาย เตชิต ตั้งมณีนิมิตร ป.3 
15 เด็กหญิง พิชญธิดา บุญญาเขตต์ ป.3 
16 เด็กชาย ธนกฤต ศรีวิจิตร ป.3 
17 เด็กชาย วรเมธ สุเมธวัน ป.3 
18 เด็กชาย นรภัทร กระเป๋าทอง ป.3 
19 เด็กหญิง ณญาดา ชมภู ป.4 
20 เด็กหญิง ทักษพร นนทะโชติ ป.4 
21 เด็กหญิง กิติยาภรณ์ จันทร์วราสุทธิ์ ป.5 
22 เด็กชาย ณฐนนท ์ ปรีชากิจถาวร ป.5 
23 เด็กชาย ชนกันต์ กาญจนดุล ป.5 
24 เด็กหญิง วันคริตส์ กุลนาถโกสีย์ ป.5 
25 เด็กหญิง จิตสุภา ชนะพล ป.5 
26 เด็กชาย เมธาพัฒน์ ตันศรีวงศ์ ป.5 
27 เด็กหญิง ภิญญาภัทร ศิริรักษ์ ป.6 
28 เด็กชาย ธนวรรธก ์ ค าคง ป.6 

  



79 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาย ชัชภัทร คงชํางคิด 
 2 รศ. ศรีประภา แม๎นสงวน 
 3 นาย ประทีป มีปูอม 
 4 นางสาว สุชานาฎ สารมิตร 
 5 นาย อมฤต จันทร์เกษร 
 6 นางสาว วริศรา แข็งขัน 
 7 นาย ศิวกร ตั้งจิตรุจิกร 
 8 นาย อรรณพ วรรณโชต ิ
 9 นาย ณัฐวุฒิ ก. วิจิตรฐะพันธุ์ 
 10 นาย โชคชัย เทียนพิมาย 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย พีรพงษ์ เชื้อสุข ม.1 
2 เด็กหญิง ชิดชนก หริัญเพิ่ม ม.1 
3 เด็กชาย นรบดี ศิริไธสง ม.1 
4 เด็กชาย ธนวินท์ เติมใจ ม.1 
5 เด็กชาย เดชบดินทร์ จิตตยังกูล ม.1 
6 เด็กชาย จิรายุ บุญญะสิทธิ์ ม.1 
7 เด็กชาย ชนกานต์ มาลากาญจน์ ม.1 
8 เด็กชาย วิวิศน์ อสุวพงษ์พัฒนา ม.2 
9 เด็กหญิง อชิรญา ปัญญาสี ม.2 
10 เด็กชาย ภูริศ วารีมณีศิลป์ ม.2 
11 เด็กชาย พัชรพล รักแก๎ว ม.2 
12 เด็กชาย วชิรวิทย ์ อินทร์ชู ม.2 
13 เด็กชาย ทีปกรณ์ ใจเย็น ม.2 
14 เด็กชาย ธนภูมิ หทัยโสภา ม.2 
15 นางสาว นภัสสร พรมศรี ม.3 
16 นางสาว วรลดา ค าคง ม.3 
17 เด็กชาย อนาวิล เนียมสุวรรณ ม.3 
18 เด็กชาย วรัช มายะการ ม.3 
19 เด็กหญิง ณรันณ์ธร คุณากรภัค ม.3 
20 นางสาว สิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล ม.3 
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ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
21 เด็กชาย เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์ ม.3 
22 เด็กหญิง รตา รอดทอง ม.3 
23 เด็กหญิง กชพร อรรถกิจบัญชา ม.3 
24 นาย ปณิธิ คล๎ายโพธิ์ทอง ม.4 
25 นางสาว วรรณกานต์ วิริยกุล ม.4 
26 นาย ปฐว ี วรรธนะสาร ม.4 
27 นาย ชลวัฒน ์ อัครมงคลเลิศ ม.5 
28 นางสาว จามจุรีพร สุโขดมโชติ ม.5 
29 นาย ธรรพ์ ศรนรินทร์ ม.5 
30 นางสาว อมลวรรณ จิวจินดา ม.5 
31 นาย ตะวัน อังกาบ ม.5 
32 นาย จักรภัทร ทองพํุม ม.5 
33 นางสาว สุธีรา ชํวยศรี ม.6 
34 นางสาว ปัญญดา คล๎ายโพธิ์ทอง ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาย โชติวิทย ์ ธรรมสุจิตร 
 2 นางสาว อิสรีพัชร์ เมธีศาสตร์ 
 3 นาย รดมยศ มาตเจือ 
 4 นาย ศุภกร ชีวะถาวร 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชือ่ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย อนณ เอ้ือไพบูลย์ ม.1 
2 เด็กหญิง พริมมาดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ม.1 
3 เด็กชาย ปุณยวิชญ์ ศักดิ์ก าจร ม.1 
4 เด็กหญิง จิณณ์ รัชโน ม.1 
5 เด็กชาย เสริมพล ลิมป์กิจเจริญ ม.1 
6 เด็กหญิง จันท์สินี ชวนะภูธร ม.1 
7 เด็กชาย คิมหันต์ อนุรักษว์งศ์ศรี ม.1 
8 เด็กหญิง วีรดา กลกิจโกวินทร์ ม.2 
9 เด็กชาย ธีรธรรม สุกาญจน์วัฒนชัย ม.2 
10 เด็กชาย ปรีดิยาธร อบเชย ม.2 
11 เด็กหญิง วริศรา ณรงค์วณิชย์ ม.2 
12 เด็กหญิง ทิษฏยา ประพิณวณิชย์ ม.2 
13 เด็กชาย พัทธดนย์ เศวตปิยะกุล ม.2 
14 เด็กชาย ภามศ์ุ เจริญพิทักษ์พร ม.2 
15 เด็กชาย พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ ม.3 
16 เด็กชาย ธนาวุฒ ิ เร๎ารุจา ม.3 
17 เด็กชาย พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี ม.3 
18 เด็กชาย นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์ ม.3 
19 นาย ชเล เสกธีระ ม.4 
20 นาย จักรภัทร ชื่นนิยม ม.4 
21 นางสาว ทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ ม.4 
22 นางสาว รดาพัสส์ กิจพัฒนเจริญ ม.4 
23 นางสาว พชรพร วาสนะสมสิทธิ์ ม.4 
24 นางสาว สุทัตตา เทพบุตร ม.5 
25 นาย รัตน์ชวิน สวัสดิ์จิรกิจ ม.5 
26 นาย วสุพล สุวรรณวัฒน ์ ม.5 
27 นาย ปุญระพี ประกิจ ม.5 
28 นางสาว อัจจนาพร ปฐมพฤกษ์ ม.5 
29 นางสาว ปวริศา จรูญรัศมีโรจน์ ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 ผศ. ไตรรัตน์ พิพัฒน์ 
