
ขอบงัคบัคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธติสามัคค ี 
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  วาดวยการแขงขันกีฬาสาธติสามัคคี  

สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที่ 42 พ.ศ. 2560 
 

คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นสมควรกําหนดขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 ไวดังน้ี 

 
หมวด 1 

หมวดทัว่ไป 
 

ขอ 1  ขอบังคับน้ีเรียกวา ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42   พ.ศ. 2560 

 
ขอ 2   ใหใชขอบังคับน้ีตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ 3  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน  
 
ขอ 4  ในขอบังคับน้ี 

  4.1  โรงเรียนสาธิต หมายถึง โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก 
   4.1.1  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
   4.1.2  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
   4.1.3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   4.1.4  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  
   4.1.5  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
   4.1.6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   4.1.7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
   4.1.8  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
   4.1.9  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
   4.1.10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 
   4.1.11  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 
   4.1.12  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
   4.1.13  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   4.1.14  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
   4.1.15  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร  
   4.1.16  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
   4.1.17  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)  
   4.1.18  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
   4.1.19  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
   4.1.20  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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   4.1.21 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
  4.2  โรงเรียนสาธิตเจาภาพ หมายถึง โรงเรียนสาธิตท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิต
สามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.3 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.4  คณะกรรมการอํานวยการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.5  คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.6  นักเรียน หมายถึง ผูเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท่ีสังกัดโรงเรียนสาธิตตามขอ 4.1 
  4.7  นักกีฬาทีมชาติ หมายถึง นักเรียนท่ีเคยเขารวมการแขงขันในนามผูแทนประเทศไทยจากการรับรอง
ของการกีฬาแหงประเทศไทย ในการแขงขันโอลมิปกเกมส หรือเอเชียนเกมส หรือซีเกมส หรือการแขงขนัชิงชนะเลศิของเอเชยี 
หรือการแขงขันชิงชนะเลิศของโลก หรือการแขงขันชิงชนะเลิศแหงอาเซียน 
  4.8  ชนิดกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีกําหนดใหมีการแขงขันในกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
  4.9  ประเภท/รุนกีฬา หมายถึง กีฬาท่ีจัดใหมีการแขงขันยอยของชนิดกีฬาน้ัน ๆ  
  4.10ขอบังคับ หมายถึง ขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4.11ระเบียบ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ขอ 5 วัตถุประสงคของการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังน้ี 
  5.1  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน นักเรียนและผูปกครองใหเห็นคุณคาและประโยชนของการกีฬา 
  5.2  เพ่ือเสริมสรางและอบรมใหนักเรียนมีนํ้าใจนักกีฬา 
  5.3  เพ่ือเสริมสรางนักเรียนใหมีบุคลิกภาพและมีความประพฤติท่ีดี 
  5.4  เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีในหมูนักเรียน อาจารย บุคลากร และผูเก่ียวของ 
  5.5  เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสูระดับมาตรฐาน 
  5.6  เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมีโอกาสแขงขันในระดับท่ีสูงขึ้น 
  5.7  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
 

หมวด 2 
หมวดคณะกรรมการ 

 
 ขอ 6 คณะกรรมการกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 
  6.1  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 
   6.1.1 ผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาของโรงเรียนสาธิตเจาภาพ เปนประธานกรรมการ 
   6.1.2  ผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน  ๆท่ีเทียบเทาของโรงเรียนสาธิตเจาภาพในปถัดไป เปนรองประธาน
กรรมการ 
   6.1.3 ผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาของโรงเรียนสาธิตเปนกรรมการ  
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   6.1.4  ใหผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาของโรงเรียนสาธิตเจาภาพเสนอชื่อบุคคลท่ี
เหมาะสมเปนกรรมการและเลขานุการ รวมท้ังกรรมการและผูชวยเลขานุการได 
   6.1.5  ใหผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาของโรงเรียนสาธิตเจาภาพเสนอชื่อบุคคลท่ี
เหมาะสมเปนท่ีปรึกษาได 
  6.2 คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
   6.2.1 กําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหบรรลุวัตถุประสงคของการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา 
   6.2.2 กําหนดและแกไขขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.3  กําหนดและแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.2.4  ชี้ขาดปญหาตาง  ๆท่ีคณะกรรมการอํานวยการไมสามารถยุติได และคําพิจารณาชี้ขาดท้ังปวง   
ถือเปนสิ้นสุด 
  6.3  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
   6.3.1  ผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาของโรงเรียนสาธิตเจาภาพ เปนประธานกรรมการ
โดยตําแหนง 
   6.3.2  ผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา หรือผูแทนโรงเรียนสาธิตเจาภาพในปถัดไปเปน       
รองประธานกรรมการ 
   6.3.3  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนสาธิตหรือตําแหนงอ่ืน  ๆท่ีเทียบเทา
เปนกรรมการ 
   6.3.4  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนสาธิตหรือตําแหนงอ่ืน  ๆท่ีเทียบเทา
ของโรงเรียนสาธิตเจาภาพหรือผูแทน เปนกรรมการและเลขานุการ 
   6.3.5  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนสาธิตหรือตําแหนงอ่ืน  ๆท่ีเทียบเทา
ของโรงเรียนสาธิตเจาภาพในปถัดไปหรือผูแทนเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
   6.3.6  ใหผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาของโรงเรียนสาธิตเจาภาพ เสนอชื่อบุคคลท่ี
เหมาะสมเปนท่ีปรึกษาได 
 
  6.4  คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
   6.4.1  ดําเนินการตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดไว  
   6.4.2  อํานวยการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   6.4.3  พิจารณาปรับปรุงขอบังคับเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.4  พิจารณาปรับปรุงระเบียบเสนอคณะกรรมการบริหาร  
   6.4.5  พิจารณาจัดทําแผนงานการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมมือและประสานงานกับองคกรกีฬาสมัครเลนอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการกีฬาสูระดับมาตรฐาน 
   6.4.6  หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
  6.5  คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ประกอบดวย 
   6.5.1  ประธานกรรมการ หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพ เปนผูกําหนด  
   6.5.2  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพ เปนผูกําหนด 
   6.5.3  รองประธานกรรมการคนท่ี 2 หมายถึง บุคลากรจากโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพในปถดัไป เปน
ผูกําหนด 



4 

   6.5.4  กรรมการ หมายถึง ประธานฝายตาง  ๆและบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพเปนผูกําหนด 
ท้ังน้ีอาจเชิญผูแทนโรงเรียนสาธิตอ่ืนเปนกรรมการในคณะกรรมการฝายตางๆ รวมดวย 
   6.5.5  คณะกรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ หมายถึง บุคลากรท่ีโรงเรียนสาธิต
เปนเจาภาพ เปนผูกําหนดตามความเหมาะสม 
   6.5.6  ใหผูอํานวยการหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทากับโรงเรียนสาธิตเจาภาพ เสนอชื่อบุคคลท่ี
เหมาะสมเปนท่ีปรึกษา 
   6.5.7  ใหโรงเรียนสาธิตทุกโรงเรียนเสนอชื่อกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันทุกฝาย เปนกรรมการ
รวมกับคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพ  
  6.6  คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน มีอํานาจ ดังน้ี 
   6.6.1  รางระเบียบเสนอคณะกรรมการอํานวยการ  
   6.6.2  ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเปนไปตามขอบังคับท่ีกําหนด  
   6.6.3  จัดการแขงขันใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด  
   6.6.4  สรุปการแขงขันกีฬาทุกชนิดใหแกโรงเรียนสาธิต  
   6.6.5  ประเมินผลการดําเนินการจัดการแขงขัน เพ่ือมอบใหแกโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพในปตอไป 
   6.6.6  สรุปการใชจายเงินสนับสนุนการจัดการแขงขันท่ีไดรับจากโรงเรียนสาธิต  
   6.6.7  กําหนดวันและพิธีมอบงานแกโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพในปถัดไป หลังการแขงขันสิ้นสุด
ภายใน 180 วัน 
 

หมวด 3 
หมวดการจัดการแขงขัน 

 
 ขอ 7 ใหคณะกรรมการแตละชุดเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนคร้ังในการประชุมตามความเหมาะสม 
 
 ขอ 8 ใหจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหวางเดือนธันวาคม ถึง    
เดือนมกราคม โดยใชระยะเวลาในการจัดการแขงขัน ไมเกิน 8 วัน รวมท้ังพิธีเปดและพิธีปดการแขงขัน ในกรณีท่ีไมสามารถ
จัดการแขงขันไดตามระยะเวลาดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร 
 
 ขอ 9 ผูมีสิทธ์ิสมัครเขาแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตองมีคุณสมบัต ิ
ดังตอไปน้ี 
  9.1  ตองเปนนักเรียนปจจุบันของโรงเรียนสาธิตในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  9.2  ตองเปนนักเรียนภาคปกติ ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาตอเน่ืองในโรงเรียนสาธิตมาแลวไมนอยกวา         
3 เดือนขึ้นไป 
  9.3  เปนนักเรียนท่ีศึกษาไมเกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
  9.4  ในกรณีเปนนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนตางประเทศ ตองมีระยะเวลาการศึกษาตอเน่ืองในโรงเรียนสาธิต
มาแลวไมนอยกวา 6 เดือนขึ้นไป 
  9.5  เปนนักกีฬาสมัครเลนตามขอบังคับของการกีฬาแหงประเทศไทย  
  9.6  เปนนักเรียนท่ีไมอยูระหวางการถูกลงโทษ ตัดสิทธ์ิการแขงขันอันเน่ืองมาจากการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ขอ 10 ใหโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพเสนอชนิดกีฬาท่ีจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกอนการแขงขัน 180 วัน  
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  โดยกําหนดใหมีการแขงขันกรีฑาและวายนํ้าเปนกีฬาหลักและจัดกีฬาชนิดอ่ืนๆ อีกไมนอยกวา 10 ชนิด  
แตไมเกิน  18 ชนิด กีฬาชนิดใดไมเคยจัดการแขงขันมากอน โรงเรียนสาธิตเจาภาพสามารถจัดการแขงขันได โดยใหเปนกีฬา
สาธิตและสามารถจัดการแขงขันไดไมเกิน 1 ชนิด 
 
 ขอ 11 ใหคณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุนท่ีจะแขงขันใน ขอ 10 ใหโรงเรียนสาธิตทราบกอน
การแขงขันไมนอยกวา 120 วัน 
 
 ขอ 12 โรงเรียนสาธิตจะตองสงนักกีฬาเขารวมแขงขันใหตรงกับประเภท รุน และชวงชั้นท่ีกําลังศึกษาอยู  ยกเวน
การแขงขันกีฬาบางชนิดท่ีระบุไวในระเบียบวาดวยชนิดกีฬาน้ัน 
 
 ขอ 13 โรงเรียนสาธิตท่ีประสงคจะสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในแตละชนิด ประเภท หรือรุน ตาม   ขอ 11 ใหแจง
ความจํานงตอคณะกรรมการอํานวยการกอนการแขงขัน 60 วัน 
 
 ขอ 14 ใหโรงเรียนสาธิตสงรายชื่อนักกีฬาพรอมใบสมัครติดรูปถายของนักกีฬาท่ีสมัครเขาแขงขัน ตามขอ 11 และ
เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการกําหนดไปยังโรงเรียนสาธิตเจาภาพกอนการแขงขัน    45 วัน 
 
 ขอ 15 ใหคณะกรรมการบริหารประกาศ ชนิด ประเภท และรุน รวมท้ังจํานวนเหรียญรางวัล ท่ีจัดใหมีการแขงขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ใหโรงเรียนสาธิตทราบกอนการแขงขันไมนอยกวา 40 วัน 
 
 ขอ 16 การแขงขันแตละชนิด ประเภท และรุน  จะตองมีโรงเรียนสาธิตสมัครสงทีมเขาแขงขันตามขอ 15 จํานวน    
ไมนอยกวา 3 โรงเรียน จึงจะจัดการแขงขันได และใหมีการมอบเหรียญรางวัล รวมท้ังนับคะแนนรวม  ในกรณีท่ีโรงเรียนสาธิต
สมัครสงทีมเขาแขงขันตามขอ 15 จํานวนนอยกวา 3 โรงเรียน ถือวาเปนการประลองและใหมีการมอบเหรียญรางวัล แตไมนับ
เหรียญรางวัลและคะแนนรวม 
 
 ขอ 17 จํานวนนักกีฬาท่ีจะเขาแขงขัน  ใหเปนไปตามระเบียบการแขงขันของชนิดกีฬาตาง ๆ ท้ังประเภทบุคคล
และประเภททีม 
 
 ขอ 18 นักกีฬาคนหน่ึงมีสิทธ์ิเขารวมการแขงขันกีฬาไดไมเกิน 3 ชนิด และแตละชนิดกีฬามีสิทธ์ิสมัครเขาแขงขัน
ในประเภทหรือรุนตามจํานวนท่ีระบุไวในระเบียบการแขงขัน สําหรับนักกีฬาทีมชาติ  ใหมีสิทธ์ิเขารวมแขงขัน (เปนทีมชาติ
เฉพาะท่ีติดทีมชาติชนิดหรือประเภทกีฬาน้ัน) ประเภทบุคคลได 1 รายการ และประเภททีมได 1 รายการ ในชนิดกีฬาน้ัน ๆ 
เทาน้ัน 
 
 ขอ 19 จํานวนผูจัดการทีมและผูฝกสอนในแตละชนิดกีฬา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในเอกสารการสมัคร 
 
 ขอ 20 หัวหนาคณะนักกีฬา เปนผูมีอํานาจและรับผิดชอบสูงสุดตอคณะนักกีฬาและเจาหนาท่ีของโรงเรียนสาธิต
น้ัน ๆ 
 
 ขอ 21 นักกีฬาและเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของในการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา จะตองแสดงบัตรประจําตัวหรือบัตรอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงวาเปนผูท่ีเก่ียวของในการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ขอ 22 การประทวงและการอุทธรณ มีคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  22.1 การประทวงเก่ียวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามขอ 9 ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูพิจารณา 
  22.2 การอุทธรณเก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามขอ 9  ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณา 
  22.3 การประทวงเก่ียวกับเทคนิคการแขงขันแตละชนิดกีฬา ใหคณะกรรมการพิจารณาประทวงเทคนิค เปน     
ผูพิจารณาตัดสิน ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการ ตอไปน้ี 
    22.3.1 ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันชนิดกีฬาน้ัน เปนประธาน  
    22.3.2  ผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย (ถามี) เปนกรรมการ  
    22.3.3  หัวหนาผูตัดสินชี้ขาดหรือกรรมการผูตัดสินท่ีไดรับมอบหมายในชนิดกีฬาน้ันเปนกรรมการ 
    22.3.4 ใหเลขานุการจัดการแขงขันชนิดกีฬาน้ัน เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
 ขอ 23 การประทวงและอุทธรณ ใหเปนไปตามเงื่อนไข ตอไปน้ี 
  23.1 การประทวงเก่ียวกับคุณสมบัตินักกีฬาตามขอ 9 ใหหัวหนาคณะนักกีฬายื่นประทวงเปนลายลักษณอักษร 
พรอมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประทวงตอคณะกรรมการอํานวยการ ภายใน 60 วัน นับจากวันจัดการแขงขัน
กีฬาสาธิตสามัคค ี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคร้ังน้ันพรอมเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) 
  23.2 การอุทธรณเก่ียวกับคุณสมบัติของนักกีฬาตามขอ 9 ใหหัวหนาคณะนักกีฬายื่นอุทธรณเปน        
ลายลักษณอักษร พรอมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการอุทธรณตอคณะกรรมการบริหาร ภายใน 15 วัน นับจาก
วันท่ีมีคําตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการ พรอมเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) 
  23.3 การประทวงเก่ียวกับเทคนิคการแขงขันกีฬา  ใหหัวหนาคณะนักกีฬายื่นประทวงเปนลายลักษณ
อักษร พรอมท้ังแนบรายละเอียดและหลักฐานประกอบการประทวงตอคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ ภายใน
เวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบการแขงขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ หากมิไดกําหนดเวลาไวใหดําเนินการภายใน 4 ชั่วโมง ภายหลังจากการ
แขงขันรายการน้ันเสร็จสิ้นลง พรอมเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) 
  23.4 การประทวงและการอุทธรณท่ีเปนผลจะไดรับเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) คืน       
หากการประทวงและการอุทธรณไมเปนผลใหริบเงินประกัน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) น้ันเปนรายไดของคณะกรรมการ
ดําเนินการแขงขัน 
 
 ขอ 24 การตัดสินของคณะกรรมการตามขอ 22.2 และขอ 22.3 ถือเปนสิ้นสุด หากมีการฝาฝน ไมมีการปฏิบัติตาม
คําตัดสิน ใหคณะกรรมการดําเนินการแขงขันรายงานตอ คณะกรรมการบริหารและโรงเรียนสาธิตตนสังกัดทราบ เพ่ือพิจารณา
ตอไป 
 
 ขอ 25 กรณีท่ีผูเขาแขงขันหรือทีมท่ีเขาแขงขันกระทําความผิด ใหพิจารณา ดังน้ี 
  25.1 ผูเขาแขงขันท่ีประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอยางรายแรง เชน ชกตอย ทํารายรางกาย  ใชถอยคํา
หยาบคายตอผูเขาแขงขัน ผูตัดสิน เจาหนาท่ี หรือผูอ่ืนภายในบริเวณจัดการแขงขัน ใหไดรับโทษตามระเบียบของการแขงขัน
ชนิดกีฬาน้ัน ๆ พรอมท้ังใหรับโทษตามขอ 26 ตามควรแกกรณี  
  25.2 ทีมกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตท่ีมาถึงสนามแลวไมลงแขงขัน หรือผละออกจากการแขงขัน    
ท่ีดําเนินการอยู หรือแสดงเจตนาท่ีไมเขารวมการแขงขันตอไป ถือเปนการประพฤติผิดมารยาทของนักกีฬาอยางรายแรง ใหรับโทษ
ตามระเบียบของการแขงขันชนิดกีฬาน้ัน ๆ พรอมท้ังพิจารณาโทษ ตามขอ 26 ตามควรแกกรณี ยกเวนมีเหตุจําเปน ซ่ึงไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ ในกรณีน้ีใหนําเสนอชนิดกีฬาและรายชื่อนักกีฬาตอผูอํานวยการหรือตําแหนง  
อ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาของโรงเรียนสาธิตทุกสถาบันรับทราบและพิจารณาดําเนินการลงโทษเพ่ิมเติมตอไป 
  25.3 ผูเขาแขงขันท่ีฝาฝนหรือละเมิดตามขอ 18 ใหรับโทษตามขอ 26 ตามควรแกกรณี  
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  25.4 เจาหนาท่ีท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมแกหนาท่ี หรือไมสามารถควบคุมดูแลรับผิดชอบนักกีฬา หรือ     
ขาดมารยาทอันดีงาม กอใหเกิดความเสียหายตอการจัดการแขงขัน ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาโทษตามขอ 26 ตามควร    
แกกรณี และเสนอตนสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแกกรณี 
 
 ขอ 26 ในกรณีละเมิดขอบังคับหรือระเบียบการแขงขันกีฬา ใหพิจารณารับโทษ  ตอไปน้ี  
  26.1 ตัดสิทธ์ิผูเขาแขงขันในปน้ัน 
  26.2 ปรับผลการแขงขันของผูเขาแขงขัน หรือทีมผูเขาแขงขันเปนแพ  ทุกคร้ังท่ีไดลงแขงขันมาแลวใน  
รอบน้ัน ในกรณีท่ีมีการแขงขันไมเปนรอบใหปรับเปนแพในการแขงขันคร้ังน้ัน 
  26.3 หากผูเขาแขงขันละเมิดขอบังคับหรือระเบียบการแขงขันกีฬา ไดรับรางวัลหรือรับตําแหนงใดในการ
แขงขัน ใหถือวารางวัลหรือตําแหนงน้ันเปนโมฆะ และใหคืนรางวัลท่ีไดรับกับคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือมอบใหแกผูชนะใน
ลําดับถัดไป 
  26.4 ปรับเปนเงินจากผูมีสวนรับผิดชอบ เขาเปนรายไดของคณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ดังน้ี 
   26.4.1 จากโรงเรียน  จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
   26.4.2 จากผูควบคุมทีม  จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 
 
 ขอ 27 การกระทําอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดผลเสียหายตอการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมิไดกําหนดไวในขอบังคับน้ีใหคณะกรรมการบริหาร พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 
 
 ขอ 28 ใหมอบรางวัลการแขงขันกีฬาทุกประเภท ดังน้ี  
  28.1  รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและเกียรติบัตร  
  28.2  รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร  
  28.3  รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร  
  28.4  เกียรติบัตรและโลรางวัล สําหรับนักกีฬาดีเดนทุกชนิดกีฬา 
 
 ขอ 29 ใหรางวัลเปนโลหมุนเวียนในการแขงขันกรีฑาและวายนํ้า สําหรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ชาย - หญิง ทุกรุน 
ในกรณีท่ีชนะเลิศการแขงขันติดตอกัน 3 ป  ใหเจาภาพจัดทําโลจําลองมอบเปนกรรมสิทธ์ิแกโรงเรียนสาธิตน้ันในการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ  ของเจาภาพปถัดไป 
 

หมวด 4 
หมวดพิธกีาร 

 
 ขอ 30 ใหมีการเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานในพิธีเปดหรือพิธีปด เวนแต  
คณะกรรมการบริหารมีมติเปนอยางอ่ืน 
 
 ขอ 31 ใหมีการเชียรในพิธีเปดหรือปด ตามความสมัครใจของโรงเรียนสาธิตตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีไมได 
ลงแขงกีฬามีสวนรวม และถือเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเทากับกิจกรรมกีฬา 
 
 ขอ 32 ใหมอบโลเพ่ือเปนเกียรติและเคร่ืองหมายแหงความชื่นชมในความมีนํ้าใจ รวมมือ ความเสียสละและอดทน 
แกกองเชียรโรงเรียนสาธิตน้ัน ๆ ท้ังน้ีในการเชียรจะไมมีการประกวดเพ่ือมุงหวังรางวัลใด ๆ 
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 ขอ 33 ใหมอบถวย “รางวัลเกียรติยศ” ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแกโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพ   
ในปถัดไป 
 

