
 

  

 
นักกีฬาดีเด่น 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41  

“นนทรีเกมส์” 



 
กรีฑา 

รายช่ือนักกีฬาดีเด่นประเภทกรีฑา 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 

ระดับประถมศึกษา ชาย 
เด็กชายภูผา   อ๊ึงวัฒนา      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
เด็กชายวสุพล  ปองไป        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม (ฝ่ายประถม) 

ระดับประถมศึกษา หญิง 
      เด็กหญิงจีราวรรณ  บัวสาย      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม (ฝ่ายประถม) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย 
      เด็กชายณชพล  รื่นรมณ์วารี      โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

เด็กชายณัฐภัทร  ลีนะวัต       โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หญิง 
            เด็กหญิงธีมา  ตงศิร ิ       โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย 
      นายเดโชชัย  พรประพันธ์       โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หญิง 
      นางสาวเกรซ คริสติน  ริชาร์ดสัน     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา 

ระดับประถมศึกษา ชาย 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา หญิง 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย 
      โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หญิง 
            โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หญิง 
      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กอล์ฟ 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬากอล์ฟ 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 

คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) ประเภท บุคคลชาย) 
 นายณัฐพล  อุดมรัตน์            โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) ประเภท บุคคลหญิง)   
          นางสาวนภัคนรี  ศิริธร           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ประเภท บุคคลชาย 
 ด.ช.เตชินท ์ วิชัยณรงค์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ประเภท บุคคลหญิง 
 ด.ญ.ณัฐกฤตา  วงศ์ทวีลาภ      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ประเภท บุคคลชาย 
 ด.ช.ซอง  มกโน   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ประเภท บุคคลหญิง 
 ด.ญ.เกณิกา  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ประเภท บุคคลชาย 
 ด.ช.กิตติภัค  เอกมณีนิล  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ประเภท บุคคลหญิง 

ด.ญ.ณฐชนก  ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายประถม  
 
 
 



 
 
 
 
 
คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ประเภท บุคคลชาย  
 ด.ช.ปกรณ์  วงษ์เพ็ญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายประถม 
คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ประเภท บุคคลหญิง 
 ด.ญ.สาริศา  พจนาลัย  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ประเภท บุคคลชาย 
 ด.ช.ณฐภัทร  ตรงจิตภักดี  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ประเภท บุคคลหญิง 
 ด.ญ.จิรานันท์  ลิม  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ซอฟท์บอล 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาซอฟท์บอล 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
นักกีฬาดีเด่นชาย 
 นายสุวิจักขณ์  เอ่ียมส าอางค์   โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
นักกีฬาดีเด่นหญิง 
 นางสาวพัขรพร  สันติวรรักษ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เซปักตะกร้อ 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาเซปักตะกร้อ 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 นายกวินภพ กรมวดี   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นายราชสาส์น สมานจิตต์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทนนิส 
รายชื่อนักกีฬาดีเด่นกีฬาเทนนิส 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังที่ 41 “นนทรีเกมส”์ 
 