 2 นาย ปวัน มาลากุล ณ อยุธยา 
 3 นาย วรรณชัย นรสาร 
 4 นางสาว พรเพ็ญ ทองโท 
 5 นาย ฉัตรดนัย บัวทอง 
 6 นาย ฉัตรมงคล โตจ าศิลป์ 
 7 นางสาว วัชล ี โพธิ์ศรี 
 8 นาย พสิษฐ์ ชุมทิม 
 9 นาย นรินทร์ ศรีมนัสรัตน์ 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ธนภัทร ปัทมวิภาค ป.1 
2 เด็กชาย อภิวิชญ์ ทรรทรานนท์ ป.1 
3 เด็กชาย ธราเทพ หาญวรวงศ ์ ป.1 
4 เด็กชาย ปพนพัชร์ เลิศจรัญรัตน์ ป.1 
5 เด็กหญิง กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสถาวร ป.1 
6 เด็กชาย พงศ์สวัสดิ์ ภักดีบุญญานุกูล ป.1 
7 เด็กหญิง ชลวลัช มินิจลิน ป.2 
8 เด็กชาย กฤตภาส ธนาสุทธิเสร ี ป.2 
9 เด็กชาย พฤฒพงศ์ อุไรศิลป์สถาพร ป.2 
10 เด็กหญิง จันทปภา อังธารารักษ์ ป.2 
11 เด็กชาย สาธิน วงศ์เทียนชัย ป.2 
12 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เส็งดอนไพร ป.2 
13 เด็กชาย ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา ป.2 
14 เด็กหญิง ชญานิศ กล๎าแข็ง ป.2 
15 เด็กหญิง สุภัสสร หาญวรวงศ ์ ป.2 
16 เด็กชาย ชัชชัย สิงห์คราม ป.2 
17 เด็กหญิง ณัฎฐ์ณิชชา จินตนามั่นคง ป.2 
18 เด็กชาย กันตภณ คุม๎ศาสตรา ป.2 
19 เด็กชาย กฤตชัย ค านึงวุฒิ ป.2 
20 เด็กหญิง ศิศิรี แพทย์ชีพ ป.2 
21 เด็กหญิง รักข์ิ รักษ์บ ารุง ป.2 
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ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
22 เด็กหญิง ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุํง ป.2 
23 เด็กหญิง ณิชาภา บุษหมั่น ป.2 
24 เด็กชาย ชยพล มั่นหมั่น ป.2 
25 เด็กหญิง ธริฌา อุริยะพงศ์สรรค์ ป.2 
26 เด็กชาย ณัฐพล ทีปจิรังกูล ป.3 
27 เด็กชาย ชมภูมิ มาลัยธรรม ป.3 
28 เด็กหญิง พิมพ์นาถ ชุลีคร ป.3 
29 เด็กชาย อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.3 
30 เด็กหญิง รฐมล วิชิตจารุกุล ป.3 
31 เด็กหญิง สองคคนางค์ สนทนา ป.4 
32 เด็กชาย สิรวิชญ ์ กล๎าแข็ง ป.4 
33 เด็กหญิง ณัฐณิชา เย็นเจริญ ป.4 
34 เด็กหญิง แพรจีน ไสยสมบัติ ป.4 
35 เด็กชาย ภูริช เจียมสุข ป.5 
36 เด็กหญิง ธัญชนก ชัยวิสุทธารกูร ป.5 
37 เด็กชาย วีรินทร์ ชวนะภูธร ป.5 
38 เด็กหญิง ณัฐธรา บุษหมั่น ป.5 
39 เด็กชาย ศิวัจน์ พัฒนาพุฒิศักดิ์ ป.6 
40 เด็กชาย ณภัทร ภิงคารวัฒน์ ป.6 
41 เด็กหญิง ณภัทรา ภิงคารวัฒน์ ป.6 
42 เด็กหญิง ภูษิตา จิวาลักษณ์ ป.6 
43 เด็กชาย กว๎าง เสรีเจริญสถิต ป.6 
44 เด็กชาย เสฏฐ ์ ณรงค์วณิชย์ ป.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาง อรชุมา เชื้อชําง 
 2 นางสาว ไขํมุก เหลําสุนทร 
 3 นางสาว อลิสา หนูรุํน 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ ม.1 
2 เด็กหญิง แพรวา ดํานลักษณโยธิน ม.1 
3 เด็กหญิง ทรัพย์สิมา พยัคฆ์หาญ ม.1 
4 เด็กหญิง กันทิตา มโนรถจตุรงค์ ม.1 
5 เด็กชาย รติ ตันติเวชกุล ม.1 
6 เด็กหญิง ธัญสุตา สาครกุลวิช ม.2 
7 เด็กชาย อันนัน โฆษิตานารา ม.2 
8 เด็กหญิง ณัชชา แซํลี้ ม.2 
9 เด็กหญิง อภิษฎา เจือประเสริฐ ม.2 
10 เด็กหญิง กันต์กาญจน์ ปรีชาวุฒิคุณ ม.2 
11 เด็กหญิง ภัทอาภรณ์ ตํอนี ม.2 
12 เด็กหญิง เมธินี วินิชชากร ม.2 
13 เด็กหญิง ลักษิกา วิเศษพานิชกิจ ม.3 
14 เด็กชาย ชนาธิป วิมลกาญจนพงศ์ ม.3 
15 นาย ทัศนัย พัตรปาล ม.4 
16 นางสาว พลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์ ม.4 
17 นางสาว อภิชญา แซํโค๎ว ม.4 
18 นาย ศุภวิชญ์ ทวีสุข ม.5 
19 นาย ปฤษฎา ศรีชีวนะ ม.5 
20 นาย วริษฐ์ บุญสํง ม.6 
21 นางสาว ศศิวิมล มานิตกุล ม.6 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นาย หัฏฐ์ไชย โพคาวัฒนะ 
 2 นางสาว โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์ 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กชาย ภาคิน ณ นคร ป.2 
2 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ ถิ่นค าแบํง ป.2 
3 เด็กชาย พงศ์พิสิฏฐ์ มั่งชม ป.2 
4 เด็กหญิง ศศพินทุ์ สาระวาส ป.4 
5 เด็กหญิง ณัฐศิญาดา โหสกุล ป.5 
6 เด็กหญิง ณัฎฐพัตร ถิ่นค าแบํง ป.6 
7 เด็กชาย ธนกฤต เลิศรัตนาพร ม.1 
8 เด็กหญิง ภูริชญา จินตนาวงษ ์ ม.2 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาว เดือนเพ็ญ ศักดิ์ศรีวัน 
 2 นาย พสภัส มายืนยง 
  