หมวด 5 
หมวดการเงิน 

 
 ขอ 34 เงินลงทุนในการจัดการแขงขันกีฬา มีดังน้ี 
  34.1 เงินสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีสมัครเขาแขงขัน    
ในปน้ัน ๆ โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดจํานวนเงินสนับสนุน  
  34.2 เงินจากการหารายไดของโรงเรียนสาธิตท่ีเปนเจาภาพ 
 

หมวด 6 
หมวดอื่น ๆ 

 
 ขอ 35 ใหคณะกรรมการบริหารวางระเบียบ ประกาศ หรือขอกําหนดอ่ืน ๆ เพ่ือใหการจัดการแขงขันกีฬาสาธิต
สามัคค ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย โดยไมขัดแยงกับขอบังคับน้ี 
 
 ขอ 36 กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับขอบังคับน้ีใหคณะกรรมการบริหารเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและการวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการบริหารถือเปนสิ้นสุด 
 
 ขอ 37  ใหประธานกรรมการบริหารรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ   อุดมศรี) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
การแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ี สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาดวยการแขงขันวายนํ้า (รหัส 14) กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งท่ี 42  พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

    
 โดยท่ีเปนการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
วาดวยการแขงขันวายนํ้า  กีฬาสาธิตสามัคคี 
 อาศัยอํานาจตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ี คณะกรรมการ
บริหารกีฬาสาธิตสามัคค ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปน้ี 
 

ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา“ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันวายนํ้า กีฬาสาธิตสามัคคี คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560” 
 

ขอ  2  บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

ขอ  3  ขอบังคับและกติกาการแขงขัน 
  3.1 ใหใชขอบังคับคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
  3.2 ใหใชกติกาการแขงขันของสหพันธวายนํ้านานาชาติ (FINA 2015 - 2017) ซ่ึงสมาคมวายนํ้า        
แหงประเทศไทย  กําหนดใชอยางเปนทางการในปจจุบัน  แตท้ังน้ีตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 
 

ขอ  4  ประเภทการแขงขันแบงออกเปน 6 กลุมอายุชาย และ 6 กลุมอายุหญิง 
  4.1 กลุมท่ี 1 รุนอายุไมเกิน 18 ป ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2544 ลงมา) 
   4.1.1  ฟรีสไตล 50 เมตร  
   4.1.2  ฟรีสไตล 100 เมตร 
   4.1.3 ฟรีสไตล 200 เมตร 
   4.1.4  กรรเชียง 50 เมตร 
   4.1.5 กรรเชียง 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  ผลัดฟรีสไตล 4 x 50 เมตร 
   4.2.12  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.2 กลุมท่ี 2 รุนอายุไมเกิน 15 ป ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2545 - 2546) 
   4.2.1 ฟรีสไตล 50 เมตร 
   4.2.2  ฟรีสไตล 100 เมตร 
   4.2.3  ฟรีสไตล 200 เมตร 
   4.2.4  กรรเชียง 50 เมตร 
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   4.2.5 กรรเชียง 100 เมตร 
   4.2.6  กบ 50 เมตร 
   4.2.7  กบ 100 เมตร 
   4.2.8  ผีเสื้อ 50 เมตร 
   4.2.9  ผีเสื้อ 100 เมตร 
   4.2.10 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
   4.2.11  ผลัดฟรีสไตล 4 x 50 เมตร 
   4.2.12  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.3  กลุมท่ี 3 รุนอายุไมเกิน 13 ป  ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2547 - 2548) 
   4.3.1  ฟรีสไตล 50 เมตร 
   4.3.2  ฟรีสไตล 100 เมตร 
   4.3.3  ฟรีสไตล 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  ผลัดฟรีสไตล 4 x 50 เมตร 
   4.3.12  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.4  กลุมท่ี 4 รุนอายุไมเกิน 11 ป ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2549 - 2550) 
   4.5.1  ฟรีสไตล 50 เมตร 
   4.5.2  ฟรีสไตล 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  ผลัดฟรีสไตล 4 x 50 เมตร 
   4.5.8  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
  4.5  กลุมท่ี 5 รุนอายุไมเกิน 9 ป ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2551 - 2552) 
   4.5.1  ฟรีสไตล 50 เมตร 
   4.5.2  ฟรีสไตล 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  ผลัดฟรีสไตล 4 x 50 เมตร 
   4.5.8  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
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  4.6  กลุมท่ี 6 รุนอายุไมเกิน 7 ป ชายและหญิง (เกิด พ.ศ. 2553 เปนตนไป) 
   4.6.1  ฟรีสไตล 50 เมตร 
   4.6.2  กรรเชียง 50 เมตร 
   4.6.3  กบ 50 เมตร 
   4.6.4  ผีเสื้อ 50 เมตร 
   4.6.5  ผลัดฟรีสไตล 4 x 50 เมตร 
   4.6.6  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
 

ขอ  5  คุณสมบัติของผูเขาแขงขันใหเปนไปตามขอ 9 แหงขอบังคับคณะกรรมการ บริหารกีฬาสาธิตสามัคคี 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 พ.ศ. 2560 
 

ขอ  6  จํานวนผูเขาแขงขันที่แตละโรงเรียนสาธิตสงเขาแขงขันและขอจํากัดของนักกีฬาแตละบุคคล 
  6.1 ประเภทบุคคล ใหแตละโรงเรียนสาธิตสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมเกินประเภทละ 2 คนตอรายการ
และใหสงสํารองไดประเภทละ 1 คน 
  6.2 ประเภททีมผลัด 
   6.2.1 ใหแตละโรงเรียนสาธิตสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตามขอ 4.1, 4.2, 4.3 ไดโรงเรียนละ 1 ทีม 
ตอรายการและตามขอ 4.4, 4.5, 4.6 ไดโรงเรียนละ 2 ทีมตอรายการ   
   6.2.2 ประเภททีมผลัดใหใชนักกีฬาท่ีมีชื่อท่ีไดลงทะเบียนใน สธ.2 (ใบสงรายช่ือนักกีฬา) ไวแลว
เทาน้ันลงทําการแขงขัน ถาไมมีชื่อท่ีไดลงทะเบียนใน สธ.2 (ใบสงรายช่ือนักกีฬา) ไมสามารถลงแขงขันในประเภททีมได 
หากเปนทีมท่ีชนะการแขงขันจะถูกปรับเปนแพ แลวเลื่อนลําดับตอไปขึ้นมาแทนและทางฝายจัดการแขงขันขันจะรายงาน
คณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาโทษตามระเบียบขอบังคับตอไป 
  6.3 นักกีฬาแตละคนสามารถเขาแขงขันในประเภทเด่ียวได 3 รายการ และรวมทั้งประเภททีมแลวไมเกิน 
5 รายการ 
  6.4 นักกีฬาแตละคนตองแขงขันในเกณฑอายุของตนเทาน้ันโดยนับอายุถึงวันสุดทายในการลงทะเบียน 
สธ.2 (ใบสงรายชื่อนักกีฬา)  
  6.5  นักกีฬาทีมชาติหรือเคยเปนตัวแทนทีมชาติสามารถเขารวมการแขงขันในประเภททีม 1 รายการ และ
ประเภทบุคคล 1 รายการ 
  6.6 รายการประเภททีมใน 1 ทีม จะมีนักกีฬาทีมชาติไดเพียง 1 คนเทาน้ัน 
  6.7 ใหผูจัดการทีมสงใบแยกประเภท (Bye Name II) และรายชื่อทีมผลัดตามเวลาท่ีคณะอนุกรรมการ
จัดการแขงขันวายนํ้ากําหนด 
 

ขอ  7  วิธีจัดการแขงขัน กําหนดใหมีการแขงขันวายนํ้า 2 วัน 
  7.1 การแขงขันไมมีรอบคัดเลือกถือเวลาท่ีดีท่ีสุดเปนการเกณฑการตัดสิน (Time Final) 
  7.2  การตั้งตนใช ONE START RULE 
  7.3  ใหจัดรายการแขงขันตามลําดับดังน้ี 
    แขงขันวันแรก 
   7.3.1 เดี่ยวผสม 200 เมตร 
   7.3.2  ฟรีสไตล 50 เมตร 
   7.3.3  กรรเชียง 100 เมตร 
   7.3.4  กบ 50 เมตร 
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   7.3.5  ผีเสื้อ 100 เมตร 
   7.3.6  ผลัดฟรีสไตล 4 x 50 เมตร 

แขงขันวันที่สอง 
   7.3.7  ฟรีสไตล 200 เมตร 
   7.3.8  กบ 100 เมตร 
   7.3.9  ผีเสื้อ 50 เมตร 
   7.3.10  ฟรีสไตล 100 เมตร 
   7.3.11  กรรเชียง 50 เมตร 
   7.3.12  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร 
 

ขอ  8  กําหนดการแขงขันใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันวายนํ้าเปนผูกําหนดวันเวลาและสถานที่แขงขัน 
ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดเม่ือมีเหตุจําเปน 
 

ขอ  9  ชุดการแขงขันและอุปกรณการแขงขัน 
  9.1 ชุดแขงขันใหเปนไปตามกฎของสหพันธวายนํ้านานาชาติ (FINA 2015 - 2017) 
  9.2 อุปกรณการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันวายนํ้า  โดยเปนอุปกรณ
การแขงขันท่ีสมาคมวายนํ้าแหงประเทศไทยใหการรับรอง 
 

ขอ  10  รางวัลการแขงขัน 
  10.1  ชนะท่ี 1 จะไดรับเหรียญชุบทองและเกียรติบัตร 
  10.2  ชนะท่ี 2 จะไดรับเหรียญชุบเงินและเกียรติบัตร 
  10.3  ชนะท่ี 3 จะไดรับเหรียญชุบทองแดงและเกียรติบัตร 
  10.4  นักกีฬาดีเดนชายและหญิงในแตละรุนอายุ รวม 6 รุนอายุ จํานวน 12 รางวัล จะไดรับโลรางวัล
และเกียรติบัตร  
  10.5  ชนะเลิศคะแนนรวมชายและหญิงในแตละรุนอายุ รวม 6 รุนอายุ จํานวน 12 รางวัล จะไดรับโลรางวัล 
(สงคืนใหเจาภาพจัดการแขงขันคร้ังตอไป ถากรณีทีมใดชนะเลิศคะแนนรวม 3 คร้ังติดตอกัน จะไดรับสิทธ์ิถือครองโลรางวัล
น้ันตลอด และทางกรรมการอํานวยการจะจัดทําโลรางวัลใหมขึ้นมาทดแทน) 
 

ขอ  11  การนับคะแนนและการพิจารณานักกีฬาดีเดน มีหลักเกณฑดังน้ี 
  11.1 ประเภทบุคคลจะนับคะแนนก็ตอเม่ือมีชื่อนักกีฬาสงเขารวมแขงขันไมนอยกวา 3 โรงเรียน 
   อันดับท่ี 1   ได  7 คะแนน 
   อันดับท่ี 2   ได  5 คะแนน 
   อันดับท่ี 3   ได  4 คะแนน 
   อันดับท่ี 4   ได  3 คะแนน 
   อันดับท่ี 5   ได  2 คะแนน 
   อันดับท่ี 6   ได  1 คะแนน 
  11.2 ประเภททีมจะนับคะแนนก็ตอเม่ือมีชื่อทีมกีฬาสงเขารวมแขงขันไมนอยกวา 3 โรงเรียน 
   อันดับท่ี 1   ได  9 คะแนน 
   อันดับท่ี 2   ได  7 คะแนน 
   อันดับท่ี 3   ได  5 คะแนน 
   อันดับท่ี 4   ได  4 คะแนน 
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   อันดับท่ี  5   ได  3 คะแนน 
   อันดับท่ี  6   ได  2 คะแนน 
  11.3 การพิจารณานักกีฬาดีเดนชายและหญิงในแตละรุนอายุจะพิจารณาจากรายการประเภทบุคคล
เทาน้ัน โดยจะพิจารณาจากรายการท่ีทําลายสถิติของกีฬาสาธิตสามัคคีกอน  หากทําลายสถิติจํานวนรายการเทากันแลวจึง
จะพิจารณาจากจํานวนเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ  ถาคะแนนเทากันจะไดครอง   
โลรางวัลรวมกัน 
  11.4 การคิดคะแนนรวมรุนอายุใหเปนไปตามขอ 11.1 และขอ 11.2 ถาคะแนนเทากันจะไดครองโลรางวัล 
รวมกัน 
 

ขอ 12  ขอปฏิบัติในการแขงขัน 
  12.1  ใหปฏิบัติตามระเบียบการใชสระโดยเครงครัด 
  12.2  ใหนักกีฬาไปรายงานตัวทันทีท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันวายนํ้าเรียกใหไปรายงานตัว  และ
จะมีปายประกาศใหเห็นชัดเจนวาขณะน้ีรายงานตัวถึงรายการท่ีเทาใด 
  12.3  เม่ือรายงานตัวตอคณะกรรมการแลวใหนักกีฬาอยู ณ บริเวณท่ีคณะอนุกรรมการจัดการแขงขัน
วายนํ้าจัดใหเทาน้ัน 
  12.4  การรายงานตัวหรือการอ่ืนใด  คณะอนุกรรมการจัดการแขงขันวายนํ้าจะประกาศเรียกใหนักกีฬา
ไปกระทําการน้ัน ๆ และนักกีฬาตองกระทําดวยตนเองเทาน้ัน ไมอนุญาตใหผูอ่ืนกระทําแทนโดยเด็ดขาด 
  12.5  ตลอดเวลาการแขงขันใหนักกีฬาปฏิบัติตนขณะเขารวมแขงขันดวยความสุภาพ  ประพฤติตนให  
สมกับความเปนนักกีฬาท่ีดีและตองปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแขงขันอยางเครงครัด 
  12.6  ผูจัดการทีม  ผูฝกสอนและนักกีฬา ตองมีบัตรประจําตัวเขารวมการแขงขันจึงจะสามารถ 
เขารวมการแขงขันได 
  12.8  ผูเขาแขงขันผูใดไมลงแขงขันตามวัน เวลา ที่กําหนด โดยไมมีเหตุอันควรหรือผละออกจากการ
แขงขันที่กําลังดําเนินอยูให  “ปรับแพ” ในกรณีดังกลาวใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันวายนํ้ารายงานคณะกรรมการ
ฝายเทคนิคกีฬา  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี เพ่ือใหพิจารณาลงโทษตามขอ 26 แหงขอบังคับ 
คณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
 

ขอ 13  คณะกรรมการตัดสินใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันวายนํ้า  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฝายเทคนิคกีฬา 
  13.1  ในการแขงขันจะตองมีผูแทนจากสมาคมวายนํ้าแหงประเทศไทยรับรองการแขงขัน จํานวน 1 ทาน 

13.2  ในการแขงขันจะตองมีผูตัดสินจํานวน 11 คน ดังน้ี 
   13.2.1  ผูควบคุมการแขงขัน 1 คน 
   13.2.2  ผูตัดสินชี้ขาด 1 คน 
   13.2.3  ผูปลอยตัว 1 คน 
   13.2.4  กรรมการดูฟาลว 4 คน 
   13.2.5  กรรมการดูกลับตัว 2 คน 
   13.2.6  กรรมการรับรายงานตัว 1 คน 
   13.2.7  ผูประกาศ 1 คน 
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ขอ 14  การประทวง 
  14.1 การประทวงคุณสมบัติ ใหเปนไปตามขอ 22 ขอ 23 และขอ 24 แหงขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
กีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 42 พ.ศ. 2560 
  14.2  การประทวงเทคนิค ใหผูจัดการทีมทําบันทึกเปนลายลักษณอักษร ยื่นตอประธานจัดการแขงขัน
และจะตองกระทําภายใน 30 นาที หลังจากการประกาศผลการแขงขันอยางเปนทางการ 
 

ขอ 15  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชระเบียบน้ีใหคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันวายนํ้าโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการฝายเทคนิคกีฬาเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 

ขอ 16  ใหประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ  อุดมศรี) 

ประธานกรรมการบริหาร 
การแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ี สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

คร้ังท่ี 42  พ.ศ. 2560 
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โรงเรยีนที่เขารวมการแขงขันกฬีาสาธิตสามัคค ีครัง้ที่ 42 “อินทนิลเกมส” 
 
ลําดับ
ที ่ โรงเรียน คํายอ อักษรยอ 

(ไทย) 
อักษรยอ 
(อังกฤษ) 

1 สาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตเกษตร สมก KUS 

2 สาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

สาธิตกําแพงแสน กพส KUSK 

3 สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน สาธิตขอนแกน สมข KKU 
4 สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม สาธิตจุฬาประถม จฬป CUE 
5 สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม สาธิตจุฬามัธยม จฬม CUS 
6 สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม สาธิตเชียงใหม สมช CMU 
7 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร สาธิตนเรศวร สมน NUD 
8 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สาธิตพะเยา สมพ SUP 
9 สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"  มหาวิทยาลัยบูรพา สาธิตบูรพา พมบ PBU 
10 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) สาธิตมหาสารคาม ประถม ปสธ SMS 
11 สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝายมัธยม)  สาธิตมหาสารคามมัธยม สมค MSU 
12 สาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ฝายประถม) สาธิตรามประถม มรป RAM 
13 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาธิตราม สธร DRU 
14 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สาธิตปทุมวัน ปทว PDS 
15 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

(ฝายประถม) 
สาธิตประสานมิตร ประถม ปสป PSP 

16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) 

สาธิตประสานมิตร มัธยม ปสม PSM 

17 สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา 

สาธิต มศว องครักษ สอร ODS 

18 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) 

สาธิตศิลปากรประถม ปศก EDSU 

19 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตศิลปากร มศก DSU 
20 อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
สาธิตสงขลาอนุบาล อมอ APS 

21 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาธิตสงขลา สมอ PSU 
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โรงเรยีนที่เขารวมการแขงขันกีฬาวายน้ํา 
กีฬาสาธติสามัคค ีครั้งที ่42 “อนิทนิลเกมส” 

 
ลําดับ ช่ือโรงเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน 
4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลยับูรพา 
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝายประถม) 
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง (ฝายประถม) 
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
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กําหนดวันและสถานที่การแขงขันกีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่42 “อินทนิลเกมส” 

ระหวางวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 
 

ที ่ ชนิดกีฬา ระหวางวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 จํานวน 
วัน สนามการแขงขัน 17 18 19 20 21 22 23 24 

พิธีเปด - ปด -  
งานเลีย้งรับรอง W R      L   สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส./ 

ลานศลิปวัฒนธรรม 
1 กรีฑา M  T T  Q/F Q/F  2 สนามกีฬากลาง 1 มก.กพส. 
2 กอลฟ  M/T Q F Q F   4 ไดนาสตี ้กอลฟ แอนด คันทรีคลับ 
3 ซอฟทบอล M Q Q Q Q Q F  6 สนามซอฟทบอล มก. กพส. 

4 เซปกตะกรอ M Q Q Q Q F   5 อาคารอเนกประสงค  
รร.สาธิตฯ มก.กพส. 

5 เทนนิส M Q Q Q/F Q Q F  6 สนามเทนนิส 2 มก.กพส. 
6 เทเบิลเทนนิส M Q Q Q/F Q Q Q/F  6 อาคารพลศึกษา 1 มก.กพส. 
7 บาสเกตบอล M Q Q Q Q Q Q/F F 7 อาคารพลศึกษา 2 มก.กพส. 
8 แบดมินตัน M Q Q F Q Q Q F 7 อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส. 
9 เปตอง M Q F Q F F Q F 7 สนามเปตอง มก.กพส. 
10 ฟุตซอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามฟุตซอล ก.กพส. 
11 ฟุตบอล M Q Q Q Q Q Q F 7 สนามฟุตบอล 1 (สนามกีฬากลาง 2) 

           
สนามฟุตบอล 2  
(ขางสนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.) 

           
สนามฟุตบอล 3  
(หนาอาคารพลศึกษา 2) 

12 ลีลาศ  M/T F      1 อาคารหอพัก วมว. มก.กพส. 
13 วอลเลยบอล M Q Q Q Q Q Q F 7 อาคารการเรียนการสอน รร.สาธิตฯ 
14 วายนํ้า M T F F     2 สระวายนํ้า 1 มก.กพส. 
15 หมากกระดาน M F F F F F F  6 หองสัมมนา คณะศษ.พ. มก.กพส. 
16 ฮอกก้ี M Q Q Q Q Q F  6 สนามกีฬา รร.สาธิตฯ มก.กพส. 
17 แฮนดบอล M  Q Q Q Q F  5 สนามกีฬาแฮนดบอล มก.กพส. 