ระดับประถมศึกษา 
ชาย  ด.ช.รชตะ  ธรรมเจริญสถิต    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
หญิง   ด.ญ.มาหยา  บุญญาอรุณเนตร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ชาย   ด.ช.ภวูิศ   ลี      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
หญิง   ด.ญ.ณัฏฐณิชา  กินรี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
      (ฝ่ายมัธยม) 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ชาย    นายจิรเมธ   ทวยนันท์     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หญิง   น.ส.ปริษา   รัชฎานนท์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทเบิลเทนนิส 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
ระดับประถมศึกษา 
  ด.ช.ศุภณัฐ  จันทรกานตานนท์  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ด.ญ.ณัช  ศุภวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
      (ฝ่ายประถม)   
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ด.ช.ธาม  แสงเลิศศิลปชัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 
 ด.ญ.ธนัชนันท ์ ชูสัตยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
     (ฝ่ายประถม) 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ด.ช.ภูริต  วีรกุลเทวัญ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
 ด.ญ.ชนิกานต์  เก่งลือชา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บาสเกตบอล 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาบาสเกตบอล 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย  
 เด็กชายชิน  ยินผัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง 
 เด็กหญิงวรินทร จตุรธ าธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 
 นายสิทธินนท์  รีนาราช  โรงเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม)   
มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง  
 น.ส.บุญญิสา  ชยันโต  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์   
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบดมินตัน 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาแบดมินตัน 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
ระดับประถมศึกษาชาย 
 ด.ช.เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ระดับประถมศึกษาหญิง 
 ด.ญ.นนทพร  พานิช  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายประถม) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 
 ด.ช.ธนนนท์  จิตใจภูรี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง 
 ด.ญ.พรพิชชา เชยกีวงศ์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 
 นายรุษฐนภัค  อูปทอง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 
 น.ส.ธนชัพร  ด ารงธรรมวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เปตอง 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาเปตอง 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
ระดับประถมศึกษา ชาย 
 เด็กชายณัฐพัชร์   ฟองพิสุทธิกุล    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายประถม) 
 
ระดับประถมศึกษา หญิง 
 เด็กหญิงปิิยฉัตร   ศรีทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 
 เด็กชายกรกฤต    รุ่งศิลา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง 
 เด็กหญิงมธุรดา   เหมืองเหมอะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 
 นายเฉลิมชัย   ธรรมนาม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง 
 นางสาวณจิณี   อธิธนวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
 
 
 
 
 



 
 

ฟุตซอล 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาฟุตซอล 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
ระดับประถมศึกษา 
 ด.ช.ณพชร  หรุ่นศิริ      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 
 ด.ช.ศิวะ  วรรณทอง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 
 นายศานติบูรณ์  ศรีอมรศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับมัธยมศึกษา หญิง 
 น.ส.ชาลิณ ี ตติยานุกุล   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

รายชื่อนักกีฬาผู้ท าประตูสูงสุดกีฬาฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส”์ 

ระดับประถมศึกษา 
 ด.ช. นิฌากิร    หะยีซะ  โรงเรียนอนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์    
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 
 ด.ช.เก่งเทวา    พิลาชัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 
 นายทะเลรักษ์  ภูถ ุ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับมัธยมศึกษา หญิง 
 น.ส.ณัชชา   ตติยานุกุล   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 
 



 
 

ฟุตบอล 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาฟุตบอล 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
ระดับประถมศึกษา  
 ด.ช.ณัฐวุฒ ิ ยงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ด.ช.ภูมิพัฒน์  วีระกุลทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 นายณกฤช  เงื้อมผา    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 

รายชื่อนักกีฬาผู้ท าประตูสูงสุดกีฬาฟุตบอล 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส”์ 

ระดับประถมศึกษา 
 ด.ช.ศรัณย์ภัทร  จันทร์แจ่มใส โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ด.ช.พศววีร ์ แสนหิรัณย์    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นายศุภณัฐ  แดงสวัสดิ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 นายพิชญุตม์  หาญธนสาร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 นายธีรพงษ์  ใจตรง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
     (ฝ่ายมัธยม) 
ทีมมารยาทงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ทีมมารยาทงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
 



 
 

ลีลาศ 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาลีลาศ 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
ประเภท Standard 

ระดับประถมศึกษา 
ด.ช.ชาคร  ศิลาลาย   

 ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์ 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ด.ช.วรปรชัญ์  วัฒนศิลป์ 
 ด.ญ.กรวรรณ  ว่องวันดี 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 นายภนุวัฒน ์ พรหมจันทร์ 
 น.ส.ภัทรวด ี วิถีเทพ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประเภท Latin American 
ระดับประถมศึกษา 

ด.ช.สิรวิชญ ์ แก้วอุมัย 
 ด.ญ.ณิชตา  ลิ้มสกุล 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ช.ธนพล  แตกกิ่ง 
 ด.ญ.วรยา  ลิ่มกังวาฬมงคล 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายจตุรงค์  คชศิลา 
 น.ส.สิยาพัฐ  กุลโอฬารไพศาล 
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 