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 เด็กหญิง ปาลิน ภัทรไชยอนันท์ ป.1 
2 เด็กชาย ภูม ิ เดชมา ป.1 
3 เด็กหญิง ณัฐวีร์ เจียมสมจิตร ป.1 
4 เด็กหญิง ณัฐกฤตา จินต์จันทรวงศ์ ป.1 
5 เด็กหญิง สุพรีณัฐ สาแก๎ว ป.1 
6 เด็กหญิง พรีมริตา ศิริรัตน์ไพจิตร ป.1 
7 เด็กชาย ชยุต ชาคริยานุโยค ป.1 
8 เด็กชาย ภีมชยุตม์ มะโนสอน ป.1 
9 เด็กชาย ภัทรวส ุ ภัททิยกุล ป.1 
10 เด็กชาย อชิระ ก๎อนค าใหญํ ป.2 
11 เด็กหญิง ปารัช ภัทรไชยอนันท์ ป.2 
12 เด็กชาย คุณัชญ์ แสงนนท์ ป.2 
13 เด็กหญิง ณิชาภา ถิรธนานนท์ ป.2 
14 เด็กหญิง ชนิชา งามเกียรติขจร ป.2 
15 เด็กชาย ณฏฐวรรษ เจียรสมจิตร ป.3 
16 เด็กชาย ธีร์กวิน มะโนสอน ป.4 
17 เด็กชาย เตชัส งามเกียรติขจร ป.4 
18 เด็กชาย เตชินท์ งามเกียรติขจร ป.4 
19 เด็กชาย ณัฏฐ์ชานนท์ รัตนนารีกุล ป.4 
20 เด็กหญิง ปุณณภา คงเกรียงไกร ป.5 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชือ่ นามสกุล 
 