R - พิธีเปด  L – พิธีปด  W – งานเล้ียง  M - ประชุมผูจัดการทีม  T -  วันฝกซอม  Q - วันแขงขัน F - วันชิงชนะเลิศ 
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โปรแกรมการแขงขันวายน้ํา 
กีฬาสาธิตสามัคค ีครัง้ที่  42  “อินทนิลเกมส” 

ระหวางวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 
 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

รายการที ่ รายการแขงขัน รุนอายุ  (ป) 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 หญงิ 
107 เดี่ยวผสม 200 เมตร  15 หญงิ 
108 เดี่ยวผสม 200 เมตร  13 หญงิ 
109 เดี่ยวผสม 200 เมตร  11 หญงิ 
110 เดี่ยวผสม 200 เมตร  9 หญงิ 
111 ฟรีสไตล 50 เมตร  18 ชาย 
112 ฟรีสไตล 50 เมตร  15 ชาย 
113 ฟรีสไตล 50 เมตร  13 ชาย 
114 ฟรีสไตล 50 เมตร  11 ชาย 
115 ฟรีสไตล 50 เมตร  9 ชาย 
116 ฟรีสไตล 50 เมตร  7 ชาย 
117 ฟรีสไตล 50 เมตร  18 หญงิ 
118 ฟรีสไตล 50 เมตร  15 หญงิ 
119 ฟรีสไตล 50 เมตร  13 หญงิ 
120 ฟรีสไตล 50 เมตร  11 หญงิ 
121 ฟรีสไตล 50 เมตร  9 หญงิ 
122 ฟรีสไตล 50 เมตร  7 หญงิ 
123 กรรเชียง 100 เมตร  18 ชาย 
124 กรรเชียง 100 เมตร  15 ชาย 
125 กรรเชียง 100 เมตร  13 ชาย 
126 กรรเชียง 100 เมตร  18 หญงิ 
127 กรรเชียง 100 เมตร  15 หญงิ 
128 กรรเชียง 100 เมตร  13 หญงิ 
129 กบ 50 เมตร  18 ชาย 
130 กบ 50 เมตร  15 ชาย 
131 กบ 50 เมตร  13 ชาย 
132 กบ 50 เมตร  11 ชาย 
133 กบ 50 เมตร  9 ชาย 
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รายการที ่ รายการแขงขัน รุนอายุ  (ป) เพศ 
134 กบ 50 เมตร  7 ชาย 
135 กบ 50 เมตร  18 หญงิ 
136 กบ 50 เมตร  15 หญงิ 
137 กบ 50 เมตร  13 หญงิ 
138 กบ 50 เมตร  11 หญงิ 
139 กบ 50 เมตร  9 หญงิ 
140 กบ 50 เมตร  7 หญงิ 
141 ผีเสื้อ 100 เมตร  18 ชาย 
142 ผีเสื้อ 100 เมตร  15 ชาย 
143 ผีเสื้อ 100 เมตร  13 ชาย 
144 ผีเสื้อ 100 เมตร 18 หญงิ 
145 ผีเสื้อ 100 เมตร  15 หญงิ 
146 ผีเสื้อ 100 เมตร  13 หญงิ 
147 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  18 ชาย 
148 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  15 ชาย 
149 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  13 ชาย 
150 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  11 ชาย 
151 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  9 ชาย 
152 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  7 ชาย 
153 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  18 หญงิ 
154 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  15 หญงิ 
155 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  13 หญงิ 
156 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  11 หญงิ 
157 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  9 หญงิ 
158 ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร  7 หญงิ 
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วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
รายการที ่ รายการแขงขัน รุนอายุ  (ป) เพศ 

201 ฟรีสไตล 200 เมตร  18 ชาย 
202 ฟรีสไตล 200 เมตร  15 ชาย 
203 ฟรีสไตล 200 เมตร  13 ชาย 
204 ฟรีสไตล 200 เมตร  18 หญงิ 
205 ฟรีสไตล 200 เมตร  15 หญงิ 
206 ฟรีสไตล 200 เมตร  13 หญงิ 
207 กบ 100 เมตร  18 ชาย 
208 กบ 100 เมตร  15 ชาย 
209 กบ 100 เมตร  13 ชาย 
210 กบ 100 เมตร  18 หญงิ 
211 กบ 100 เมตร  15 หญงิ 
212 กบ 100 เมตร  13 หญงิ 
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 
219 ผีเสื้อ 50 เมตร  18 หญงิ 
220 ผีเสื้อ 50 เมตร  15 หญงิ 
221 ผีเสื้อ 50 เมตร  13 หญงิ 
222 ผีเสื้อ 50 เมตร  11 หญงิ 
223 ผีเสื้อ 50 เมตร  9 หญงิ 
224 ผีเสื้อ 50 เมตร  7 หญงิ 
225 ฟรีสไตล 100 เมตร  18 ชาย 
226 ฟรีสไตล 100 เมตร  15 ชาย 
227 ฟรีสไตล 100 เมตร  13 ชาย 
228 ฟรีสไตล 100 เมตร  11 ชาย 
229 ฟรีสไตล 100 เมตร  9 ชาย 
230 ฟรีสไตล 100 เมตร  18 หญงิ 
231 ฟรีสไตล 100 เมตร  15 หญงิ 
232 ฟรีสไตล 100 เมตร  13 หญงิ 
233 ฟรีสไตล 100 เมตร  11 หญงิ 
234 ฟรีสไตล 100 เมตร  9 หญงิ 
235 กรรเชียง 50 เมตร  18 ชาย 
236 กรรเชียง 50 เมตร  15 ชาย 
237 กรรเชียง 50 เมตร  13 ชาย 
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รายการที ่ รายการแขงขัน รุนอายุ  (ป) เพศ 
238 กรรเชียง 50 เมตร  11 ชาย 
239 กรรเชียง 50 เมตร  9 ชาย 
240 กรรเชียง 50 เมตร  7 ชาย 
241 กรรเชียง 50 เมตร  18 หญงิ 
242 กรรเชียง 50 เมตร  15 หญงิ 
243 กรรเชียง 50 เมตร  13 หญงิ 
244 กรรเชียง 50 เมตร  11 หญงิ 
245 กรรเชียง 50 เมตร  9 หญงิ 
246 กรรเชียง 50 เมตร  7 หญงิ 
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 หญงิ 
254 ผลัดผสม 4x50 เมตร  15 หญงิ 
255 ผลัดผสม 4x50 เมตร  13 หญงิ 
256 ผลัดผสม 4x50 เมตร  11 หญงิ 
257 ผลัดผสม 4x50 เมตร  9 หญงิ 
258 ผลัดผสม 4x50 เมตร  7 หญงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

จํานวนนกักีฬาที่เขารวมแขงขันวายน้าํ 
กีฬาสาธติสามัคค ี ครัง้ที่  42  “อินทนลิเกมส” 

19 – 20 ธนัวาคม 2560 
 
ลําดับ สังกัด อักษรยอ ชาย หญิง รวม 

1 สาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศกึษา สมก 47 41 88 
2 สาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศกึษา 
กพส 10 5 15 

3 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน สมข 6 5 11 
4 สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม จฬป 31 29 60 
5 สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมัธยม จฬม 22 10 32 
6 สาธิตมหาวิทยาลัยเชยีงใหม สมช 12 4 16 
7 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลยันเรศวร สมน 5 5 10 
8 สาธิต พิบูลบาํเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา พมบ 12 2 14 
9 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) ปสธ 2 1 3 
10 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) สมค 1 1 2 
11 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) มรป 13 13 26 
12 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สธร 22 14 36 
13 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปทว 15 16 31 
14 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายประถม ปสป 20 19 39 
15 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายมัธยม ปสม 8 13 21 
16 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนาและ

สาธิตการศึกษา 
สอร 5 6 11 

17 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) มศก 10 10 20 
Total 241 194 435 
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Start List  19 ธ.ค. 2560 
กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งท่ี 42 อินทนิลเกมส 
19 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560 

 
Record 101. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย จิรวิทย  ขําขนิษฐ สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายมัธยม  เวลา  02:18.91 นาท ี   
 เมื่อวันที ่16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่30 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
Event 101. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ภูมิ  เมฆสมัพนัธ 17 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:40.05 
 3 ภูรี  ลิ่มนิรนัดร 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:35.24 
 4 ภวัต  สัตตวัตรกุล 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:31.23 
 5 ณัฐนนท  สุวรรณวงศ 16 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 02:31.77 
 6 ชลวฒัน  อัครมงคลเลศิ 18 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:38.03 
 7 พีรวิชญ  ทวีชัย 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:49.55 
 8 
   
Record 102. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย ตะวนั  รักสลาม สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง  เวลา  02:20.08 นาท ี เมื่อวนัที่ 18 ต.ค. 2547 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่29 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
Event 102. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 จิรัฏฐ  อินทชัย 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 03:23.34 
 2 จิราภัทร  ลามศรีจันทร 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:34.34 
 3 ธนวินท  เติมใจ 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:31.53 
 4 นิธิกรณ  เวชไชโย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม 02:14.58 
 5 เบญจมนิทร  เบญจธรีพงศ 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:24.76 
 6 พีระกฤตย  พชรบุณยเกียรติ 15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:33.43 
 7 ตนุภัทร  อิทธพิูนธนกร 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 02:37.12 
 8 
   
Record 103. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย ปรีดิยาธร  อบเชย สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  02:24.62 นาท ีเมื่อวันที ่7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรีเกมส 
Event 103. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ศรานต  ศรสีจัจะเลิศวาจา 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:19.00 
 4 ธนกฤต  เลศิรตันาพร 13 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 03:01.47 
 5 เดชบดินทร  จิตตยังกูล 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 03:17.82 
 6 ธิปก  ปญญาวุธ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 7   
 8   
Event 103. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 พชร  จ่ันอ๊ิด 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:57.75 
 3 เอกชล  ประสพผล 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:43.66 
 4 นทีดล  ไขมุกข 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 02:36.47 
 5 ณัฐวัชร  เพชรคง 12 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 02:39.63 
 6 ณภัทร  ภิงคารวัฒน 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:51.46 
 7   
 8 
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Record 104. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 11 ป ชาย 
 สถิติโดย  จิรวิทย  ขําขนิษฐ สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  02:38.55 นาท ี เมื่อป 2542 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 104. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 เทยีนเทยีน  แทนคุณ จาว 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:23.71 
 3 ฐาณัสกรณ  กมลสขุยนืยง 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 03:20.16 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4 ธิติพันธ  ประสิทธิ์พรกุล 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:15.12 
 5 ศุภวิชญ  ศรีชมภ ู 11 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 03:16.31 
 6 สิรวิชญ  กลาแข็ง 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:22.45 
 7   
 8   
Event 104. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ธีรกวิน  มะโนสอน 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 03:03.05 
 3 อิทธิพัทธ  วงษนพวิชญ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:59.87 
 4 ณัฐพล  ทีปจิรังกูล 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:46.33 
 5 ณัฏฐชานนท  รัตนนารีกุล 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 02:53.43 
 6 เมธัส  ชาครานนท 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 03:02.83 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ธนพ จันทรประเสริฐ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 ปณณภฏั อัศวชพี สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
  
Record 105. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 9 ป ชาย 
 สถิติโดย กันตสทิธิ์  เจรญิลาภ สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  เวลา  02:54.78 นาท ีเมื่อป 2543 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 105. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ณัฏฐนันท  ไชยะคํา 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม NT 
 4 ศิรา  มารมย 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:41.99 
 5 ภาคิน  ณ นคร 9 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 03:44.36 
 6 จิรภัทร  ต้ังจิตเจริญพงศ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม NT 
 7   
 8   
Event 105. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชมภมูิ  มาลยัธรรม 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:26.66 
 3 ธีญ  เกษมสุข 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:15.47 
 4 สาธิน  วงคเทียนชัย 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:00.81 
 5 อชิระ  กอนคําใหญ 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 03:09.84 
 6 นรภัทร  กระเปาทอง 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 03:23.40 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ชยพล นนทสูติ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 ปุญญพัฒน เส็งดอนไพร สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 3 พีรดนย ทรพัยเสนยี สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
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Record 106. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย  จริยาวดี  ณรงคฤทธิ์ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  02:30.95 นาท ีเมื่อป 2545 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 106. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3   
 4 สุทัตตา  เทพบุตร 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:26.29 
 5 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 03:02.28 
 6   
 7   
 8   
  

Record 107. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย  สทุตัตา  เทพบตุร สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  02:26.86 นาท ี  เมื่อวันที ่9 ม.ค.2559 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 107. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 รตา  รอดทอง 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:50.86 
 4 ธญัวรตัม  เตชเจรญิพานชิ 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:25.65 
 5 ณัญญา  หนิซุย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม 02:47.46 
 6 นภสร  ชางนอย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม 03:15.01 
 7   
 8 
   

Record 108. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย  เวณกิา  แกวชยัวงศ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  02:31.09 นาท ีเมื่อป 2542 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี  
Event 108. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 บุณยาวีร  เจียมพานทอง 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:29.05 
 4 อรมน  ตัณฑุลเวศม 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:59.83 
 5 ภัคพิชา  มูลจิตร 12 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 03:00.69 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 6 ณัฐศิญาดา  โหสกุล 12 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 03:40.11 
 7   
 8   
Event 108. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ณภัทรา  ภิงคารวัฒน 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:55.22 
 3 ธนพร  มีทรัพย 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 02:50.95 
 4 กันทิตา  มโนรถจตุรงค 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม 02:33.77 
 5 พัณณิตา  ชวานุชิต 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:50.93 
 6 ณัฐกานต  ชาวสวน 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:51.40 
 7   
 8 
 

Record 109. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 11 ป หญิง 
 สถิติโดย  ภัทรนนัท  ขําขนษิฐ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  02:37.46 นาท ี เมื่อป 2540 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 109. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 กิติยาภรณ  จันทรวราสุทธิ ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 03:33.45 
 4 แพรจีน  ไสยสมบัติ 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:22.48 
 5 วรนิทณัฏฐ  อนันตศุภศักด์ิ 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:25.23 
 6 ณญาดา  ชมภ ู 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 03:37.80 
 7   
 8   



26 

Event 109. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ธัญชนก  ชยัวสิทุธางกูร 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:05.08 
 3 มารตังค  พนัธุภักดีคณุ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:59.76 
 4 ศิรญา  กาญจน ี 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:47.42 
 5 มีอา  มิลลาร 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:59.23 
 6 ฐิติพร  จันทรวาววาม 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   03:02.07 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ณภัทร ทองเจริญ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 พิชฌธติา ชัยวงศพินิจ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 110. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 9 ป หญิง 
 สถิติโดย  ธนพร  ธรรมกีรติวงศ สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  เวลา  02:50.66 นาท ีเมื่อป 2545 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 110. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ณัฐณิชา  ไทยมิตร 9 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 03:50.54 
 4 ชนิชา  งามเกียรติขจร 8 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 03:35.54 
 5 ปารัช  ภัทรไชยอนนัท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 03:42.24 
 6 สรินญาดา  คุมกิตติพร 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 03:58.90 
 7   
 8 
Event 110. เดี่ยวผสม 200 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชัญญาภคั  ศภุมณ ี 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:32.40 
 3 ณัฐปภัสร  ประสิทธิพ์รกุล 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:29.74 
 4 ศศริศัมิ์  พรไพศาลสขุ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 03:15.54 
 5 กัญจนทิพย  ยิ่งกิจสถาวร 8 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:25.69 
 6 สุภัสสร  หาญวรวงศ 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:32.28 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ชญานศิ กลาแขง็ สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 ภรรนท จิตกระเสรมิ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 3 ลภัสรดา อมรพิทกัษพนัธ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 
Record 111. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย  นภัส  โอสายไทย สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  เวลา  00:24.67 นาท ี  เมื่อวนัที่ 21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ี ครั้งที ่39 
Event 111. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 สันทัด  ไทยะจิตตวณิชย 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:30.12 
 3 จักรภทัร  ชืน่นยิม 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:29.45 
 4 อภชิา  ดํารงพานิชชยั 17 (สมค) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 00:28.61 
 5 กัน  จริยวัฒนวิจิตร 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:29.02 
 6 นนทนาท  กิตติวรกิจ 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:29.79 
 7   
 8 
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Event 111. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 จักรภทัร  ทองพุม 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:27.71 
 3 ศุภวิชญ  ทวีสุข 17 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม 00:27.04 
 4 ณัฐชนน  เลศิผาสขุ 18 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:26.65 
 5 ชเล  เสกธีระ 16 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:26.85 
 6 กัญญโกมุท  แดงสวาง 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:27.43 
 7 ทศันยั  พัตรปาล 17 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม 00:27.96 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ภีมวจัน โพธิศ์รนีาค สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 112. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย  คุณานนต  กิตติพุฒิ สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เวลา  00:25.71 นาท ีเมื่อป 2545 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 112. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 กาย  จริยวัฒนวิจิตร 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:32.89 
 2 วริศ  พรสุวรรณนภา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:30.25 
 3 ชาตินัณข  ธิติปภาดา 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:29.85 
 4 อันนัน  โฆษิตานารา 14 (ปสม) สาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม 00:28.95 
 5 พัทธดนย  เศวตปยะกุล 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:29.22 
 6 ธีร  มนตร ี 14 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม 00:30.08 
 7 พงศดนัย  ศรีชมภ ู 15 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:30.72 
 8 เดชานนท  อินทโชติ 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:34.85 
Event 112. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 พชร  ใจปานน้ํา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:28.44 
 2 ธนาวุฒิ  เรารุจา 15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:27.01 
 3 ภูรศิ  วารมีณีศิลป 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:26.42 
 4 ศวัส  แสนเยีย 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:25.06 
 5 ปภังกร  สิงหกลิ่น 14 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 00:26.32 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 6 วชริวทิย  อินทรช ู 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:26.76 
 7 อาทติย  สวุรรณพานชิ 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:27.67 
 8 ทิวสน  แซวตระกูล 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:28.53 
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ณัฐพงษ จินดาหรา สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 113. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย  ศวัส  แสนเยีย สังกัด สาธิต “พิบลูบําเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:25.74 นาท ี  เมื่อวันที ่7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 113. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 กิตติพิชญ  วงษชื่น 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:41.93 
 2 ภัทรดนยั  คําต๋ัน 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:36.37 
 3 ธนาธา  ศรีกิจจา 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:34.66 
 4 กันตพงศ  เชื้อเมืองแสน 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:33.90 
 5 ณัฐพงษ  ดานแกว 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:34.44 
 6 จีรทีปต  พิบูลสัมพันธ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:36.00 
 7 ศิวัจน  พัฒนาพุฒิศักด์ิ 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:36.93 
 8   
Event 113. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 นรเศรษฐ  ลบเมือง 12 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:33.13 
 2 ติณณภพ  พัฒนจักร 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:32.98 
 3 กันตกว ี สายอุทยาน 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:32.03 
 4 พีรพงศ  เชื้อสขุ 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:30.85 
 5 ณัชพล  แซลี ้ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:30.95 
 6 ณัฐภัทร  นกคลาย 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:32.71 
 7 ธนกฤต  เลศิรตันาพร 13 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:33.10 
 8   
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 นักกฬีาสํารอง 
 1 ทัตธน พรพุทธศร ี สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 114. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 11 ป ชาย 
 สถิติโดย  ศวัส  แสนเยีย สังกัด สาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา  00:28.59 นาท ี  เมื่อวนัที ่21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 114. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ณฐนนท  ปรีชากิจถาวร 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:42.29 
 2 กิตติธร  ศรเีจรญิสขุภาค 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:36.45 
 3 ภาสพงศ  เปลงปลั่ง 10 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:34.82 
 4 ธีรกวิน  มะโนสอน 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:33.51 
 5 ณฐภัทร  พอคา 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:33.56 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 6 เตชิต  ต้ังมณีนิมิตร 10 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:35.98 
 7 นฤพนธ  แจงสวาง 10 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:37.95 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 8 
Event 114. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 กฤตภาส  บัญชาศักด์ิ 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:33.25 
 2 เทยีนเทยีน  แทนคุณ จาว 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:32.57 
 3 วชริาธปิรชัญ  วชิาเดช 11 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:31.77 
 4 ณัฏฐชานนท  รัตนนารีกุล 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:31.18 
 5 มัชฌิมา  สุวิชชโสภณ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:31.74 
 6 ภูริช  เจียมสุข 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:32.33 
 7 อานนท  ลี้ไวโรจน 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:33.21 
 8 ธนวัฒน  โมในยกุล 11 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 00:33.40 
 นักกฬีาสํารอง 
 1 นนพสัส สตุกิจพิสฐิ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 อัครภพ โฆษิตานนท สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 115. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 9 ป ชาย 
 สถิติโดย  กวนิ  ติยวฒัน สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  เวลา  00:32.04 นาท ีเมื่อป 2540 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 115. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วรเมธ  สุเมธวัน 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:42.01 
 3 ชยางกูร  รุธริางกูร 9 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 00:38.74 
 4 คุณัชญ  แสงนนท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:37.84 
 5 ปุญญพัฒน  เส็งดอนไพร 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:38.20 
 6 วฒิุภัทร  ซอนบญุ 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:40.72 
 7 พงศพิสฏิฐ  มั่งชม 8 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:42.63 
 8   
Event 115. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 นพรุจ  ศิรปิุณย 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:36.94 
 2 ปุณย  เลิศจรัญรัตน 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:35.61 
 3 เจษฎา  ศุภกุลกิตติวัฒน 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:34.58 
 4 อชิระ  กอนคําใหญ 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:33.62 
 5 พีรนนัท  ถ้ํากลาง 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:33.77 
 6 เดชจรัส  สุวรรณเกต 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:34.60 
 7 อรรจกร  หวลเจรญิทนต 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:36.46 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ชัชชัย สงิหคราม สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 ภูรินทร จึงเจรญิสขุ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 3 อิทธณิรงค กวญีาณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
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Record 116. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 7 ป ชาย 
 สถิติโดย ปรินทร  บรรณวฒัน สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  00:36.27 นาท ี  เมื่อวนัที่ 3 พ.ย. 2551  
  สาธิตสามัคค ีครั้งที ่33 หรือ ฝายคําเกมส 
  
Event 116. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 วรินทร  ชูชวย 7 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ NT 
 2 ปุญญ  เรืองพานชิ 6 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 00:52.06 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 3 วรินทร  แถมเปลี่ยน 6 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:48.33 
 4 วีรภัทร  เตชะธาดารัตน 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:45.10 
 5 ณัฐปภัสร  บญุโต 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:45.37 
 6 ปณชัย  ปวณีวงษวรรณ 7 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:48.42 
 7 ปวรศิ  เชญิไชย 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:52.33 
 8 อรยิธชั  อัศวชาติชาญชัย 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) NT 
 
Event 116. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ปรัชญ  ดีเลศิ 7 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:44.69 
 2 ภคภาส  สิงหพันธุ 7 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:44.46 
 3 ชยุต  ชาครยิานุโยค 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:42.62 
 4 พุทธิณัฏฐ  จําเริญสนิท 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:40.42 
 5 ภีมชยุตม  มะโนสอน 6 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:42.61 
 6 จิรเมธ  ปนแกว 7 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:42.99 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7 ชยพล  ต้ังคณาทรัพย 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.51 
 8 ปพนพชัร  เลศิจรัญรัตน 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:45.03 
 นักกฬีาสํารอง 
 1 เตชิต ดําสูงเนิน สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 พัชรนันท ถ้ํากลาง สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 3 ภูชิน ภัทรโภคิณ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
 4 ศุภณัฐ ชยาภิรัต สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 
Record 117. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย  เอมมิกา  หิมะทองคาํ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม  เวลา  00:28.26 นาท ี 
   เมื่อวันที ่21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 117. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 วรลดา  คําคง 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:33.16 
 2 เนตรชนก  โอภาสวบิลุ 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:31.67 
 3 พชรพร  วาสนะสมสิทธิ ์ 16 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:29.67 
 4 สริิกัญญา  เฉลมิธารานกูุล 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:28.94 
 5 พลอยไพลนิ  โกศลวบิูลยพงศ 16 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:29.33 
 6 ณัฐสุดา  ปญญายุทธศักด์ิ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:31.63 
 7 รษา  แซจู 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:31.92 
 8 วรภา  ไชยเสนา 18 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:10.00 
  