 

 

วอลเลย์บอล 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาวอลเลย์บอล 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ฝ่ายชาย  นายอนาวิน  นนลือชา 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 ฝ่ายหญิง ด.ญ.พิมพ์ธิดา  เบญจทิศมงคล 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ฝ่ายชาย  นายปฏิภาณ  อินทเจริญ 
   โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ฝ่ายหญิง  น.ส.ณัฐนิชา  มานิตย์นาค 
   โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ว่ายน้ า 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาว่ายน้ า 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
นักกีฬาว่ายน้ าดีเด่นหญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี  
ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี  
ด.ญ.ปริณ จุลนวล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี  
ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ด.ญ.ศิรญา กาญจนี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 
ด.ญ.กัณทิตา มโหรถจตุรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมัธยม 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
น.ส.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
น.ส.สุทัตตา เทพบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

นักกีฬาว่ายน้ าดีเด่นชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี 
ด.ช.ศิรา มารมย์ โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี 
ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี 
ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 
ด.ช.ศวัส แสนเยีย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
นายปฐวี วรรธนะสาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
นายศิขรี โทสันทัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมากกระดาน 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาหมากกระดาน 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
ระดับประถมศึกษา   
หมากฮอส    ด.ช. ปกรณ์  กล้วยไม้งาม    
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)   
หมากรุกไทย  ด.ช. ภวัต  เรียงรุ่งโรจน์   
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
หมากรุกสากล   ด.ช. ปริญญ ์ เลาหวิรภาพ      
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
หมากล้อม  ด.ช. ชัยนันท์  จีระศิริ    
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ครอสเวิร์ด   ด.ญ. นันท์นภัส เลิศสามารถ      
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
เอแม็ท   ด.ช. บุณยกร  ธารพานิช   
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
หมากฮอส   ด.ช. ศุภชัย  คุ้มหรั่ง     
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
หมากรุกไทย  ด.ช. ศรัณ  ค าวังสวัสดิ์   
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมากรุกสากล   ด.ช. ภัทรวุฒ ิ ศรีทิพย์สุโข      
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
หมากล้อม  ด.ช. รณชัย  สิงห์ปี    
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ครอสเวิร์ด   ด.ช. ณัฐภัทร  นาคอินทร์      
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 



 
 
 
 
เอแม็ท   ด.ช. วิรัชพงษ์  สุวรรณพิบูลย์   
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หมากฮอส   นายเด่นภูม ิ อภิเมธีธ ารง   
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมากรุกไทย  น.ส. ชนัญชิดา   วงศ์วัฒนา      
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมากรุกสากล   น.ส. ชนัญชิดา   วงศ์วัฒนา      
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมากล้อม  นายรณน  โชติกมลพงศ์   
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ครอสเวิร์ด   นายศิริวัฒน์  สุทธะพินทุ   
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
เอแม็ท   น.ส.สิดาพร  น้ าจันทร์   
  โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ฮอกกี ้
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาฮอกกี้ 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
ประเภท : Six-a-side 6 คน ทีม หญิง 
 น.ส. วริศรา  เนตรขันธ์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประเภท : Six-a-side 6 คน ทีม ชาย 
 นายณัฐนนท์  นราประเสริฐกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 
ประเภท : Outdoor 11 คน ทีม หญิง 
 น.ส.ณาชา  จุฑาวิจิตรธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ประเภท : Outdoor 11 คน ทีม ชาย 
 นายวรัญชิต  มะโนผาบ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แฮนด์บอล 
รายช่ือนักกีฬาดีเด่นกีฬาแฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 41 “นนทรีเกมส์” 
 
ระดับประถมศึกษา 
 ด.ญ.พรรัตน์ชนก งามกิจเจริญลาภ  โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ระดับมัธยมศึกษา 
 ด.ญ.นภาพร อาภรณ์พงษ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

     (ฝ่ายมัธยม)   

 

 

 