1 อาจารย์ ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย์  
 

นักกีฬา 
ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 

1 นางสาว ญาณิศา ถิรธนานนท์ ม.4 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ควบคุมทีม 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล 
 

1 นางสาว ทัศนาภรณ์ โคตัน   
2 นาย มานพ ประเสริฐ  

 
นักกีฬา 

ล้าดับ ค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น 
1 เด็กหญิง กานธิดา สระอิส ม.1 
2 เด็กชาย อันนาส วังทอง ม.3 
3 เด็กชาย ศุภณัฐ ชุมผอม ม.3 
4 เด็กชาย พิชเญศ โสค าภา ม.3 
5 เด็กชาย ศุภวิชญ์ แสนสุข ม.3 
6 นางสาว เกสรา ภูริวัฒน ์ ม.4 
7 นางสาว อินทิรา แสงสุวรรณ ม.4 
8 นาย นาถวัฒน์ ผํองอารมณ์ ม.5 
9 นาย ชญานนท์ พํุมแก๎ว ม.5 
10 นาย ศุภวิชญ์ เกียรติสกุลเลิศ ม.6 
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คณะกรรมการด้าเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

 

ล้าดับ คณะกรรมการ ชื่อ – สกุล 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

e-mail 

1 ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ศศิธร  จํางภากร 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

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

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

เจ๎าหน๎าที่ 
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. วําที่ ร.ต.ปิยชาติ  แก๎ว
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
ระบบเครือขําย 

อ.สงกรานต์  สวํางศรี 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  น๎อยวิบล 08 1445 8028 fedukhn@ku.ac.th 
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ล้าดับ 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