Record 118. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย ธญัวรตัม  เตชเจรญิพานชิ สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา  เวลา  00:27.37 นาท ี   
  เมื่อวันที ่7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ี ครั้งที ่41 นนทรเีกมส  
Event 118. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ภูริชญา  จินตนาวงษ 14 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:39.83 
 4 วินิธา  ภูชัย 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:33.93 
 5 ชญากาณฑ  พัฒนาสทิธเิสร ี 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:34.06 
 6 แพรวา  ศิลาพนัธ 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:45.36 
 7   
 8 
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Event 118. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 นภสร  ชางนอย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:32.71 
 3 หนึ่งฤทัย  ทรงชัยสงวน 14 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:31.06 
 4 กัญญาพัชร  เกษียรสินธุ 15 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:30.44 
 5 พรหมภรณ  โยมะบุตร 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:31.05 
 6 ชนกนนัท  ชิณะวงศ 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:32.05 
 7   
 8 
   
Record 119. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย ธญัวรตัม  เตชเจรญิพานชิ สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา  เวลา 00:28.72 นาท ีเมื่อป 2544 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 119. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ฐิติชญา  จินดาพงษ 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 01:07.93 
 3 สิปาง  อุกฤษฎมโนรถ 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:40.97 
 4 พัชรมยั  จําเนยีร 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:39.01 
 5 ฐิติมา  สุโขดมโชติ 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:39.11 
 6 ภีรดา  วรรณศิริกุล 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:46.34 
 7 นันทนภัส  พนัธุเหล็ก 13 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ NT 
 8 
Event 119. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 พริมมาดา  จักรพันธ ณ อยุธยา 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:35.14 
 2 ชุติกาญจน  จันทรสุวรรณ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:32.50 
 3 กวิสรา  สุมามาลย 12 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:30.32 
 4 กันทิตา  มโนรถจตุรงค 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:29.85 
 5 ไอลดา  อบเชย 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:30.23 
 6 ณัฏฐพตัร  ถิน่คําแบง 13 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:31.46 
 7 วาสิน ี คลายโพธิ์ทอง 13 (สธร) สาธติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:32.87 
 8 
   
Record 120. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 11 ป หญิง 
 สถิติโดย  พิมพชนก  เลศิชยั สงักัด สาธติ ม.บูรพา  เวลา  00:29.76 นาท ีเมื่อป 2550 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 120. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ภัทรลภา  ดีเลิศ 10 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:37.66 
 3 กานตาพิชญ  ทองสังข 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:36.38 
 4 จิตสุภา  ชนะพล 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:35.39 
 5 แพรจีน  ไสยสมบัติ 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:35.48 
 6 สชุานิตา  ประสิทธิแ์สงอารยี 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:36.56 
 7   
 8   
Event 120. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ศศพินทุ  สาระวาส 10 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:35.26 
 3 โสรวรี  ศุภธนะอนนัต 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:32.70 
 4 ณัฏฐา  ใจปานน้ํา 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:30.91 
 5 ธญัชนก  ชยัวสิทุธางกูร 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:32.03 
 6 ณัชนนัท  ศริไิธสง 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:34.66 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ภาทริชา ฤกษนมิิต สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 มารตังค พนัธุภักดีคณุ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 3 ศุภรกาญจน จันทรสุวรรณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 4 อิงคกานท สุรพัฒนานนท สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
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Record 121. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 9 ป หญิง 
 สถิติโดย  ทติยาภา  เชาววงศพานิชย สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  00:32.56 นาท ีเมื่อป 2549 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 121. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 หทัยชนก  ลสิอน 9 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 00:50.52 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 3 สพุัชชา  รัตนศริวิไิลเลศิ 8 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:45.65 
 4 ชวิศา  กาญจนานนท 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:40.68 
 5 เบญญาภา  บันลือกุลวณิชย 9 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:42.25 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 6 ณัฐวีร  เจียรสมจิตร 8 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:48.06 
 7 เจาจอมขวัญ  ชมภ ู 8 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:59.54 
 8   
Event 121. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ณิชาภา  บุษหมั่น 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:39.10 
 2 อารียา  หลีละเมียร 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:36.80 
 3 ณัฏฐพิชา  พิมพสาร ี 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:35.76 
 4 พิมพนาถ  ชุลคีร 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:33.47 
 5 ศศริศัมิ์  พรไพศาลสขุ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:33.97 
 6 ณิชาภา  ถิรธนานนท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:35.81 
 7 ชัญญาภคั  ศภุมณ ี 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:37.27 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 กันติชา ชมโท สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 นันทวดี ต้ังธนาธรทพิย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 3 พลอยปภัส อัครชัยเมธาภรณ สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 4 พิมพพญิ งามเจริญสขุถาวร สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 122. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 7 ป หญิง 
 สถิติโดย  ณัฐรว ี งามประเสริฐสทิธิ์ สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม  เวลา  00:37.08 นาท ีเมื่อป 2550 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 122. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 พิชดารัตน  รักอักษร 7 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ NT 
 3 ทิรินทรภรณ  สมยา 6 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:56.11 
 4 ปาลิน  ภัทรไชยอนนัท 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:52.62 
 5 ปาณิสรา  หลาพรหม 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:55.10 
 6 ชญภทั  ทดัเทยีมเพชร 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:11.90 
 7   
 8   
Event 122. ฟรีสไตล 50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 พิชามญชุ  เหมาะใจ 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:50.67 
 3 วรรณธิดา  นาคศรีอาภรณ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:42.12 
 4 พรีมริตา  ศริริตันไพจิตร 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:38.83 
 5 พราวพรร  ธญัญะกิจไพศาล 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:40.14 
 6 อรวรา  เติมพิทยาไพสฐิ 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:42.42 
 7 ภัสสพิชชา  แตมครบุร ี 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:52.03 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 จิรัชญา เหมรญัชโรจน สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 ธัญจิรา สงวนพงษ สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 3 ฟาชรีย ทศันนาวนิ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 4 ภัณฑิรา ลาภากรณ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
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Record 123. กรรเชียง 100 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย  อภิวฒิุ  วงศราช สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  01:02.13 นาท ี  เมื่อวันที ่3 พ.ย. 2551 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่33 หรือ ฝายคําเกมส 
Event 123. กรรเชียง 100 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ไพรด  เมฆสมัพนัธ 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:22.96 
 2 สันทัด  ไทยะจิตตวณิชย 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:16.19 
 3 กัญญโกมุท  แดงสวาง 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:09.27 
 4 ณัฐนนท  สุวรรณวงศ 16 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:07.73 
 5 ทิวัตถ  โสภณ 17 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:08.23 
 6 ชลวฒัน  อัครมงคลเลศิ 18 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:11.50 
 7 รัตนชวนิ  สวสัด์ิจิรกิจ 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:17.31 
 8 
   

Record 124. กรรเชียง 100 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย ตะวนั  รักสลาม สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง  เวลา  01:03.48 นาท ี  เมื่อวนัที่ 18 ต.ค. 2547  กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่29 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Event 124. กรรเชียง 100 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชยพล  สมยานะ 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:38.32 
 3 วรชิต  มงคลอจลา 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:25.55 
 4 ชณกานต  เชื้อแกว 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:22.03 
 5 อนาวลิ  เนยีมสวุรรณ 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:24.75 
 6 จตุบดินทร  มานะวงศเจริญ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:27.37 
 7   
 8   
Event 124. กรรเชียง 100 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 พงศดนัย  ศรีชมภ ู 15 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 01:16.46 
 3 จิราภัทร  ลามศรีจันทร 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:08.63 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:02.01 
 5 พีระกฤตย  พชรบุณยเกียรติ 15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:04.28 
 6 ธนดล  แกวปูวัด 14 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 01:11.74 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7 นรบดี  ศิริไธสง 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:17.78 
 8 
   

Record 125. กรรเชียง 100 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย  ปรีดิยาธร  อบเชย สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  01:04.14 นาท ี  เมื่อวันที ่7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 125. กรรเชียง 100 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 อภิวิชญ  ต้ังศิรเิสถยีร 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 3 วิทย  ชาครานนท 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:30.06 
 4 ณัฐภัทร  นกคลาย 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 01:25.22 
 5 ชนมภมูิ  แมนมนิทร 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:29.40 
 6 ศิศรีะ  แจงสวาง 12 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 01:34.72 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7   
 8   
Event 125. กรรเชียง 100 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ศรานต  ศรสีจัจะเลิศวาจา 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:22.73 
 3 ณัชพล  แซลี ้ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:18.49 
 4 นทีดล  ไขมุกข 13 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:12.56 
 5 ณัฐวัชร  เพชรคง 12 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 01:14.29 
 6 วส ุ พันธรุักษา 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:20.66 
 7 เจษฎา  เลิศรัตนาพร 12 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 01:23.34 
 8  
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Record 126. กรรเชียง 100 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย ชนิภรณ  สุตีรณะ สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เวลา  01:08.98 นาท ี  เมื่อวันที ่17 ต.ค. 2553 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่35 หรือ ประสานมิตรเกมส 
Event 126. กรรเชียง 100 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3   
 4 วารีรัชต  อนแสน 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:08.67 
 5 อมลวรรณ  จิวจินดา 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:15.46 
 6   
 7   
 8 
   

Record 127. กรรเชียง 100 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย วารีรัชต  อนแสน สังกัด สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม  เวลา  01:08.95 นาท ี  เมือ่วนัที่ 7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 127. กรรเชียง 100 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ประพิชญา  ดาวราม 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:21.57 
 2 วีรดา  กลกิจโกวินท 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:18.53 
 3 กชพร  อรรถกิจบญัชา 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:14.75 
 4 ณรันณธร  คุณากรภคั 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:11.99 
 5 กันตกาญจน  ปรีชาวฒิุคุณ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:14.40 
 6 ณัญญา  หนิซุย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:16.43 
 7 กันธิชา  สายอุทยาน 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:19.98 
 8 วริษา  เลาหะเพ็ญแสง 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:29.52 
 

Record 128. กรรเชียง 100 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย  วารีรัชต  อนแสน สังกัด สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม  เวลา  01:10.82 นาท ี  เมือ่วนัที่ 21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 128. กรรเชียง 100 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ชัญญอร  อุดมลาภ 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 2 อรณิชชา  ครองยุทธ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:34.20 
 3 ธนพร  มีทรัพย 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:18.73 
 4 ปราลดา  วาสนสมสิทธิ ์ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:13.69 
 5 ไอลดา  อบเชย 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:17.04 
 6 กชพร  ทพิมอม 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:30.74 
 7 อมนิตา  เพิม่พนูววิฒัน 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั NT 
 8 
   

Record 129. กบ 50 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย ภาวนิทร  ไชยศรีหา สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  00:30.40 นาท ีเมื่อวันที ่3 พ.ย. 2551 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่33 หรือ ฝายคําเกมส 
Event 129. กบ 50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ภีมวัจน  โพธิศ์รีนาค 18 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 3 จิรวุฒิ  พุมชา 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:42.80 
 4 ปุญระพี  ประกิจ 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:37.31 
 5 ทศันยั  พัตรปาล 17 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:39.17 
 6 ปฤษฎา  ศรีชวนะ 18 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:45.92 
 7   
 8   
Event 129. กบ 50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ธรรพ  ศรนรินทร 18 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:35.56 
 3 ทิวัตถ  โสภณ 17 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:34.99 
 4 ปณิธ ิ คลายโพธิ์ทอง 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:32.68 
 5 ณัฐชนน  เลศิผาสขุ 18 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:34.49 
 6 ไพรด  เมฆสมัพนัธ 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:35.19 
 7   
 8   



34 

Record 130. กบ 50 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย อริญชย  สงวนสนิธุ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม  เวลา  00:31.61 นาท ี  
  เมื่อวันที ่21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 130. กบ 50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 กันภัย  ลานเหลือ 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:52.01 
 3 จิรัฏฐ  อินทชัย 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:43.31 
 4 จิรายุ  บุญญะสิทธิ ์ 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:38.58 
 5 วชัรพงศ  ไทยนริันประเสริฐ 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:39.32 
 6 กาย  จริยวัฒนวิจิตร 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:47.12 
 7 กวิน  วุฒิศักด์ิวรชาติ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม NT 
 8   
Event 130. กบ 50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 วรีะพรรณ  แปนสขุเย็น 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:38.07 
 2 พชร  ใจปานน้ํา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:36.42 
 3 ธีร  มนตร ี 14 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:36.26 
 4 ปภังกร  สิงหกลิ่น 14 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:31.80 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 5 ตนภุัทร  อิทธพิูนธนกร 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:34.86 
 6 ภามศุ  เจริญพิทักษพร 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:36.28 
 7 พัชรพล  รักแกว 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:37.46 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ณัฐพงษ จินดาหรา สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 131. กบ 50 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย ภาวนิทร  ไชยศรีหา สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  00:33.52 นาท ี   
  เมื่อวันที ่16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่30 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
Event 131. กบ 50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 จีรทีปต  พิบูลสัมพันธ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:52.42 
 3 ธนาธา  ศรีกิจจา 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:45.95 
 4 ภาณุภัทร  โสวรัตนพงศ 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:43.57 
 5 ศิศรีะ  แจงสวาง 12 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 00:45.09 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 6 ภัทรดนยั  คําต๋ัน 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:49.51 
 7   
 8   
Event 131. กบ 50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 กันตกว ี สายอุทยาน 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:41.62 
 3 พีรพงศ  เชื้อสขุ 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:39.85 
 4 รติ  ตันติเวชกุล 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:38.79 
 5 กวาง  เสรีเจริญสถิตย 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:39.29 
 6 พชร  จ่ันอ๊ิด 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:40.80 
 7   
 8 
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Record 132. กบ 50 เมตร รุน 11 ป ชาย 
 สถิติโดย ณวัฒน  จินดาวิจักษณ สังกัด สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  เวลา  00:36.50 นาท ี เมื่อวันที ่7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 132. กบ 50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชนกันต  กาญจนดุล 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:52.22 
 3 สิรวิชญ  กลาแข็ง 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:49.60 
 4 ธนวัฒน  โมในยกุล 11 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 00:48.19 
 5 เย็นศริะ  คชวงษ 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:49.12 
 6 ณฐนนท  ปรีชากิจถาวร 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:51.79 
 7 เตชินท  งามเกียรติขจร 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:53.50 
 8   
Event 132. กบ 50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ศุภวิชญ  ศรีชมภ ู 11 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:47.49 
 2 กฤตภาส  บัญชาศักด์ิ 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.49 
 3 ธีรกวิน  มะโนสอน 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:43.47 
 4 ธนพ  จันทรประเสริฐ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:41.37 
 5 นนพสัส  สตุกิจพิสฐิ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:41.94 
 6 ภูริช  เจียมสุข 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:44.32 
 7 ฐาณัสกรณ  กมลสขุยนืยง 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 00:46.39 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 วราศัย แซโซว สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 อัครภพ โฆษิตานนท สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 133. กบ 50 เมตร รุน 9 ป ชาย 
 สถิติโดย เมธสั  สริิเวชชะพนัธ สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวจัิยและพัฒนาการศึกษา เวลา  00:40.87 นาท ีเมื่อป 2541 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 133. กบ 50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ภาคิน  ณ นคร 9 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:55.88 
 3 วรเมธ  สุเมธวัน 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:52.09 
 4 ณัฏฐนันท  ไชยะคํา 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:50.73 
 5 นรภัทร  กระเปาทอง 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:51.35 
 6 ชลวิชญ  ปญญาธัญญะ 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:53.83 
 7 พงศพิสฏิฐ  มั่งชม 8 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:59.31 
 8   
Event 133. กบ 50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 อรรจกร  หวลเจรญิทนต 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:47.95 
 2 คุณัชญ  แสงนนท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:47.63 
 3 เดชจรัส  สุวรรณเกต 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:46.52 
 4 พีรนนัท  ถ้ํากลาง 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.89 
 5 นพรุจ  ศิรปิุณย 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:45.92 
 6 ชยางกูร  รุธริางกูร 9 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 00:47.46 
 7 ชมภมูิ  มาลยัธรรม 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:47.94 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ชยพล นนทสูติ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 ปุญญพัฒน เส็งดอนไพร สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 3 อภิพงศพพิัฒน กวญีาณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
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Record 134. กบ 50 เมตร รุน 7 ป ชาย 
 สถิติโดย นนพสัส  สตุกิจพิสฐิ สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม  เวลา  00:48.69 นาท ี  เมื่อวันที ่21 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 134. กบ 50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 อมเรศ เอนโซ  อาหมัด 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) NT 
 2 จิตติพัฒน  ลิสอน 7 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 01:18.12 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 3 ปวรศิ  เชญิไชย 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:02.87 
 4 เตชิต  ดําสูงเนิน 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:01.99 
 5 ปยังกูร  จันทรวาววาม 7 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 01:02.70 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 6 ณัฐปภัสร  บญุโต 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:06.36 
 7 ธนกฤต  ภูชงควาริน 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 8   
Event 134. กบ 50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 วรินทร  แถมเปลี่ยน 6 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:01.02 
 2 เอกธรรม  สคุนธวทิ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:57.78 
 3 ปรัชญ  ดีเลศิ 7 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:56.90 
 4 ชยุต  ชาครยิานุโยค 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:54.43 
 5 วีรภัทร  เตชะธาดารัตน 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:55.84 
 6 ภูมิ  เดชมา 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:57.23 
 7 ปณชัย  ปวณีวงษวรรณ 7 (พมบ) สาธิต พิบูลบําเพญ็ มหาวทิยาลยับรูพา 00:58.24 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ทยา คงเสร ี สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 2 ธีชา สัจจกุล สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 3 วรัญ ูกิตติถาวรกุล สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 
Record 135. กบ 50 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย  โสภิดา  ไชยชนะ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  เวลา  00:35.88 นาท ีเมื่อป 2549 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 135. กบ 50 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 นภัสสร  พรมศร ี 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:45.85 
 4 นัฏชพร  คงมณ ี 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:38.85 
 5 ทรพัยสริิ  พยคัฆหาญ 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:44.99 
 6 วรภา  ไชยเสนา 18 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม NT 
 7   
 8 
   
Record 136. กบ 50 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย  นวพรรษ  พิษณวุงษ สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมธัยม  เวลา  00:35.41 นาท ี  เมื่อวันที ่7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 136. กบ 50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ชญากาณฑ  พัฒนาสทิธเิสร ี 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:42.50 
 4 พีรภา  มลูจิตร 15 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 00:40.84 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 5 วินิธา  ภูชัย 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:41.86 
 6 ทษิฏยา  ประพิณวณชิย 15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:42.58 
 7   
 8 
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Event 136. กบ 50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 จันทสิน ี ชวนะภูธร 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:40.50 
 3 กัญญาพัชร  เกษียรสินธุ 15 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:39.27 
 4 ธญัวรตัม  เตชเจรญิพานชิ 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:34.72 
 5 ณัชชา  แซลี ้ 14 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:38.90 
 6 อชิรญา  ปญญาส ี 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:39.91 
 7   
 8 
   
Record 137. กบ 50 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย  ประพาฬสาย  มินประพาฬ สังกัด สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา เวลา  00:34.59 นาท ีเมื่อป 2533 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 137. กบ 50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ภีรดา  วรรณศิริกุล 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:01.11 
 3 มนัสนนัท  ปกเคธาติ 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:46.40 
 4 นงนภัส  จันทรวราสุทธิ ์ 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:43.48 
 5 วาสิน ี คลายโพธิ์ทอง 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:44.95 
 6 ณัฐศิญาดา  โหสกุล 12 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:48.60 
 7 ศุภัชญา  พันโบ 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม NT 
 8   
Event 137. กบ 50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 บุณยาวีร  เจียมพานทอง 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:42.71 
 3 พัณณชิตา  โรจนวัฒนดิษกุล 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:40.31 
 4 กันทิตา  มโนรถจตุรงค 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:37.24 
 5 จิณณ  รัชโน 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:39.27 
 6 ณภัทรา  ภิงคารวัฒน 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:40.92 
 7 ชุติกาญจน  จันทรสุวรรณ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:43.28 
 8   
 
Record 138. กบ 50 เมตร รุน 11 ป หญิง 
 สถิติโดย ปพิชญา  เกิดทองทว ีสงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม  เวลา  00:36.90 นาท ีเมื่อป 2545 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 138. กบ 50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 กวนิทรภา  อนันตศภุศักด์ิ 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:50.04 
 4 ศุภากร  จันฤาไชย 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:47.61 
 5 ภัทรลภา  ดีเลิศ 10 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:48.11 
 6 ชลวลชั  มีนิจสนิ 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:51.97 
 7   
 8   
Event 138. กบ 50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ณัชนนัท  ศริไิธสง 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:45.81 
 3 ศุภรกาญจน  จันทรสุวรรณ 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.36 
 4 ณัฏฐา  ใจปานน้ํา 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:40.82 
 5 ปริณ  จุลนวล 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:41.79 
 6 แพรจีน  ไสยสมบัติ 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:45.39 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ณภัทร ทองเจริญ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 ศรยิา บุญญะศริ ิ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
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Record 139. กบ 50 เมตร รุน 9 ป หญิง 
 สถิติโดย  พิมพชนก  เลศิชยั สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  00:41.13 นาท ีเมื่อป 2549 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 139. กบ 50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ภัทรานิษฐ  ผกามาศ 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) NT 
 2 หทัยชนก  ลสิอน 9 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   01:01.70 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 3 เบญญาภา  บันลือกุลวณิชย 9 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:55.56 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4 พิมพพญิ  งามเจริญสขุถาวร 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:52.47 
 5 ชญานศิ  กลาแขง็ 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:53.60 
 6 นันทวดี  ต้ังธนาธรทพิย 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:56.30 
 7 เจาจอมขวัญ  ชมภ ู 8 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:06.44 
 8   
Event 139. กบ 50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ชวิศา  กาญจนานนท 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:51.61 
 2 นารา  สถาปตานนท 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:50.47 
 3 ณิชาภา  ถิรธนานนท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:49.92 
 4 ณิชาภัทร  วงษโต 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:49.82 
 5 ปารัช  ภัทรไชยอนนัท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:49.89 
 6 สุภัสสร  หาญวรวงศ 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:50.44 
 7 ณัฐณิชา  ไทยมิตร 9 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 00:51.42 
 8 กันติชา  ชมโท 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:51.73 
 นักกฬีาสํารอง 
 1 พลอยปภัส อัครชัยเมธาภรณ สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 พิชญนารา จันทรสุวรรณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 3 วริศรา กุหลาบแกว สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 
Record 140. กบ 50 เมตร รุน 7 ป หญิง 
 สถิติโดย ฑิตยาภา  เชาวงศพาณชิย สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา 00:49.51 นาท ี   
 เมื่อวันที ่18 ต.ค. 2547 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่29 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
Event 140. กบ 50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 กนธ ี วงศปรีดี 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) NT 
 3 ปาณิสรา  หลาพรหม 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:37.57 
 4 วนิิทรา  สถติยวริยิะกุล 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:07.67 
 5 กชการ  เหลืองวิลัย 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:12.65 
 6 พิชดารัตน  รักอักษร 7 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ NT 
 7   
 8   
Event 140. กบ 50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ปาลิน  ภัทรไชยอนนัท 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:59.01 
 3 อรวรา  เติมพิทยาไพสฐิ 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:53.95 
 4 พราวพรร  ธญัญะกิจไพศาล 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:50.38 
 5 พรีมริตา  ศริริตันไพจิตร 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:50.55 
 6 ณปภัช  ลิ้มชุณหนุกูล 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:54.94 
 7 ภัสสพิชชา  แตมครบุร ี 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:05.36 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ธัญจิรา สงวนพงษ สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 ปราณรัก บายคลอย สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 3 ปารมี ลี้ไวโรจน สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 4 วิรัลพัชร ต้ังพาณิชย สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
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Record 141. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย กัญจนกันต  ปรชีาวฒิุคุณ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม เวลา 00:57.08 นาท ี เมื่อวนัที่ 9 ม.ค. 2559 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 141. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ภูมิ  เมฆสมัพนัธ 17 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:18.36 
 2 พีรวิชญ  ทวีชัย 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:10.25 
 3 ปฐว ี วรรธนะสาร 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:06.85 
 4 ภวัต  สัตตวัตรกุล 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:05.50 
 5 ธรีวฒัน  เพชรวเิชยีร 16 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:06.12 
 6 พีรณัฐ  อรชุนวงศ 18 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:09.50 
 7 วสุพล  สุวรรณวัฒน 18 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:15.13 
 8 เกริกกาญจน  จารรุัตนา 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:20.21 
 
Record 142. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย กัญจนกันต  ปรีชาวฒิุคุณ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒประสานมติร ฝายมัธยม  เวลา 00:57.53 นาท ี เมื่อวันที ่21 ต.ค. 2556 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่38 
Event 142. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วรชิต  มงคลอจลา 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม NT 
 3 ภาวัต  มุงเมือง 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:29.93 
 4 รังสิมันต  ดวงจันทร 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 01:15.61 
 5 ชณกานต  เชื้อแกว 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:22.93 
 6 โชติพัฒน  อเนกสุข 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:23.60 
 7   
 8   
Event 142. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 อนาวลิ  เนยีมสวุรรณ 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:14.29 
 3 เบญจมนิทร  เบญจธรีพงศ 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:03.64 
 4 นิธิกรณ  เวชไชโย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:59.20 
 5 พลัฏฐ  บุญยศักด์ิเสร ี 15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:00.54 
 6 วรีะพรรณ  แปนสขุเย็น 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:12.09 
 7   
 8  
  
Record 143. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย นาวิน  สุภาวกุล สังกัด สาธิต “พบิูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา  เวลา  01:05.98 นาท ี  เมื่อวันที ่3 พ.ย. 2551 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่33 หรือ ฝายคําเกมส 
Event 143. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ณัฐพงษ  ดานแกว 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 01:47.52 
 2 ธนัชชา  หทัยโสภา 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:41.45 
 3 กวาง  เสรีเจริญสถิตย 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:19.72 
 4 สรวิศ  นักการ 12 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:14.71 
 5 เอกชล  ประสพผล 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:16.75 
 6 นรเศรษฐ  ลบเมือง 12 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:28.75 
 7 ธนวรรธก  คําคง 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:42.61 
 8 ธีรเทพ  พัวพลเทพ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
  
Record 144. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย  นิภาพร  ต้ังตอฤทธิ์ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  01:07.27 นาท ีเมื่อป 2545 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 144. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 วรลดา  คําคง 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:33.96 
 4 วารีรัชต  อนแสน 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:06.67 
 5 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:23.87 
 6   
 7   
 8   
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Record 145. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย  นิภาพร  ต้ังตอฤทธิ์ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  01:07.37 นาท ีเมื่อป 2541 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 145. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ธญัสตุา  สาครกุลวชิ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:12.27 
 4 กชพร  อรรถกิจบญัชา 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:07.02 
 5 ญาดา  แนบถนอม 15 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:10.45 
 6 ชนกนนัท  ชิณะวงศ 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 7   
 8 
   
Record 146. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย พิมพนารา  เตชะสนธชิยั สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมธัยม  เวลา  01:07.52 นาท ี  เมื่อวันที ่20 ต.ค. 2552 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่34 
  หรือ ราชพฤกษเกมส 
Event 146. ผีเส้ือ 100 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 พัชรมยั  จําเนยีร 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 01:46.64 
 2 พัณณิตา  ชวานุชิต 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:24.32 
 3 ณัฐกานต  ชาวสวน 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:18.99 
 4 จารว ี ปลื้มใจ 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:10.86 
 5 ญาตาว ี บัวสมบูรณ 13 (สมค) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 01:15.14 
 6 ณีรนชุ  ประจันพาณชิย 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:22.76 
 7 ภัคพิชา  มูลจิตร 12 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 01:24.94 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 8 อรมน  ตัณฑุลเวศม 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
  
Record 147. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย ทมีผลดัชาย   สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม  เวลา  01:43.63 นาท ี   
 เมื่อวันที ่17 ต.ค. 2553 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่35 หรือ ประสานมิตรเกมส 
Event 147. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดชาย   18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:48.47 
 4 ทีมผลัดชาย   18 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:43.72 
 5 ทีมผลัดชาย   18 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:45.72 
 6 ทีมผลัดชาย   18 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:49.47 
 7   
 8 
   
Record 148. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย ทมีผลดัชาย   สงักัด สาธติ พิบูลบําเพ็ญ มหาวทิยาลยับรูพา  เวลา  01:46.05 นาท ีเมื่อป 2550 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 148. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดชาย   15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:54.49 
 3 ทีมผลัดชาย   15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:49.79 
 4 ทีมผลัดชาย   15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:48.33 
 5 ทีมผลัดชาย   15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:48.98 
 6 ทีมผลัดชาย   15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:51.53 
 7 ทีมผลัดชาย   15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:59.58 
 8 
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Record 149. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย ทมีผลดัชาย   สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ศูนยวจัิยและพัฒนาการศึกษาเวลา  01:52.55 นาท ี  เมื่อวนัที่ 18 ต.ค. 2547  
 กีฬาสาธิตสามัคค ี ครั้งที ่29 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Event 149. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดชาย   13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:55.56 
 4 ทีมผลัดชาย   13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:52.61 
 5 ทีมผลัดชาย   13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:54.71 
 6 ทีมผลัดชาย   13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:04.13 
 7   
 8 
   
Record 150. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 11 ป ชาย 
 สถิติโดย  ทมีผลดัชาย   สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน  เวลา  02:01.53 นาท ีเมื่อป 2539 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 150. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) NT 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา)   
 2 ทีมผลัดชาย   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:16.49 
 3 ทีมผลัดชาย   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:13.04 
 4 ทีมผลัดชาย   11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:08.93 
 5 ทีมผลัดชาย   11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:11.53 
 6 ทีมผลัดชาย   11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:15.00 
 7 ทีมผลัดชาย   11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:26.13 
 8 
   
Record 151. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 9 ป ชาย 
 สถิติโดย  ทมีผลดัชาย   สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม  เวลา  02:15.81 นาท ี  เมื่อวนัที่ 7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ี ครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 151. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ทีมผลัดชาย   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:29.19 
 2 ทีมผลัดชาย   9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:26.03 
 3 ทีมผลัดชาย   9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:23.07 
 4 ทีมผลัดชาย   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:15.81 
 5 ทีมผลัดชาย   9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:21.32 
 6 ทีมผลัดชาย   9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:24.01 
 7 ทีมผลัดชาย   9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:26.47 
 8 
   
Record 152. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 7 ป ชาย 
 สถิติโดย  ทีมผลัดชาย   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  02:37.33 นาท ีเมื่อป 2533  สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 152. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดชาย   7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 03:12.04 
 4 ทีมผลัดชาย   7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:58.76 
 5 ทีมผลัดชาย   7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:59.22 
 6 ทีมผลัดชาย   7 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   03:58.34 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7   
 8 
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Event 152. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดชาย   7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:50.38 
 3 ทีมผลัดชาย   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:47.99 
 4 ทีมผลัดชาย   7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:37.33 
 5 ทีมผลัดชาย   7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:42.96 
 6 ทีมผลัดชาย   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:48.62 
 7   
 8 
   
Record 153. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย  ทีมผลัดหญิง   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เวลา  01:55.65 นาท ี  เมื่อวันที ่21 ต.ค. 2555 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่37 
Event 153. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดหญิง   18 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:03.03 
 4 ทีมผลัดหญิง   18 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:55.65 
 5 ทีมผลัดหญิง   18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:00.78 
 6   
 7   
 8 
   
Record 154. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย ทมีผลดัหญิง   สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  01:57.25 นาท ี  เมือ่วนัที่ 16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่30  
  ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
Event 154. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดหญิง   15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:00.62 
 4 ทีมผลัดหญิง   15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:57.25 
 5 ทีมผลัดหญิง   15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:58.99 
 6 ทีมผลัดหญิง   15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 7   
 8 
   
Record 155. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย  ทมีผลดัหญิง   สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  01:58.19 นาท ี  เมือ่วนัที่ 21 ต.ค. 2555 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่37 
Event 155. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดหญิง   13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:03.75 
 4 ทีมผลัดหญิง   13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:58.19 
 5 ทีมผลัดหญิง   13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 02:01.88 
 6 ทีมผลัดหญิง   13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:14.34 
 7   
 8 
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Record 156. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 11 ป หญิง 
 สถิติโดย  ทีมผลัดหญิง   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  02:07.07 นาท ี  เมื่อวันที ่20 ต.ค. 2556 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่38 
Event 156. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดหญิง   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:10.45 
 3 ทีมผลัดหญิง   11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:09.46 
 4 ทีมผลัดหญิง   11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:07.07 
 5 ทีมผลัดหญิง   11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:08.16 
 6 ทีมผลัดหญิง   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:10.12 
 7 ทีมผลัดหญิง   11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:16.84 
 8   
 
Record 157. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 9 ป หญิง 
 สถิติโดย ทมีผลดัหญิง   สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม  เวลา  02:20.56 นาท ี   เมื่อวันที ่7 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 157. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดหญิง   9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:40.83 
 3 ทีมผลัดหญิง   9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:22.40 
 4 ทีมผลัดหญิง   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:20.56 
 5 ทีมผลัดหญิง   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:21.79 
 6 ทีมผลัดหญิง   9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:32.54 
 7 ทีมผลัดหญิง   9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) NT 
 8 
   
Record 158. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 7 ป หญิง 
 สถิติโดย ทีมผลัดหญิง   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  02:47.87 นาท ี  เมื่อวันที ่20 ต.ค. 2552 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่34 หรือ  
  ราชพฤกษเกมส 
Event 158. ผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดหญิง   7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:54.93 
 3 ทีมผลัดหญิง   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:53.01 
 4 ทีมผลัดหญิง   7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:47.87 
 5 ทีมผลัดหญิง   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:48.52 
 6 ทีมผลัดหญิง   7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:54.56 
 7 ทีมผลัดหญิง   7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 03:21.80 
 8 
   
Record 201. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย  ธงชยั  กิจภราดร สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม  เวลา  02:02.69 นาท ี เมื่อวนัที่ 22 ต.ค. 2555 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่37 
Event 201. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ไพรด  เมฆสมัพนัธ 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:32.74 
 3 ภูรี  ลิ่มนิรนัดร 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:16.71 
 4 ธรีวฒัน  เพชรวเิชยีร 16 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 02:06.54 
 5 ปฐว ี วรรธนะสาร 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:15.96 
 6 ชลวฒัน  อัครมงคลเลศิ 18 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:16.78 
 7 เกริกกาญจน  จารรุัตนา 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:36.95 
 8 
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Record 202. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย  ธรีวฒัน  เพชรวเิชยีร สงักัด สาธติ พิบูลบําเพญ็ มหาวทิยาลยับรูพา  เวลา  02:06.54 นาท ี  เมือ่วนัที่ 8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 202. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วริศ  พรสุวรรณนภา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม NT 
 3 ภาวัต  มุงเมือง 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 02:43.83 
 4 ทิวสน  แซวตระกูล 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 02:27.43 
 5 อนาวลิ  เนยีมสวุรรณ 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:34.42 
 6 ปติ  ธํารงวิทวัสพงศ 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม NT 
 7   
 8   
Event 202. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 รังสิมันต  ดวงจันทร 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 02:27.00 
 3 พลัฏฐ  บุญยศักด์ิเสร ี 15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:10.88 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:06.50 
 5 วชริวทิย  อินทรช ู 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:08.02 
 6 จิราภัทร  ลามศรีจันทร 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:18.55 
 7   
 8 
   

Record 203. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย วชริวทิย  อินทรชู สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง  เวลา  02:12.88 นาท ี  เมื่อวนัที่ 8 ม.ค. 2560  กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรีเกมส 
Event 203. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ธนัชชา  หทัยโสภา 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:46.04 
 3 วส ุ พันธรุักษา 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:29.56 
 4 นทีดล  ไขมุกข 13 (พมบ) สาธติ พิบูลบําเพญ็ มหาวทิยาลยับรูพา 02:19.71 
 5 กันตกว ี สายอุทยาน 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:27.62 
 6 เจษฎา  เลิศรัตนาพร 12 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 02:36.41 
 7 ธีรเทพ  พัวพลเทพ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 8  
 

Record 204. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย เอมมิกา  หิมะทองคาํ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม  เวลา  02:08.47 นาท ีเมื่อวนัที่ 22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 204. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 สริิกัญญา  เฉลมิธารานกูุล 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:24.35 
 4 พลอยไพลนิ  โกศลวบิูลยพงศ 16 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 02:15.16 
 5 พชรพร  วาสนะสมสิทธิ ์ 16 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:18.11 
 6   
 7   
 8 
   

Record 205. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย ธญัวรตัม  เตชเจรญิพานชิ สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา  เวลา 02:13.98 นาท ี เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560  
  สาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 
Event 205. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ณฐภร  วณชิชากร 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 02:42.60 
 2 กันธิชา  สายอุทยาน 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:30.11 
 3 ณรันณธร  คุณากรภคั 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:23.84 
 4 ญาดา  แนบถนอม 15 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 02:17.92 
 5 ลักษิกา  วิเศษพานิชกิจ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 02:22.89 
 6 ณัญญา  หนิซุย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 02:29.69 
 7 อชิรญา  ปญญาส ี 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:41.58 
 8 วริษา  เลาหะเพ็ญแสง 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 02:48.85 
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Record 206. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย ธัญวรัตม  เตชเจรญิพานชิ สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา  เวลา 02:16.99 นาท ี   
  เมื่อวันที ่10 ม.ค. 2559 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 206. ฟรีสไตล 200 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ฐิติมา  สุโขดมโชติ 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 03:00.98 
 2 ภวรัญชน  ปตตะพงศ 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 02:45.84 
 3 กวิสรา  สุมามาลย 12 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 02:32.25 
 4 ญาตาว ี บัวสมบูรณ 13 (สมค) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 02:23.35 
 5 ณีรนชุ  ประจันพาณชิย 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:25.67 
 6 ภัคพิชา  มูลจิตร 12 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   02:37.48 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7 กชพร  ทพิมอม 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:50.51 
 8 ชัญญอร  อุดมลาภ 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
  
Record 207. กบ 100 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย ภาวนิทร ไชยศรีหา สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั เวลา  01:06.45 นาท ี 
  เมื่อวันที ่3 พ.ย. 2551 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่33 หรือ ฝายคําเกมส 
Event 207. กบ 100 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 จิรวุฒิ  พุมชา 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:38.07 
 3 ภูมิ  เมฆสมัพนัธ 17 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:19.47 
 4 ปณิธ ิ คลายโพธิ์ทอง 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:10.53 
 5 พีรณัฐ  อรชุนวงศ 18 (พมบ) สาธติ พิบูลบําเพญ็ มหาวทิยาลยับรูพา 01:17.47 
 6 ปุญระพี  ประกิจ 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:27.71 
 7   
 8 
   
Record 208. กบ 100 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย ประสบชยั  แกวรุงเรือง สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง  เวลา  01:07.91 นาท ี   
  เมื่อวันที ่20 ต.ค. 2552 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่34 หรือ ราชพฤกษเกมส 
Event 208. กบ 100 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 กันภัย  ลานเหลือ 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม NT 
 3 จิรายุ  บุญญะสิทธิ ์ 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:31.24 
 4 ญาณวุฒิ  ทองแพง 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:25.55 
 5 พัชรพล  รักแกว 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:26.42 
 6 โชติพัฒน  อเนกสุข 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:45.97 
 7   
 8   
Event 208. กบ 100 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วรีะพรรณ  แปนสขุเย็น 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:24.68 
 3 ธีร  มนตร ี 14 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:18.77 
 4 ปภังกร  สิงหกลิ่น 14 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   01:13.88 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 5 ตนภุัทร  อิทธพิูนธนกร 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:16.28 
 6 ภามศุ  เจริญพิทักษพร 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:23.97 
 7   
 8 
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Record 209. กบ 100 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย ตนุภัทร  อิทธพิูนธนกร สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  เวลา  01:16.28 นาท ี   
  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 209. กบ 100 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ธนาธา  ศรีกิจจา 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:47.60 
 2 พีรพงศ  เชื้อสขุ 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:32.71 
 3 พชร  จ่ันอ๊ิด 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:28.17 
 4 รติ  ตันติเวชกุล 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:23.93 
 5 กวาง  เสรีเจริญสถิตย 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:24.84 
 6 ณภัทร  ภิงคารวัฒน 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:28.91 
 7 ภาณุภัทร  โสวรัตนพงศ 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:36.95 
 8 ธิปก  ปญญาวุธ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
  
Record 210. กบ 100 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย ปพิชญา  เกิดทองทว ีสงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมัธยม  เวลา 01:17.39 นาท ี 
  เมื่อวันที ่3 พ.ย. 2551 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่33 หรือ ฝายคําเกมส 
Event 210. กบ 100 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 นภัสสร  พรมศร ี 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:42.97 
 3 นัฏชพร  คงมณ ี 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:24.96 
 4 นวพรรษ  พิษณุวงษ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:14.01 
 5 สุทัตตา  เทพบุตร 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:15.34 
 6 อมลวรรณ  จิวจินดา 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:34.87 
 7 ทรพัยสริิ  พยคัฆหาญ 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:44.66 
 8 
   
Record 211. กบ 100 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย นวพรรษ  พิษณวุงษ สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมธัยม  เวลา  01:15.89 นาท ี   
  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ี ครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 211. กบ 100 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 แพรวา  ศิลาพนัธ 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:01.18 
 2 จันทสิน ี ชวนะภูธร 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:31.80 
 3 พีรภา  มลูจิตร 15 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 01:30.96 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4 ณัชชา  แซลี ้ 14 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:28.98 
 5 รตา  รอดทอง 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:30.48 
 6 กัญญาพัชร  เกษียรสินธุ 15 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 01:31.07 
 7 วินิธา  ภูชัย 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:34.57 
 8  
 
Record 212. กบ 100 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย นวพรรษ  พิษณวุงษ สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมธัยม  เวลา  01:16.91 นาท ี   
  เมื่อวันที ่22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ี ครั้งที ่39 
Event 212. กบ 100 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ศุภัชญา  พันโบ 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม NT 
 3 มนัสนนัท  ปกเคธาติ 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 01:43.90 
 4 บุณยาวีร  เจียมพานทอง 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:41.24 
 5 ธรณธนัย  สวสัดิมงคล 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:43.75 
 6 ณัฐศิญาดา  โหสกุล 12 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 01:46.26 
 7   
 8 
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Event 212. กบ 100 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชุติกาญจน  จันทรสุวรรณ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:41.00 
 3 ณภัทรา  ภิงคารวัฒน 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:29.51 
 4 จิณณ  รัชโน 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:27.12 
 5 พัณณชิตา  โรจนวัฒนดิษกุล 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:29.16 
 6 นงนภัส  จันทรวราสุทธิ ์ 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:39.95 
 7   
 8 
   
Record 213. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย กัญจนกันต  ปรีชาวฒิุคณุ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม  เวลา  00:25.62 นาท ีเมือ่วนัที่ 10 ม.ค. 2559 สาธติสามคัค ีครัง้ที่ 40 
Event 213. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ปฤษฎา  ศรีชวนะ 18 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:35.56 
 3 กัน  จริยวัฒนวิจิตร 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:32.63 
 4 จักรภทัร  ทองพุม 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:31.20 
 5 วสุพล  สุวรรณวัฒน 18 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:31.49 
 6 เกริกกาญจน  จารรุัตนา 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:33.57 
 7   
 8   
Event 213. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 พีรวิชญ  ทวีชัย 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:30.61 
 3 ศุภวิชญ  ทวีสุข 17 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:30.12 
 4 อภชิา  ดํารงพานิชชยั 17 (สมค) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 00:29.08 
 5 ภวัต  สัตตวัตรกุล 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:29.67 
 6 พีรณัฐ  อรชุนวงศ 18 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:30.32 
 7   
 8 
   