ประมวลผลการแขํงขัน 
อ.วัชระ  กาแก๎ว 06 3669 9520 wkakeaw@gmail.com 

28 เลขานุการ ผศ.กัณฑิมา  เนียมโภคะ 06 2786 0572 fedugmn@ku.ac.th 
29 ผู๎ชํวยเลขานุการ อ.มลฤดี  ฐิติชัยมงคล 08 1381 7100 molly_kai@hotmail.com 
30 ผู๎ชํวยเลขานุการ ผศ.สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล 08 1863 4533 siwalee_kus@yahoo.com 
31 ผู๎ชํวยเลขานุการ อ.จรรยา  สมิงวรรณ 08 1343 4757 feducys@hotmail.com 
32 ผู๎ชํวยเลขานุการ 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 ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬากรีฑา 
รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬากอล์ฟ 
รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
รองศาสตราจารย์กรรวี  บุญชัย ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาวอลเลย์บอล 
นายณัฐพงศ ์ สุโกมล ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาซอฟท์บอล 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์กรรชิต  บุญสุวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาเทนนิส 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์บุษรินทร์  วรบวร ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาบาสเกตบอล 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์รวีโรจน์  จันทร์หอม ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาฟุตซอลและฟุตบอล 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ระลึก  สัทธาพงศ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาฮอกก้ี 
พลต ารวจตรีนิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ 
นายอธิปัตย์  รัตนจันทร์ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาแบดมินตัน 
นายพรศักดิ ์ นากชื่น ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาเปตอง 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาลีลาศ 
นายประเพลิน  เกษมโอภาส ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาวํายน้ า 
นายศรัณย์  รื่นณรงค์ ประธานอนุกรรมการจดัการแขงํขันกีฬาหมากกระดาน 
นายกรัยวิเชียร  น๎อยวิบล ประธานอนุกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาแฮนด์บอล 
นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
นายศรัณย์  รื่นณรงค์ อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
นางสาวพรธิมา  มณีรัตน์ อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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อนุกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้้า 
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่41 “นนทรีเกมส์” 

 
นางอรวรรณ  วงษ์วานิช       ที่ปรึกษา 
นายประเพลิน  เกษมโอภาส          ประธานอนุกรรมการ 
นายพัฒน์ธนันตร์  ตนานุประวัติ        รองประธานอนุกรรมการ 
นายสืบ   ชัยยะ        อนุกรรมการ 
นายศุภกร  วิรัตินันท์       อนุกรรมการ 
นายพรชัย  คูรอดเจริญ       อนุกรรมการ 
นายเชาว์วิศิษศ์  ประสงค์        อนุกรรมการ 
นางกนกกร  ช านาญศิลป์       อนุกรรมการ 
นางสาวอรอนงค์  ยืนยง        อนุกรรมการ 
นางสาววรรณภรณ์ เอมเอ่ียม        อนุกรรมการ 
นายวิมล   แย๎มชื่นจิต       อนุกรรมการ 
นางสาวบุบผา  คุณศรี        อนุกรรมการ 
นางสาวเอมอร  แซํเอ๊ียว        อนุกรรมการ 
นางเตือน  ถมค า        อนุกรรมการ 
นายรังษี   อาสยวชิร       อนุกรรมการ 
นายครรชิต  อดุลยธรรม       อนุกรรมการ 
นายไชยวิวัฒน์  คงสวัสดิ์        อนุกรรมการ 
นายพรเทวา  ถ๎วยทอง        อนุกรรมการ 
นายเฉลิม  พันธุ์ศุภผล       อนุกรรมการ 
นายสุวิทย์  ส าเภาเงิน       อนุกรรมการ 
นางสาวพรนภา  เจือสุวรรณ       อนุกรรมการ 
ชมรมผู๎ปกครองวํายน้ าโรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    อนุกรรมการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
นายสริน   ประดูํ        อนุกรรมการและเลขานุการ  
นางสาวอรไพลิณ  โยธาประเสริฐ       อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
นางสาวพรสุดา  พรวัฒนกุล       อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
นางสาวพันธุ์วดี  จิระชัย        อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสาราณียกร 
 

นางสาววรวรรณ  ศรีสงคราม ประธานอนุกรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์สมบูรณ์ รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์สมศรี  กิติศรีวรพันธุ์ อนุกรรมการ 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ภาวนา  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 
นางรุํงฤด ี จัดเกาะ อนุกรรมการ 
นางสาววรัญญา  ปัตตะพงศ์ อนุกรรมการ 
นางสาวสวิตตา  ค าปูอง อนุกรรมการ 
นางสุภรณ์  มีบุญ อนุกรรมการ 
นางสาวเสาวลักษณ์  กลางแก๎ว อนุกรรมการ 
นางสาวอรพรรณ  อนุวัฒน์มงคล อนุกรรมการ 
นางสาวอุษา  กุลโสภณ อนุกรรมการ 
นายเมธี  ชูโฉม อนุกรรมการ 
นายวิชัย  เปียนขุนทด อนุกรรมการ 
นางสาวจุไรรักษ์  ศรีวัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปัถยา  แจํมยิ่ง อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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รายนามผู้ส นับส นุนการแข่งขัน  

สนับสนุนโดย 
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แผนผังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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