Record 214. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย กัญจนกันต  ปรชีาวฒิุคุณ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม  เวลา  00:26.30 นาท ี  เมื่อวนัที่ 20 ต.ค. 2556  
  สาธิตสามัคค ีครั้งที ่38 
Event 214. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 เดชานนท  อินทโชติ 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:42.57 
 3 ชาตินัณข  ธิติปภาดา 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:34.41 
 4 รังสิมันต  ดวงจันทร 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:33.15 
 5 จตุบดินทร  มานะวงศเจริญ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:34.05 
 6 ชยพล  สมยานะ 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:38.90 
 7 กวิน  วุฒิศักด์ิวรชาติ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม NT 
 8  
Event 214. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 พชร  ใจปานน้ํา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:32.11 
 2 ภูรศิ  วารมีณีศิลป 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:29.55 
 3 ธนดล  แกวปูวัด 14 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:28.00 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4 ศวัส  แสนเยีย 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:26.60 
 5 นิธิกรณ  เวชไชโย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:26.61 
 6 ธนวินท  เติมใจ 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:28.72 
 7 อาทติย  สวุรรณพานชิ 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:30.72 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 วชัรพงศ ไทยนริันประเสริฐ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Record 215. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย ศวัส  แสนเยีย สังกัด สาธิต “พิบลูบําเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:27.39 นาท ี   
  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 215. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ทัตธน  พรพุทธศร ี 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:51.40 
 2 ธีรเทพ  พัวพลเทพ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:43.35 
 3 ณัฐพงษ  ดานแกว 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:39.69 
 4 ภาณุภัทร  โสวรัตนพงศ 13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:38.89 
 5 ชนมภมูิ  แมนมนิทร 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:39.15 
 6 ธนวรรธก  คําคง 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:40.37 
 7 ภัทรดนยั  คําต๋ัน 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:44.93 
 8   
Event 215. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ติณณภพ  พัฒนจักร 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:37.78 
 2 ณภัทร  ภิงคารวัฒน 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:36.25 
 3 นรเศรษฐ  ลบเมือง 12 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:34.99 
 4 เอกชล  ประสพผล 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:32.77 
 5 สรวิศ  นักการ 12 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:33.62 
 6 เจษฎา  เลิศรัตนาพร 12 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:35.83 
 7 กันตพงศ  เชื้อเมืองแสน 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:36.49 
 8 
   
Record 216. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 11 ป ชาย 
 สถิติโดย กัญจนกันต  ปรชีาวฒิุคุณ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  00:31.61  นาท ี   
  เมื่อวันที ่20 ต.ค. 2552 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่34 หรือ ราชพฤกษเกมส 
Event 216. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ณฐนนท  ปรีชากิจถาวร 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:58.28 
 2 เตชินท  งามเกียรติขจร 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:50.50 
 3 เย็นศริะ  คชวงษ 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.67 
 4 นฤพนธ  แจงสวาง 10 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:43.77 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 5 สิรวิชญ  กลาแข็ง 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:44.24 
 6 ธีรภัทร  เต็งสุจริตกุล 11 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:48.96 
 7 เตชัส  งามเกียรติขจร 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:51.62 
 8   
Event 216. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ภาสพงศ  เปลงปลั่ง 10 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:41.07 
 2 อานนท  ลี้ไวโรจน 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:36.68 
 3 กร  เหมรญัชโรจน 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:36.08 
 4 ณัฐพล  ทีปจิรังกูล 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:33.77 
 5 วชริาธปิรชัญ  วชิาเดช 11 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:33.87 
 6 กฤตภาส  บัญชาศักด์ิ 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:36.09 
 7 ณฐภัทร  พอคา 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:36.84 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 8 เตชิต  ต้ังมณีนิมิตร 10 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:42.66 
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ปณณภฏั อัศวชพี สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 2 อิทธิพัทธ วงษนพวิชญ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
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Record 217. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 9 ป ชาย 
 สถิติโดย  ณัฐพล  ทปีจิรังกูล สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  00:33.92 นาท ี  
  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 217. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชลวิชญ  ปญญาธัญญะ 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:50.43 
 3 จิรภัทร  ต้ังจิตเจริญพงศ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:42.77 
 4 เจษฎา  ศุภกุลกิตติวัฒน 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:39.82 
 5 นพรุจ  ศิรปิุณย 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:42.74 
 6 วรเมธ  สุเมธวัน 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:47.45 
 7   
 8   
Event 217. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ธนภัทร  ปทมวิภาค 8 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:39.80 
 3 เดชจรัส  สุวรรณเกต 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:37.70 
 4 อชิระ  กอนคําใหญ 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:37.18 
 5 สาธิน  วงคเทียนชัย 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:37.24 
 6 ธีญ  เกษมสุข 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:38.96 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ชัชชัย สงิหคราม สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 อิทธณิรงค กวญีาณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 218. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 7 ป ชาย 
 สถิติโดย กัญจนกันต  ปรชีาวฒิุคุณ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  00:39.47 นาท ี  เมื่อวันที ่16 ต.ค. 2548  
  กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่30 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
Event 218. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ปวรศิ  เชญิไชย 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:06.22 
 3 วรินทร  แถมเปลี่ยน 6 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:55.57 
 4 ปพนพชัร  เลศิจรัญรัตน 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:53.34 
 5 ฐิติภัทร  เรืองรุง 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:54.50 
 6 ปรัชญ  ดีเลศิ 7 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:56.70 
 7 จิตติพัฒน  ลิสอน 7 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   01:14.08 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 8   
Event 218. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ศุภณัฐ  ชยาภิรัต 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:53.02 
 2 ภคภาส  สิงหพันธุ 7 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:49.62 
 3 จิรเมธ  ปนแกว 7 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:48.40 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4 ภีมชยุตม  มะโนสอน 6 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:46.28 
 5 พุทธิณัฏฐ  จําเริญสนิท 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:46.74 
 6 ชยพล  ต้ังคณาทรัพย 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:48.89 
 7 ภัทรวส ุ ภทัทยิกุล 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:51.35 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ณัฐปภัสร บญุโต สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 พัชรนันท ถ้ํากลาง สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 3 พัฒนธรณินทร ตายูเคน สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
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Record 219. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย ณัสญศยา  สูสขุ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  00:29.86 นาท ีเมื่อป 2550  สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 219. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วรลดา  คําคง 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:37.48 
 3 ณัฐสุดา  ปญญายุทธศักด์ิ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:34.27 
 4 สุทัตตา  เทพบุตร 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:29.63 
 5 วารีรัชต  อนแสน 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:29.63 
 6 จามจุรีพร  สุโขดมโชติ 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:35.76 
 7   
 8 
   
Record 220. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย สทุตัตา  เทพบตุร สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  00:29.63 นาท ี  เมื่อวันที ่10 ม.ค. 2559 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 220. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชญากาณฑ  พัฒนาสทิธเิสร ี 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:38.26 
 3 ณฐภร  วณชิชากร 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:36.92 
 4 ประพิชญา  ดาวราม 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:35.17 
 5 จันทสิน ี ชวนะภูธร 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:35.25 
 6 อชิรญา  ปญญาส ี 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:37.21 
 7   
 8   
Event 220. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 หนึ่งฤทัย  ทรงชัยสงวน 14 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:33.88 
 3 ธญัสตุา  สาครกุลวชิ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:30.98 
 4 ธญัวรตัม  เตชเจรญิพานชิ 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:29.32 
 5 กชพร  อรรถกิจบญัชา 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:30.00 
 6 เมธนิี  วนิิชชากร 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:31.20 
 7 พีรภา  มลูจิตร 15 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:34.69 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 8 
   
Record 221. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย ประพาฬสาย  มินประพาฬ สังกัด สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา  เวลา 00:30.09 นาท ีเมื่อป 2534 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 221. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ศุภัชญา  พันโบ 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม NT 
 3 พัชรมยั  จําเนยีร 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:45.09 
 4 ธรณธนัย  สวสัดิมงคล 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:39.04 
 5 ภวรัญชน  ปตตะพงศ 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:40.71 
 6 ภีรดา  วรรณศิริกุล 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:02.68 
 7 อมนิตา  เพิม่พนูววิฒัน 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั NT 
 8   
Event 221. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 นงนภัส  จันทรวราสุทธิ ์ 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:36.37 
 3 อรมน  ตัณฑุลเวศม 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:35.42 
 4 ณัฏฐพตัร  ถิน่คําแบง 13 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:33.31 
 5 พัณณิตา  ชวานุชิต 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:33.58 
 6 พัณณชิตา  โรจนวัฒนดิษกุล 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:35.73 
 7 อรณิชชา  ครองยุทธ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:38.01 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ฐิติชญา จินดาพงษ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Record 222. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 11 ป หญิง 
 สถิติโดย กชพร  อรรถกิจบญัชา สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  00:32.19 นาท ี  เมื่อวันที ่20 ต.ค. 2556 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่38 
Event 222. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 อภิสรา  หวลจิตต 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:16.77 
 4 วรนิทณัฏฐ  อนันตศุภศักด์ิ 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:41.99 
 5 ภัทรลภา  ดีเลิศ 10 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:42.26 
 6 อิงคกานท  สุรพัฒนานนท 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม NT 
 7   
 8   
Event 222. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 กิติยาภรณ  จันทรวราสุทธิ ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:41.86 
 3 ศุภากร  จันฤาไชย 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:37.67 
 4 โสรวรี  ศุภธนะอนนัต 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:33.94 
 5 ปริณ  จุลนวล 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:34.37 
 6 กานตาพิชญ  ทองสังข 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:40.35 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ปณณพร อัศวชีพ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 2 มารตังค พนัธุภักดีคณุ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 
Record 223. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 9 ป หญิง 
 สถิติโดย ศิรญา  กาญจน ีสงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวจัิยและพัฒนาการศึกษา เวลา  00:35.15 นาท ีเมื่อวนัที่ 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 223. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ภัทรานิษฐ  ผกามาศ 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) NT 
 3 ชวิศา  กาญจนานนท 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:44.51 
 4 ณัฐปภัสร  ประสิทธิพ์รกุล 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.04 
 5 ชนิชา  งามเกียรติขจร 8 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:44.09 
 6 สุพัชชา  รัตนศริวิไิลเลศิ 8 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:53.25 
 7   
 8   
Event 223. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 อารียา  หลีละเมียร 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:41.27 
 3 ณิชาภา  ถิรธนานนท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:38.91 
 4 พิมพนาถ  ชุลคีร 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:36.84 
 5 ศศริศัมิ์  พรไพศาลสขุ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:38.29 
 6 กัญจนทิพย  ยิ่งกิจสถาวร 8 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:41.03 
 7 ลภสัรดา  อมรพิทกัษพนัธ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:42.39 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 กันติชา ชมโท สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 ณิชาภัทร วงษโต สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 3 ณิชาภา บุษหมั่น สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
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Record 224. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 7 ป หญิง 
 สถิติโดย  มารตังค  พนัธุภักดีคณุ สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม  เวลา  00:41.19 นาท ี   
  เมื่อวันที ่22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 224. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ธัญจิรา  สงวนพงษ 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม NT 
 4 พิชามญชุ  เหมาะใจ 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:00.37 
 5 ทิรินทรภรณ  สมยา 6 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:19.87 
 6 พิชดารัตน  รักอักษร 7 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ NT 
 7   
 8   
Event 224. ผีเส้ือ 50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ณัฐกฤตา  จินตจันทรวงศ 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:57.57 
 3 ณปภัช  ลิ้มชุณหนุกูล 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:52.60 
 4 พราวพรร  ธญัญะกิจไพศาล 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:41.85 
 5 วรรณธิดา  นาคศรีอาภรณ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:50.70 
 6 สุพีรณัฐ  สาแกว 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:56.39 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 กชการ เหลืองวิลัย สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 ปารมี ลี้ไวโรจน สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 3 วิรัลพัชร ต้ังพาณิชย สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
  
Record 225. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย สิทธิเวช  คงสมฤกษ สังกัด สาธิต “พิบูลบําเพญ็” มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา  00:54.56 นาท ีเมือ่ป 2549  สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 225. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ภีมวจัน  โพธิศ์รีนาค 18 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 3 จิรวุฒิ  พุมชา 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:09.62 
 4 จักรภทัร  ชืน่นยิม 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:05.14 
 5 นนทนาท  กิตติวรกิจ 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:07.49 
 6 ชเล  เสกธีระ 16 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:17.01 
 7   
 8   
Event 225. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ภูรี  ลิ่มนิรนัดร 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:02.29 
 3 ณัฐชนน  เลศิผาสขุ 18 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:58.99 
 4 ธรีวฒัน  เพชรวเิชยีร 16 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:58.67 
 5 ปฐว ี วรรธนะสาร 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:58.87 
 6 ศุภวิชญ  ทวีสุข 17 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:00.50 
 7 ทศันยั  พัตรปาล 17 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:04.78 
 8 
   
 
 
 
 
 
 
 



53 

Record 226. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย สิทธิเวช  คงสมฤกษ สังกัด สาธิต “พิบูลบําเพญ็” มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา  00:55.43 นาท ี  เมื่อวันที ่16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่30  
  ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
Event 226. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชยพล  สมยานะ 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:20.29 
 3 วริศ  พรสุวรรณนภา 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:09.72 
 4 นรบดี  ศิริไธสง 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:04.70 
 5 พัทธดนย  เศวตปยะกุล 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:05.83 
 6 เดชานนท  อินทโชติ 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 01:19.70 
 7 ปติ  ธํารงวิทวัสพงศ 14 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:25.30 
 8   
Event 226. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 อันนัน  โฆษิตานารา 14 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:03.68 
 3 วชริวทิย  อินทรช ู 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:58.48 
 4 ศวัส  แสนเยีย 14 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:56.12 
 5 พลัฏฐ  บุญยศักด์ิเสร ี 15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:57.73 
 6 ทิวสน  แซวตระกูล 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:03.64 
 7 อาทติย  สวุรรณพานชิ 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:03.85 
 8 
   
Record 227. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย ศวัส  แสนเยีย สังกัด สาธิต “พิบลูบําเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:57.17 นาท ี  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรีเกมส 
Event 227. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ธิปก  ปญญาวุธ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 3 จีรทีปต  พิบูลสัมพันธ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:24.68 
 4 เดชบดินทร  จิตตยังกูล 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:21.79 
 5 ศิวัจน  พัฒนาพุฒิศักด์ิ 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:22.20 
 6 อภวิชิญ  ต้ังศิรเิสถยีร 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:29.14 
 7   
 8   
Event 227. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วิทย  ชาครานนท 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:19.22 
 3 ธนกฤต  เลศิรตันาพร 13 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 01:12.85 
 4 สรวิศ  นักการ 12 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:07.06 
 5 วส ุ พันธรุักษา 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:08.98 
 6 กันตพงศ  เชื้อเมืองแสน 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:16.89 
 7   
 8 
   
Record 228. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 11 ป ชาย 
 สถิติโดย  ศวัส  แสนเยีย สังกัด สาธิต “พิบลูบําเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  01:04.54 นาท ี  เมื่อวันที ่22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 228. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ชนกันต  กาญจนดุล 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:30.84 
 2 กิตติธร  ศรเีจรญิสขุภาค 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:25.16 
 3 ธีรภัทร  เต็งสุจริตกุล 11 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 01:21.29 
 4 ธิติพันธ  ประสิทธิ์พรกุล 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:19.12 
 5 เตชิต  ต้ังมณีนิมิตร 10 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:19.46 
 6 ฐาณัสกรณ  กมลสขุยนืยง 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   01:23.76 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7 ณนน  ไวยนิตย 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:26.65 
 8 
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Event 228. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ภาสพงศ  เปลงปลั่ง 10 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:16.16 
 2 อานนท  ลี้ไวโรจน 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:13.15 
 3 ณัฐพล  ทีปจิรังกูล 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:08.86 
 4 วชริาธปิรชัญ  วชิาเดช 11 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:07.05 
 5 ณัฏฐชานนท  รัตนนารีกุล 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 01:07.88 
 6 มัชฌิมา  สุวิชชโสภณ 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:10.56 
 7 ธนวัฒน  โมในยกุล 11 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 01:14.01 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ธนพ จันทรประเสริฐ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 2 บรมคุณ หลาบหนองแสง สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 229. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 9 ป ชาย 
 สถิติโดย  ณัฐพล  ทปีจิรังกูล สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  01:09.87 นาท ี  
  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 229. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 พงษพัฒน  รัตนเรืองสกุล 8 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:01.98 
 3 ศิรา  มารมย 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:38.15 
 4 ชยางกูร  รุธริางกูร 9 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 01:22.60 
 5 จิรภัทร  ต้ังจิตเจริญพงศ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:24.36 
 6 วฒิุภัทร  ซอนบญุ 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:43.20 
 7   
 8   
Event 229. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 อรรจกร  หวลเจรญิทนต 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:19.89 
 3 พีรนนัท  ถ้ํากลาง 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:17.22 
 4 สาธิน  วงคเทียนชัย 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:14.73 
 5 เจษฎา  ศุภกุลกิตติวัฒน 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:16.82 
 6 ปุณย  เลิศจรัญรัตน 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:19.51 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ชมภูม ิมาลยัธรรม สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 ณัฏฐนันท ไชยะคํา สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 3 อิทธณิรงค กวญีาณ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 230. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย เอมมิกา  หิมะทองคาํ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม  เวลา  01:01.07 นาท ี 
 เมื่อวันที ่22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 230. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 เนตรชนก  โอภาสวบิลุ 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:09.55 
 3 พชรพร  วาสนะสมสิทธิ ์ 16 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:04.37 
 4 สริิกัญญา  เฉลมิธารานกูุล 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:02.61 
 5 พลอยไพลนิ  โกศลวบิูลยพงศ 16 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:03.47 
 6 นัฏชพร  คงมณ ี 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:08.66 
 7 รษา  แซจู 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:12.95 
 8 
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Record 231. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย เวณกิา  แกวชยัวงศ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  00:59.69 นาท ี  เมื่อวันที ่16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่30  
  ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
Event 231. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 วริษา  เลาหะเพ็ญแสง 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 01:14.05 
 4 ชนกนนัท  ชิณะวงศ 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:12.38 
 5 นภสร  ชางนอย 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:12.95 
 6 ภูริชญา  จินตนาวงษ 14 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 01:29.81 
 7   
 8   
Event 231. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วีรดา  กลกิจโกวินท 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:09.05 
 3 ธญัสตุา  สาครกุลวชิ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:05.43 
 4 ณรันณธร  คุณากรภคั 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:04.67 
 5 ญาดา  แนบถนอม 15 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 01:04.95 
 6 พรหมภรณ  โยมะบุตร 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 01:07.67 
 7   
 8 
   
Record 232. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย ภาสนิี  ธรีะภาพ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม  เวลา  01:01.00 นาท ี   
 เมื่อวันที ่3 พ.ย. 2551 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่33 หรือ ฝายคําเกมส 
Event 232. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ธนิษฐฐา  พิศาลบุตร 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั NT 
 3 ฐิติมา  สุโขดมโชติ 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:23.92 
 4 ธรณธนัย  สวสัดิมงคล 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:17.01 
 5 ภวรัญชน  ปตตะพงศ 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 01:18.14 
 6 สิปาง  อุกฤษฎมโนรถ 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:26.53 
 7 สาธิดา  รัตนภราดร 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั NT 
 8   
Event 232. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ณีรนชุ  ประจันพาณชิย 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:07.20 
 3 กวิสรา  สุมามาลย 12 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 01:06.88 
 4 จารว ี ปลื้มใจ 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:04.66 
 5 ญาตาว ี บัวสมบูรณ 13 (สมค) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 01:05.72 
 6 ปราลดา  วาสนสมสิทธิ ์ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 01:07.03 
 7 ณัฐกานต  ชาวสวน 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:11.13 
 8 
   
Record 233. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 11 ป หญิง 
 สถิติโดย กชพร  อรรถกิจบญัชา สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  01:06.58 นาท ี  เมื่อวันที ่21 ต.ค. 2556 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่38 
Event 233. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชลวลชั  มีนิจสนิ 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:24.85 
 3 ศศพินทุ  สาระวาส 10 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 01:21.73 
 4 จิตสุภา  ชนะพล 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:19.62 
 5 กิติยาภรณ  จันทรวราสุทธิ ์ 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:20.27 
 6 สชุานิตา  ประสิทธิแ์สงอารยี 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:24.85 
 7   
 8 
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Event 233. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ฐิติพร  จันทรวาววาม 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   01:13.13 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 3 ธญัชนก  ชยัวสิทุธางกูร 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:10.90 
 4 ณัฏฐา  ใจปานน้ํา 11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:08.09 
 5 ศิรญา  กาญจน ี 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:08.26 
 6 มีอา  มิลลาร 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:13.08 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 วรนิทณัฏฐ อนันตศุภศักด์ิ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 234. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 9 ป หญิง 
 สถิติโดย ศิรญา  กาญจน ีสังกัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ศูนยวจัิยและพัฒนาการศึกษา  เวลา  01:13.13 นาท ี 
 เมื่อวันที ่10 ม.ค. 2559 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 234. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 หทัยชนก  ลสิอน 9 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   01:50.12 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 3 เบญญาภา  บันลือกุลวณิชย 9 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   01:34.17 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4 ณิชาภา  บุษหมั่น 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:27.21 
 5 ณิชาภัทร  วงษโต 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:29.61 
 6 ณัฐวีร  เจียรสมจิตร 8 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 01:46.88 
 7   
 8   
Event 234. ฟรีสไตล 100 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชัญญาภคั  ศภุมณ ี 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:24.30 
 3 นารา  สถาปตานนท 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:20.89 
 4 พิมพนาถ  ชุลคีร 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:12.67 
 5 ณัฐณิชา  ไทยมิตร 9 (ปสธ) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 01:17.53 
 6 ณัฏฐพิชา  พิมพสาร ี 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 01:21.32 
 7 ชนิชา  งามเกียรติขจร 8 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 01:26.54 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ปณณ ประสิทธิ์วุฒิเวชช สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 2 อิงชนก ไชยรัตน สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 
Record 235. กรรเชียง 50 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย กัญจนกันต  ปรชีาวฒิุคุณ สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมธัยม  เวลา  00:28.36 นาท ี เมื่อวนัที่ 10 ม.ค. 2559  
  สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 235. กรรเชียง 50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 กัน  จริยวัฒนวิจิตร 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:39.32 
 3 อภชิา  ดํารงพานิชชยั 17 (สมค) สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 00:36.67 
 4 รัตนชวนิ  สวสัด์ิจิรกิจ 17 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:33.99 
 5 จักรภทัร  ทองพุม 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:35.12 
 6 นนทนาท  กิตติวรกิจ 16 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:37.31 
 7   
 8 
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Event 235. กรรเชียง 50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชเล  เสกธีระ 16 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:32.22 
 3 กัญญโกมุท  แดงสวาง 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:30.78 
 4 ปณิธ ิ คลายโพธิ์ทอง 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:29.88 
 5 ทิวัตถ  โสภณ 17 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:30.04 
 6 ณัฐนนท  สุวรรณวงศ 16 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:31.63 
 7 สันทัด  ไทยะจิตตวณิชย 17 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:33.91 
 8 
   
Record 236. กรรเชียง 50 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย ศลษิฏ  ศภุกิจธนากร สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  เวลา  00:29.19 นาท ี  เมื่อวันที ่3 พ.ย. 2551 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่33 หรือ ฝายคําเกมส 
Event 236. กรรเชียง 50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 กวิน  วุฒิศักด์ิวรชาติ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม NT 
 2 ญาณวุฒิ  ทองแพง 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:39.31 
 3 จตุบดินทร  มานะวงศเจริญ 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:37.50 
 4 ชณกานต  เชื้อแกว 15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:36.73 
 5 วรชิต  มงคลอจลา 15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:37.32 
 6 กาย  จริยวัฒนวิจิตร 14 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:38.26 
 7 ณัฐพงษ  จินดาหรา 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 8   
Event 236. กรรเชียง 50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 พงศดนัย  ศรีชมภ ู 15 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:34.47 
 2 ธนดล  แกวปูวัด 14 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:30.99 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 3 พีระกฤตย  พชรบุณยเกียรติ 15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:30.11 
 4 ปรีดิยาธร  อบเชย 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:28.49 
 5 เบญจมนิทร  เบญจธรีพงศ 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:29.88 
 6 ธนวินท  เติมใจ 14 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:30.85 
 7 อันนัน  โฆษิตานารา 14 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:34.28 
 8 
   
Record 237. กรรเชียง 50 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย ปรีดิยาธร  อบเชย สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  00:28.49 นาท ี  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 237. กรรเชียง 50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ศิวัจน  พัฒนาพุฒิศักด์ิ 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:44.90 
 3 อภวิชิญ  ต้ังศิรเิสถยีร 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:41.52 
 4 ศิศรีะ  แจงสวาง 12 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:41.21 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 5 ติณณภพ  พัฒนจักร 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:41.48 
 6 ชนมภมูิ  แมนมนิทร 12 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:41.70 
 7 กิตติพิชญ  วงษชื่น 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:45.91 
 8   
Event 237. กรรเชียง 50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ศรานต  ศรสีจัจะเลิศวาจา 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:37.15 
 3 รติ  ตันติเวชกุล 13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:35.81 
 4 ณัฐวัชร  เพชรคง 12 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:33.54 
 5 ณัชพล  แซลี ้ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:35.79 
 6 ณัฐภัทร  นกคลาย 13 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:36.96 
 7 วิทย  ชาครานนท 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:41.02 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ทัตธน พรพุทธศร ี สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
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Record 238. กรรเชียง 50 เมตร รุน 11 ป ชาย 
 สถิติโดย  ศวัส  แสนเยีย สังกัด สาธิต “พิบลูบําเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา  เวลา  00:34.12 นาท ี  เมื่อวันที ่22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคคีครั้งที ่39 
Event 238. กรรเชียง 50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 เตชัส  งามเกียรติขจร 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:53.43 
 3 ณนน  ไวยนิตย 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:48.13 
 4 ธีรภัทร  เต็งสุจริตกุล 11 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:44.23 
 5 กิตติธร  ศรเีจรญิสขุภาค 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:46.91 
 6 เตชินท  งามเกียรติขจร 11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:52.29 
 7 ภทร  กิติสุธาธรรม 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) NT 
 8   
Event 238. กรรเชียง 50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 นฤพนธ  แจงสวาง 10 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:43.93 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 2 ภูริช  เจียมสุข 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:40.61 
 3 สระณะ  ธนดีเจรญิโชค 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:38.74 
 4 นนพสัส  สตุกิจพิสฐิ 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:37.36 
 5 เทยีนเทยีน  แทนคุณ จาว 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:38.22 
 6 ณฐภัทร  พอคา 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:40.55 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7 ศุภวิชญ  ศรีชมภ ู 11 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:40.79 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ธิติพันธ ประสิทธิ์พรกุล สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 2 มัชฌิมา สุวิชชโสภณ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 
Record 239. กรรเชียง 50 เมตร รุน 9 ป ชาย 
 สถิติโดย จิรวิทย  ขําขนิษฐ สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายประถม  เวลา  00:37.83 นาท ีเมื่อป 2540 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 239. กรรเชียง 50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ชลวิชญ  ปญญาธัญญะ 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:50.14 
 3 พงศพิสฏิฐ  มั่งชม 8 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:48.57 
 4 ชัชชัย  สงิหคราม 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:46.15 
 5 ภาคิน  ณ นคร 9 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:46.25 
 6 วฒิุภัทร  ซอนบญุ 9 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:48.74 
 7 วีริศ  พังพิศ 8 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:06.04 
 8   
Event 239. กรรเชียง 50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ศิรา  มารมย 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.65 
 2 ปุณย  เลิศจรัญรัตน 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:43.62 
 3 ธีญ  เกษมสุข 9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:42.85 
 4 นรภัทร  กระเปาทอง 9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:42.64 
 5 ภูรินทร  จึงเจรญิสขุ 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:42.64 
 6 คุณัชญ  แสงนนท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:43.34 
 7 กฤตภาส  ธนาสุทธิเสร ี 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:44.57 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ธนภัทร ปทมวิภาค สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 ภูมิณิภิชรก พานิชกิจอนันต สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 3 ศุภกฤต โฆษิตตาพานิช สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
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Record 240. กรรเชียง 50 เมตร รุน 7 ป ชาย 
 สถิติโดย ณัฐสิทธิ ์ ลือสันเทียะ สังกัด สาธิต “พิบลูบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา  เวลา  00:42.23 นาท ีเมื่อป 2544   สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 240. กรรเชียง 50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 อริยธชั  อัศวชาติชาญชัย 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) NT 
 2 พัชรนันท  ถ้ํากลาง 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 01:03.33 
 3 ภคภาส  สิงหพันธุ 7 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:57.04 
 4 ปณชัย  ปวณีวงษวรรณ 7 (พมบ) สาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวทิยาลยับรูพา 00:53.67 
 5 ปยังกูร  จันทรวาววาม 7 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:57.00 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 6 ปุญญ  เรืองพานชิ 6 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   01:00.37 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7 ภูชิน  ภัทรโภคิณ 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) NT 
 8   
Event 240. กรรเชียง 50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ปพนพชัร  เลศิจรัญรัตน 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:51.77 
 2 วีรภัทร  เตชะธาดารัตน 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:49.40 
 3 พุทธิณัฏฐ  จําเริญสนิท 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:48.12 
 4 ภีมชยุตม  มะโนสอน 6 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:46.84 
 5 ฐิติภัทร  เรืองรุง 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:47.20 
 6 ภูมิ  เดชมา 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:49.38 
 7 ชยพล  ต้ังคณาทรัพย 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:49.53 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 เตชิต ดําสูงเนิน สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 ศุภณัฐ ชยาภิรัต สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 3 หัสดิน หลิน สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 
Record 241. กรรเชียง 50 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย  สทุตัตา  เทพบตุร สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  00:31.36 นาท ี   
  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 241. กรรเชียง 50 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วรภา  ไชยเสนา 18 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 01:21.07 
 3 รษา  แซจู 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:39.73 
 4 อมลวรรณ  จิวจินดา 17 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:35.02 
 5 ณัฐสุดา  ปญญายุทธศักด์ิ 16 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:39.12 
 6 นภัสสร  พรมศร ี 16 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:51.30 
 7   
 8 
   
Record 242. กรรเชียง 50 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย สทุตัตา  เทพบตุร สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  00:31.67 นาท ี   
  เมื่อวันที ่10 ม.ค. 2559 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 242. กรรเชียง 50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 กันธิชา  สายอุทยาน 15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:37.07 
 4 วีรดา  กลกิจโกวินท 14 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:36.91 
 5 ประพิชญา  ดาวราม 14 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:37.06 
 6 ภูริชญา  จินตนาวงษ 14 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:46.42 
 7   
 8 
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Event 242. กรรเชียง 50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 พรหมภรณ  โยมะบุตร 14 (สมน) มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 00:36.18 
 3 รตา  รอดทอง 15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:35.53 
 4 เมธนิี  วนิิชชากร 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:32.75 
 5 กันตกาญจน  ปรีชาวฒิุคุณ 15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 00:33.97 
 6 หนึ่งฤทัย  ทรงชัยสงวน 14 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:35.73 
 7   
 8 
   

Record 243. กรรเชียง 50 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย สทุตัตา  เทพบตุร สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  00:31.96 นาท ี  เมื่อวันที ่21 ต.ค. 2556 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่38 
Event 243. กรรเชียง 50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 อมินตา  เพิม่พนูววิฒัน 13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั NT 
 3 มนัสนนัท  ปกเคธาติ 13 (สมข) สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 00:47.55 
 4 ชัญญอร  อุดมลาภ 13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:40.00 
 5 กชพร  ทพิมอม 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:40.52 
 6 นันทนภัส  พนัธุเหล็ก 13 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ NT 
 7   
 8   
Event 243. กรรเชียง 50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 วาสิน ี คลายโพธิ์ทอง 13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 00:36.91 
 3 ณัฏฐพตัร  ถิน่คําแบง 13 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:35.84 
 4 ไอลดา  อบเชย 12 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 00:33.72 
 5 ปราลดา  วาสนสมสิทธิ ์ 12 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 00:33.76 
 6 ธนพร  มีทรัพย 13 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 00:36.75 
 7 อรณิชชา  ครองยุทธ 12 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:38.98 
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 สิปาง อุกฤษฎมโนรถ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 

Record 244. กรรเชียง 50 เมตร รุน 11 ป หญิง 
 สถิติโดย วารีรัชต  อนแสน สังกัด สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  เวลา  00:35.42 นาท ี  เมื่อวันที ่22 ต.ค. 2555 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่37 
Event 244. กรรเชียง 50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 อภิสรา  หวลจิตต 11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม NT 
 3 พิชฌธติา  ชัยวงศพินิจ 10 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:42.16 
 4 ศุภากร  จันฤาไชย 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:40.44 
 5 จิตสุภา  ชนะพล 11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:41.83 
 6 ชลวลชั  มีนิจสนิ 10 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:45.11 
 7   
 8   
Event 244. กรรเชียง 50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ศศพินทุ  สาระวาส 10 (สอร) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ องครกัษ 00:39.74 
 3 ฐิติพร  จันทรวาววาม 11 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   00:38.32 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4 ศิรญา  กาญจน ี 11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:35.38 
 5 ปริณ  จุลนวล 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:37.31 
 6 มีอา  มิลลาร 10 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:38.69 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 กานตาพิชญ ทองสังข สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 2 โสรวรี ศุภธนะอนนัต สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
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Record 245. กรรเชียง 50 เมตร รุน 9 ป หญิง 
 สถิติโดย ศิรญา  กาญจน ีสงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรศูนยวจัิยและพัฒนาการศึกษา เวลา 00:37.95 นาท ี เมื่อวนัที่ 10 ม.ค. 2559 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่40 
Event 245. กรรเชียง 50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 เจาจอมขวัญ  ชมภ ู 8 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:08.59 
 3 สพุัชชา  รัตนศริวิไิลเลศิ 8 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:52.97 
 4 สุภัสสร  หาญวรวงศ 9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:44.95 
 5 ปารัช  ภัทรไชยอนนัท 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:47.34 
 6 ธนัชชา  ฐานวัฒน 9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:57.44 
 7   
 8   
Event 245. กรรเชียง 50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ณัฐปภัสร  ประสิทธิพ์รกุล 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.95 
 3 นารา  สถาปตานนท 8 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:44.45 
 4 ณัฏฐพิชา  พิมพสาร ี 9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:42.82 
 5 อารียา  หลีละเมียร 8 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:44.31 
 6 กัญจนทิพย  ยิ่งกิจสถาวร 8 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:44.72 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 ชญานศิ กลาแขง็ สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 นันทวดี ต้ังธนาธรทพิย สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 3 พิมพพญิ งามเจริญสขุถาวร สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
 4 ลภสัรดา อมรพิทกัษพนัธ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 
Record 246. กรรเชียง 50 เมตร รุน 7 ป หญิง 
 สถิติโดย  ชนิภรณ  สุตีรณะ สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  00:43.99 นาท ีเมื่อป 2544 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 246. กรรเชียง 50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ปวีณกร  พุดซอน 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 01:13.90 
 3 ทิรินทรภรณ  สมยา 6 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 00:59.89 
 4 จิรัชญา  เหมรญัชโรจน 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:57.88 
 5 ณัฐกฤตา  จินตจันทรวงศ 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:58.16 
 6 ภัสสพิชชา  แตมครบุร ี 7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 01:04.60 
 7   
 8   
Event 246. กรรเชียง 50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ปาณิสรา  หลาพรหม 7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 00:57.66 
 3 อรวรา  เติมพิทยาไพสฐิ 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:53.51 
 4 พรีมริตา  ศริริตันไพจิตร 7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 00:46.28 
 5 ณปภัช  ลิ้มชุณหนุกูล 7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 00:48.19 
 6 วรรณธิดา  นาคศรีอาภรณ 7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 00:56.37 
 7   
 8   
 นักกฬีาสํารอง 
 1 พลอยไพลณิ เลศิววิฒันตระกูล สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 
 2 พิชามญชุ เหมาะใจ สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 
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Record 247. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 18 ป ชาย 
 สถิติโดย  ทีมผลัดชาย   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เวลา  01:54.81 นาท ี  เมื่อวันที ่22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 247. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 18 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดชาย   18 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:00.97 
 4 ทีมผลัดชาย   18 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 01:54.81 
 5 ทีมผลัดชาย   18 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:56.26 
 6 ทีมผลัดชาย   18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:02.37 
 7   
 8 
   
Record 248. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 15 ป ชาย 
 สถิติโดย  ทมีผลดัชาย   สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  01:59.33 นาท ีเมื่อป 2549  สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 248. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 15 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดชาย   15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:09.35 
 3 ทีมผลัดชาย   15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:02.59 
 4 ทีมผลัดชาย   15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 01:59.33 
 5 ทีมผลัดชาย   15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 02:02.55 
 6 ทีมผลัดชาย   15 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:03.89 
 7 ทีมผลัดชาย   15 (สมช) สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 02:13.71 
 8  
  
Record 249. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 13 ป ชาย 
 สถิติโดย  ทมีผลดัชาย   สงักัด สาธติแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  เวลา  02:02.18 นาท ีเมื่อป 2535 สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 249. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 13 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดชาย   13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:09.99 
 4 ทีมผลัดชาย   13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:05.14 
 5 ทีมผลัดชาย   13 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:08.33 
 6 ทีมผลัดชาย   13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:46.53 
 7   
 8 
   
Record 250. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 11 ป ชาย 
 สถิติโดย  ทีมผลัดชาย   สังกัด สาธิต “พิบูลบําเพญ็” มหาวิทยาลัยบูรพา  เวลา  02:21.83 นาท ี  เมื่อวนัที่ 22 ธ.ค. 2557 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่39 
Event 250. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 11 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  11 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 02:49.72 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา)   
 2 ทีมผลัดชาย   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:37.29 
 3 ทีมผลัดชาย   11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:30.24 
 4 ทีมผลัดชาย   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:23.87 
 5 ทีมผลัดชาย   11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:25.89 
 6 ทีมผลัดชาย   11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:35.46 
 7 ทีมผลัดชาย   11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:39.15 
 8 
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Record 251. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 9 ป ชาย 
 สถิติโดย ทมีผลดัชาย   สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม  เวลา  02:33.74 นาท ี  เมื่อวนัที่ 8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 251. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 9 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1 ทีมผลัดชาย   9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:00.40 
 2 ทีมผลัดชาย   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:47.21 
 3 ทีมผลัดชาย   9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:40.69 
 4 ทีมผลัดชาย   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:33.74 
 5 ทีมผลัดชาย   9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:40.67 
 6 ทีมผลัดชาย   9 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:45.90 
 7 ทีมผลัดชาย   9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:50.88 
 8 
   
Record 252. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 7 ป ชาย 
 สถิติโดย  ทีมผลัดชาย   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  03:04.73 นาท ีเมื่อป 2545  สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 252. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดชาย   7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 03:56.64 
 4 ทีมผลัดชาย   7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:25.33 
 5 ทีมผลัดชาย   7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:40.90 
 6 ทีมผลัดชาย   7 (กพส) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   04:32.00 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 7   
 8   
Event 252. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 7 ป ชาย Heat 2 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดชาย   7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:21.60 
 3 ทีมผลัดชาย   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 03:08.63 
 4 ทีมผลัดชาย   7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 03:04.73 
 5 ทีมผลัดชาย   7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:07.61 
 6 ทีมผลัดชาย   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 03:12.33 
 7   
 8 
   
Record 253. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 18 ป หญิง 
 สถิติโดย ทีมผลัดหญิง   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เวลา  02:12.26 นาท ี  เมื่อวันที ่22 ต.ค. 2555  สาธิตสามัคค ีครั้งที ่37 
Event 253. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 18 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดหญิง   18 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:18.78 
 4 ทีมผลัดหญิง   18 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:07.81 
 5 ทีมผลัดหญิง   18 (จฬม) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 02:14.67 
 6   
 7   
 8 
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Record 254. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 15 ป หญิง 
 สถิติโดย ทมีผลดัหญิง   สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  02:10.80 นาท ี  เมือ่วนัที่ 16 ต.ค. 2548 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่30  
  ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
Event 254. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 15 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดหญิง   15 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 02:15.81 
 4 ทีมผลัดหญิง   15 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:10.80 
 5 ทีมผลัดหญิง   15 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:14.32 
 6 ทีมผลัดหญิง   15 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา NT 
 7   
 8 
   
Record 255. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 13 ป หญิง 
 สถิติโดย ทมีผลดัหญิง   สงักัด สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั  เวลา  02:12.28 นาท ีเมื่อป 2537  สถิติกีฬาสาธิตสามัคค ี
Event 255. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 13 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2   
 3 ทีมผลัดหญิง   13 (สธร) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 02:19.33 
 4 ทีมผลัดหญิง   13 (ปทว) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ปทมุวนั 02:12.88 
 5 ทีมผลัดหญิง   13 (ปสม) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายมัธยม 02:18.19 
 6 ทีมผลัดหญิง   13 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:24.54 
 7   
 8 
   
Record 256. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 11 ป หญิง 
 สถิติโดย ทีมผลัดหญิง   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  02:20.93 นาท ี  เมื่อวันที ่21 ต.ค. 2556 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่38 
Event 256. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 11 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดหญิง   11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:39.38 
 3 ทีมผลัดหญิง   11 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:28.26 
 4 ทีมผลัดหญิง   11 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 02:20.93 
 5 ทีมผลัดหญิง   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:23.97 
 6 ทีมผลัดหญิง   11 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:36.35 
 7 ทีมผลัดหญิง   11 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:42.07 
 8   
 
Record 257. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 9 ป หญิง 
 สถิติโดย  ทมีผลดัหญิง   สงักัด สาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถม  เวลา  02:39.45 นาท ี  เมื่อวันที ่8 ม.ค. 2560 กีฬาสาธิตสามัคค ีครั้งที ่41 นนทรเีกมส 
Event 257. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 9 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดหญิง   9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:49.04 
 3 ทีมผลัดหญิง   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:46.45 
 4 ทีมผลัดหญิง   9 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 02:39.45 
 5 ทีมผลัดหญิง   9 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 02:42.32 
 6 ทีมผลัดหญิง   9 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 02:47.35 
 7 ทีมผลัดหญิง   9 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) NT 
 8 
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Record 258. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 7 ป หญิง 
 สถิติโดย  ทีมผลัดหญิง   สังกัด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  เวลา  03:10.38 นาท ีเมื่อวันที ่20 ต.ค. 2552 สาธิตสามัคค ีครั้งที ่34 หรือราชพฤกษเกมส 
Event 258. ผลัดผสม 4x50 เมตร รุน 7 ป หญิง Heat 1 
 ลู ช่ือ-สกุล อายุ อักษรยอ สังกัด 
 1   
 2 ทีมผลัดหญิง   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 03:30.26 
 3 ทีมผลัดหญิง   7 (จฬป) สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 03:19.25 
 4 ทีมผลัดหญิง   7 (สมก) สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ศนูยวจัิยและพัฒนาการศึกษา 03:04.90 
 5 ทีมผลัดหญิง   7 (มรป) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 03:10.38 
 6 ทีมผลัดหญิง   7 (ปสป) สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒประสานมิตร ฝายประถม 03:26.15 
 7 ทีมผลัดหญิง   7 (ปศก) สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 03:44.27 
 8   
 หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม และควรเตรียมตัวนักกีฬากอนเวลา 2-3 ช.ม.    
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รายช่ือผูควบคุมทมีและนกักีฬา 
 

โรงเรยีนสาธิตแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผูควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 

1 นาย สริน ประดู ผูจัดการทีม 
2 นางสาว พรสุดา พรวัฒนกุล ผูจัดการทีม 
3 นาย ณัฐวุฒ ิ คิดควร ผูฝกสอน 
4 นาย ณัฐพล ชวนะวานิช ผูฝกสอน 
5 นาย วิศิษฏ หลักคงคา ผูฝกสอน 
6 นาย พัฒนธนันตร ตนานุประวัต ิ ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กหญิง รวิภามัณฑ คูณทวีลาภผล ป.1 
2 เด็กหญิง เกวลิน ชิณะวงศ ป.1 
3 เด็กชาย หัสดิน หลิน ป.1 
4 เด็กหญิง ศิรภัสสร มิลินทางกูร ป.1 
5 เด็กชาย วรกัน ทองภูสวรรค ป.1 
6 เด็กชาย ธนกฤต ภูชงควาริน ป.1 
7 เด็กชาย วรินทร แถมเปลี่ยน ป.1 
8 เด็กชาย ชยพล ตั้งคณาทรัพย ป.2 
9 เด็กชาย อริยะ ลีฬหาสกุล ป.2 
10 เด็กชาย บรมภัค หลาบหนองแสง ป.2 
11 เด็กหญิง กวินทรา วชิรานุลักษณ ป.2 
12 เด็กหญิง ปทิตตา เจียมพานทอง ป.2 
13 เด็กหญิง ฟาชรีย ทัศนนาวิน ป.2 
14 เด็กชาย เมฆภฟูา ฤทธิรอด ป.2 
15 เด็กหญิง ณปภัช ลิ้มชุณหนุกูล ป.2 
16 เด็กหญิง วิรัลพัชร ตั้งพาณิชย ป.2 
17 เด็กชาย ทยา คงเสรี ป.2 
18 เด็กชาย พัชรนันท ถ้ํากลาง ป.2 
19 เด็กหญิง พิชามญชุ เหมาะใจ ป.2 
20 เด็กหญิง อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ ป.2 
21 เด็กชาย ปณณธร สุวรรณทศ ป.2 
22 เด็กหญิง พิมพพิญ งามเจริญสขุถาวร ป.3 
23 เด็กหญิง ทฐอร กนกปภาวาณิชย ป.3 
24 เด็กหญิง พิชญนารา จันทรสุวรรณ ป.3 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
25 เด็กหญิง อารียา หลีละเมียร ป.3 
26 เด็กหญิง ณัฐปภสัร ประสิทธ์ิพรกุล ป.3 
27 เด็กชาย อิทธิณรงค กวีญาณ ป.3 
28 เด็กชาย อภิพงศพิพัฒน กวีญาณ ป.3 
29 เด็กหญิง ปณณ ประสิทธ์ิวุฒิเวชช ป.3 
30 เด็กหญิง เอมภัทรา ครองยุทธ ป.3 
31 เด็กชาย ศิรา มารมย ป.3 
32 เด็กหญิง ภรรนท จิตกระเสริม ป.3 
33 เด็กชาย ภูมิณิภิชรก พานิชกิจอนันต ป.3 
34 เด็กหญิง ชัญญาภคั ศุภมณี ป.4 
35 เด็กชาย วรพล ประจันพาณิชย ป.4 
36 เด็กชาย นพรุจ ศิริปุณย ป.4 
37 เด็กหญิง ณิชาภัทร วงษโต ป.4 
38 เด็กชาย ธีญ เกษมสุข ป.4 
39 เด็กชาย พีรนันท ถ้ํากลาง ป.4 
40 เด็กชาย พีรดนย ทรัพยเสนีย ป.4 
41 เด็กหญิง วรินทณัฏฐ อนันตศุภศักดิ ์ ป.4 
42 เด็กหญิง พิชฌธิตา ชัยวงศพินิจ ป.5 
43 เด็กหญิง ศริยา บุญญะศิริ ป.5 
44 เด็กหญิง สุชานิตา ประสิทธ์ิแสงอารีย ป.5 
45 เด็กหญิง ศุภรกาญจน จันทรสุวรรณ ป.5 
46 เด็กหญิง ปณณพร อัศวชีพ ป.5 
47 เด็กชาย ปณณภัฏ อัศวชีพ ป.5 
48 เด็กชาย ชนัดพล จันทรนก ป.5 
49 เด็กชาย ณนน ไวยนิตย ป.5 
50 เด็กชาย ธิติพันธ ประสิทธ์ิพรกุล ป.5 
51 เด็กหญิง กัณญญะกวี ชินเมธีพิทักษ ป.5 
52 เด็กชาย เย็นศิระ คชวงษ ป.5 
53 เด็กหญิง กวินทรภา อนันตศุภศักดิ ์ ป.5 
54 เด็กหญิง ศิรญา กาญจนี ป.6 
55 เด็กชาย อัครภพ โฆษติานนท ป.6 
56 เด็กชาย บรมคุณ หลาบหนองแสง ป.6 
57 เด็กชาย อชิฏะ วงศวิเชียร ป.6 
58 เด็กหญิง กานตาพิชญ ทองสังข ป.6 
59 เด็กชาย กฤตภาส บัญชาศักดิ ์ ป.6 
60 เด็กชาย เทียนเทียน แทนคุณ จาว ป.6 
61 เด็กหญิง ชุติกาญจน จันทรสุวรรณ ม.1 
62 เด็กหญิง บุณยาวีร เจียมพานทอง ม.1 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
63 เด็กหญิง ณีรนุช ประจันพาณิชย ม.1 
64 เด็กชาย ศรานต ศรีสัจจะเลิศวาจา ม.1 
65 เด็กชาย ธีรเทพ พัวพลเทพ ม.1 
66 เด็กชาย อภิวิชญ ตั้งศิริเสถยีร ม.1 
67 เด็กหญิง อรณิชชา ครองยุทธ ม.1 
68 เด็กชาย ธนาธา ศรีกิจจา ม.1 
69 เด็กชาย ธิปก ปญญาวุธ ม.1 
70 เด็กชาย กันตกวี สายอุทยาน ม.2 
71 เด็กชาย ทัตธน พรพุทธศรี ม.2 
72 เด็กหญิง สิปาง อุกฤษฏมโนรถ ม.2 
73 เด็กหญิง ชัญญอร อุดมลาภ ม.2 
74 เด็กชาย ณัฐพงษ จินดาหรา ม.2 
75 เด็กหญิง อรมน ตัณฑุลเวศม ม.2 
76 เด็กชาย กาย จริยวัฒนวิจิตร ม.3 
77 เด็กชาย อาทิตย สุวรรณพานิช ม.3 
78 เด็กชาย วีระพรรณ แปนสุขเย็น ม.3 
79 เด็กหญิง ชนกนันท ชิณะวงศ ม.3 
80 เด็กหญิง วินิธา ภูชัย ม.3 
81 เด็กหญิง กันธิชา สายอุทยาน ม.4 
82 นาย นนทนาท กิตติวรกิจ ม.4 
83 เด็กชาย จิราภัทร ลามศรีจันทร ม.4 
84 นางสาว ธัญวรัตม เตชเจริญพานิช ม.4 
85 นาย ไพรด เมฆสัมพันธ ม.4 
86 นาย ภีมวัจน โพธ์ิศรีนาค ม.5 
87 นาย กัน จริยวัฒนวิจิตร ม.5 
88 นาย ภูมิ เมฆสัมพันธ ม.6 
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โรงเรยีนสาธิตแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  วทิยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ผูควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 

1 นาง ภัทรา มูลจิตร ผูจัดการทีม 
2 นาย เจตพล อําพันมณี ผูฝกสอน 
3 นาง ธัญยธรณ ศุภเจริญวรกิตติ ์ ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กชาย ปยังกูร จันทรวาววาม ป.1 
2 เด็กชาย จิตติพัฒน ลิสอน ป.1 
3 เด็กชาย ปุญญ เรืองพานิช ป.1 
4 เด็กชาย จิรเมธ ปนแกว ป.2 
5 เด็กหญิง เบญญาภา บันลือกุลวณิชย ป.3 
6 เด็กชาย นฤพนธ แจงสวาง ป.4 
7 เด็กหญิง หทัยชนก ลิสอน ป.4 
8 เด็กหญิง ฐิติพร จันทรวาววาม ป.5 
9 เด็กชาย ณฐภัทร พอคา ป.5 
10 เด็กชาย ฐาณัสกรณ กมลสุขยืนยง ป.5 
11 เด็กชาย ศิศีระ แจงสวาง ป.6 
12 เด็กหญิง ภัคพิชา มูลจิตร ม.1 
13 เด็กชาย ปภังกร สิงหกลิ่น ม.2 
14 เด็กชาย ธนดล แกวปูวัด ม.3 
15 นางสาว พีรภา มูลจิตร ม.3 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นาย อินทรตรอง นิตยโรจน ผูจัดการทีม 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กชาย ปรัชญ ดีเลศิ ป.2 
2 เด็กชาย ศุภวิชญ ศรีชมภ ู ป.5 
3 เด็กชาย ธีรภัทร เตง็สจุริตกุล ป.5 
4 เด็กหญิง ภัทรลภา ดีเลศิ ป.5 
5 เด็กหญิง กวิสรา สุมามาลย ม.1 
6 เด็กหญิง มนัสนันท ปกเคธาต ิ ม.2 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
7 เด็กชาย ติณณภพ พัฒนจักร ม.2 
8 เด็กชาย ณัฐพงษ ดานแกว ม.2 
9 เด็กชาย พงศดนัย ศรีชมภ ู ม.3 
10 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย ทรงชัยสงวน ม.3 
11 นางสาว กัญญาพัชร เกษียรสินธุ ม.4 

 
โรงเรยีนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ฝายประถม 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 อาจารย พลพรรธน บัวแกว ผูจัดการทีม 
2 อาจารย ดร. ภารด ี ศรีลัด ผูจัดการทีม 
3 นางสาว ปริษา ฐิติวราเดช ผูฝกสอน 
4 นาย เอกพัชร กิจหิรัญวงศ ผูฝกสอน 
5 นาย กรกช ภูมิจิตอมร ผูฝกสอน 
6 นางสาว ณัฐสิณี อุนเกตุกุลเศรษฐ ผูฝกสอน 
7 นางสาว ณัฐรวี งามประเสริฐสทิธ์ิ ผูฝกสอน 
8 นางสาว มนัสวี แขดวง ผูฝกสอน 
9 อาจารย ดร. ธานินทร บุญญาลงกรณ ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กหญิง ปราณรัก บายคลอย ป.1 
2 เด็กหญิง วินิทรา สถิตยวิริยะกุล ป.2 
3 เด็กหญิง ปารมี ลี้ไวโรจน ป.2 
4 เด็กชาย จิรพัฒน วิวัฒนขจรสขุ ป.2 
5 เด็กชาย กฤตพล หาญแกลวกลา ป.2 
6 เด็กหญิง พัทธนันท เฉลิมเวโรจน ป.2 
7 เด็กชาย อชิรสิทธ์ิ มหาสิทธ์ิสิริ ป.2 
8 เด็กหญิง พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล ป.2 
9 เด็กชาย เอกธรรม สุคนธวิท ป.2 
10 เด็กหญิง ชวิศา ธรณธรรม ป.2 
11 เด็กชาย วีรภัทร เตชะธาดารัตน ป.2 
12 เด็กชาย พุทธิณัฏฐ จําเริญสนิท ป.2 
13 เด็กชาย พัฒนธรณินทร ตายเูคน ป.2 
14 เด็กชาย วรทัต โกศลพิศษิฐกุล ป.2 
15 เด็กหญิง วรรณธิดา นาคศรีอาภรณ ป.2 
16 เด็กชาย ศุภณัฐ ชยาภิรัต ป.2 
17 เด็กชาย วรัญู กิตติถาวรกุล ป.2 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
18 เด็กหญิง จิรัชญา เหมรัญชโรจน ป.2 
19 เด็กหญิง นลิน คงเปนสุข ป.2 
20 เด็กหญิง นารา เอม่ี อินทรัมพรรย ป.2 
21 เด็กชาย ณัฏฐนันท ไชยะคํา ป.3 
22 เด็กชาย ชยพล นนทสูต ิ ป.3 
23 เด็กชาย บุณยกร หลิวสุวรรณ ป.3 
24 เด็กหญิง สรินญาดา คุมกิตตพิร ป.3 
25 เด็กหญิง พิมพวลัญช วรสุวรรณรักษ ป.3 
26 เด็กหญิง อิงชนก ไชยรัตน ป.3 
27 เด็กหญิง นารา สถาปตานนท ป.3 
28 เด็กหญิง วริศรา กุหลาบแกว ป.3 
29 เด็กชาย พฤกษ รอดสวัสดิ ์ ป.4 
30 เด็กหญิง พรรวินท เจนกุลประสูตร ป.4 
31 เด็กหญิง มีอา มิลลาร ป.4 
32 เด็กชาย ปุณย เลศิจรัญรัตน ป.4 
33 เด็กชาย จิรภัทร ตั้งจิตเจริญพงศ ป.4 
34 เด็กชาย ภูรินทร จึงเจริญสขุ ป.4 
35 เด็กชาย มาวิน พรนิมิตร ป.4 
36 เด็กหญิง ศศิรัศม์ิ พรไพศาลสุข ป.4 
37 เด็กหญิง ณัฏฐพิชา พิมพสารี ป.4 
38 เด็กชาย เดชจรัส สุวรรณเกต ป.4 
39 เด็กชาย ศุภกฤต โฆษติตาพานิช ป.4 
40 เด็กหญิง ลภัสรดา อมรพิทักษพันธ ป.4 
41 เด็กหญิง กันติชา ชมโท ป.4 
42 เด็กหญิง ปาณิสรา เก้ือสกูล ป.5 
43 เด็กชาย นนพัสส สตุกิจพิสฐิ ป.5 
44 เด็กหญิง ณภัทร ชยาภิรัต ป.5 
45 เด็กชาย อานนท ลี้ไวโรจน ป.5 
46 เด็กหญิง ภาทริชา ฤกษนิมิตร ป.5 
47 เด็กชาย เมธัส ชาครานนท ป.5 
48 เด็กหญิง ธนัชชา กอบเก้ือกูล ป.5 
49 เด็กชาย อิทธิพัทธ วงษนพวิชญ ป.5 
50 เด็กชาย ณฐกร แซโอว ป.5 
51 เด็กชาย วราศัย แซโซว ป.5 
52 เด็กหญิง มารตังค พันธุภักดีคุณ ป.5 
53 เด็กชาย มัชฌิมา สุวิชชโสภณ ป.5 
54 เด็กชาย สระณะ ธนดีเจริญโชค ป.5 
55 เด็กหญิง ปริณ จุลนวล ป.5 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
56 เด็กชาย ธนพ จันทรประเสริฐ ป.6 
57 เด็กหญิง ณภัทร ทองเจริญ ป.6 
58 เด็กหญิง โสรวีร ศุภธนะอนันต ป.6 
59 เด็กชาย กร เหมรัญชโรจน ป.6 
60 เด็กหญิง ณัฏฐา ใจปานนํ้า ป.6 
61 เด็กชาย กีรติกร สมุทรนาวิน ป.6 

 
โรงเรยีนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ฝายมัธยม 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นางสาว กุลประภัย ธีรภาณุมาศกุล ผูจัดการทีม 
2 นาย แสงชัย แกวเทวี ผูจัดการทีม 
3 นางสาว เบญจพร คําจันทร ผูจัดการทีม 
4 อาจารย วิเชียร หรรษานิมิตกุล ผูจัดการทีม 
5 นาย ผจญ ลานเเหลือ ผูฝกสอน 
6 นางสาว ภัทรชลาตา สุสุทธิ ผูฝกสอน 
7 นาย พงษพนิต พรหมเนตร ผูฝกสอน 
8 นาง ยุภา ธํารงวิทวัสพงศ ผูฝกสอน 
9 นางสาว อุดมสิน ธนเพ่ิมพูล ผูฝกสอน 
10 นาย สันณทบ ประเสริฐพันธ ผูฝกสอน 
11 นาย จันทรนีย พัฒนาสทิธิเสรี ผูฝกสอน 
12 นาย สาโรจน พัฒนาสทิธิเสรี ผูฝกสอน 
13 นาง อารีย ลิ่มนิรันดร ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กชาย วิทย ชาครานนท ม.1 
2 เด็กชาย ณัชพล แซลี ้ ม.1 
3 เด็กชาย ภาณุภัทร โสวรัตนพงศ ม.1 
4 เด็กหญิง ภีรดา วรรณศิริกุล ม.1 
5 เด็กหญิง ปราลดา วาสนสมสฺทธ์ิ ม.1 
6 เด็กชาย จิรทีปต พิบูลสัมพันธ ม.1 
7 เด็กชาย เอกชล ประสพผล ม.1 
8 เด็กชาย วริศ พรสุวรรณนภา ม.2 
9 เด็กชาย ณภัทร ปลองช ู ม.2 
10 เด็กชาย พชร ใจปานนํ้า ม.2 
11 เด็กหญิง ชญากาณฑ พัฒนาสทิธิเสรี ม.3 
12 เด็กชาย ธนบดินทร วราทิตยพิกุล ม.3 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
13 นาย จตุบดินทร มานะวงศเจริญ ม.3 
14 เด็กชาย กันภัย ลานเหลือ ม.3 
15 เด็กชาย ปต ิ ธํารงวิทวัสพงศ ม.3 
16 นาย โชติพัฒน อเนกสุข ม.4 
17 นาย วรชิต มงคลอจลา ม.4 
18 นางสาว นวพรรษ พิษณุวงษ ม.5 
19 นางสาว วารีรัชต อนแสน ม.5 
20 นาย กัญญโกมุท แดงสวาง ม.5 
21 นางสาว นัฏชพร คงมณี ม.5 
22 นาย เกริกกาญจน จารุรัตนา ม.5 
23 นางสาว ณัฐสุดา ปญญายุทธศักดิ ์ ม.5 
24 นาย ภวัต สตัตวัตรกุล ม.5 
25 นางสาว รษา แซจู ม.5 
26 นาย สันทัด ไทยะจิตตวณิชย ม.6 
27 นางสาว ณิชกานต คงมณี ม.6 
28 นาย ภูริศรี แกวจิตร ม.6 
29 นาย ภูรี ลิ่มนิรันดร ม.6 
30 นาย จิรวุฒ ิ พุมชา ม.6 
31 นาย ณัฐภัทร ชาญชยัสมบตั ิ ม.6 
32 นางสาว ณฐวรรณ อัศดรวิเศษ ม.6 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นางสาว ณัชชาจารย โรจนวัฒนดษิกุล ผูจัดการทีม 
2 นาย รุงสวรรค สวนสันต ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กหญิง พัณณชิตา โรจนวัฒนดษิกุล ม.1 
2 เด็กหญิง ธนพร มีทรัพย ม.1 
3 เด็กชาย นรเศรษฐ ลบเมือง ม.1 
4 เด็กชาย ภัทรดนัย คําตั๋น ม.1 
5 เด็กชาย ภาวัต มุงเมือง ม.2 
6 เด็กชาย จิรัฏฐ อินทชัย ม.2 
7 เด็กชาย ญาณวุฒ ิ ทองแพง ม.2 
8 เด็กชาย ชยพล สมยานะ ม.2 
9 เด็กหญิง ประพิชญา ดาวราม ม.2 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
10 เด็กชาย ชณกานต เชื้อแกว ม.3 
11 เด็กชาย ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร ม.3 
12 เด็กชาย ชาตินัณข ธิติปภาดา ม.3 
13 นาย ณัฐนนท สุวรรณวงศ ม.4 
14 นาย ทิวสน แซวตระกูล ม.4 
15 นางสาว วริษา เลาหะเพ็ญแสง ม.4 
16 นาย ณัฐชนน เลิศผาสุข ม.6 

 
โรงเรยีนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นาง นิกุน เพ็งผล ผูจัดการทีม 
2 นาย ธนัสนันทน กาวิละนันท ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กชาย ณัฐภัทร นกคลาย ม.1 
2 เด็กหญิง ฐิติชญา จินดาพงษ ม.1 
3 เด็กชาย ณัฐวัชร เพชรคง ม.1 
4 เด็กหญิง ภวรัญชน ปตตะพงศ ม.2 
5 เด็กหญิง ณฐภร วณิชชากร ม.2 
6 เด็กชาย รังสิมันต ดวงจันทร ม.2 
7 เด็กหญิง พรหมภรณ โยมะบุตร ม.2 
8 เด็กหญิง พัชรมัย จําเนียร ม.2 
9 เด็กชาย เดชานนท อินทโชต ิ ม.3 
10 เด็กชาย วัชรพงศ ไทยนิรันประเสริฐ ม.3 
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โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

ผูควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาว ศศิณัฏฐ ขุมทรัพยด ี ผูจัดการทีม 
2 นางสาว สุวิชญา ทองทรัพย ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กชาย ภคภาส สิงหพันธุ ป.1 
2 เด็กชาย ปณชัย ปวีณวงษวรรณ ป.2 
3 เด็กชาย วุฒิภัทร ซอนบุญ ป.3 
4 เด็กหญิง ชวิศา กาญจนานนท ป.3 
5 เด็กชาย ชลวิชญ ปญญาธัญญะ ป.3 
6 เด็กชาย ภาสพงศ เปลงปลั่ง ป.5 
7 เด็กชาย วชิราธิปรัชญ วิชาเดช ป.6 
8 เด็กชาย สรวิศ นักการ ม.1 
9 เด็กชาย นทีดล ไขมุกข ม.2 
10 เด็กชาย ศวัส แสนเยยี ม.3 
11 นางสาว ญาดา แนบถนอม ม.4 
12 นาย ธีรวัฒน เพชรวิเชยีร ม.5 
13 นาย ทิวัตถ โสภณ ม.6 
14 นาย พีรณัฐ อรชุนวงศ ม.6 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝายประถม) 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นางสาว สุพัตรา สมเทศน ผูจัดการทีม 
2 นาย เฉลิมพงษ คงสขุธนา ผูฝกสอน 
3 นาย ศุภกร ชงัดเวช ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กชาย ชยางกูร รุธิรางกูร ป.4 
2 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไทยมิตร ป.4 
3 เด็กชาย ธนวัฒน โมในยกุล ป.5 
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โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 
 

ผูควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 

1 นางสาว ณฐภัทร ดํารงพานิชขยั ผูจัดการทีม 
 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กหญิง ญาตาวี บัวสมบูรณ ม.1 
2 นาย อภิชา ดํารงพานิชขยั ม.6 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นาง มธุรส จันทรวราสุทธ์ิ ผูจัดการทีม 
2 นาย สถาน การัมย ผูฝกสอน 
3 นางสาว จันทรธะศิริ สืบสําราญ ผูฝกสอน 
4 นาง สิริมงคล สุวรรณผา ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กหญิง กนธี วงศปรีด ี ป.1 
2 เด็กชาย อริยธัช อัศวชาตชิาญชัย ป.1 
3 เด็กชาย อมเรศ เอนโซ อาหมัด ป.1 
4 เด็กชาย ปวริศ เชิญไชย ป.1 
5 เด็กหญิง ภัณฑิรา ลาภากรณ ป.1 
6 เด็กหญิง ปาณิสรา หลาพรหม ป.1 
7 เด็กชาย ภูชิน ภัทรโภคิณ ป.1 
8 เด็กชาย พงษพัฒน รัตนเรืองสกุล ป.2 
9 เด็กหญิง สุพัชชา รัตนศิริวิไลเลิศ ป.2 
10 เด็กหญิง เจาจอมขวัญ ชมภ ู ป.2 
11 เด็กหญิง ชญภัท ทัดเทียมเพชร ป.2 
12 เด็กหญิง ปวีณกร พุดซอน ป.2 
13 เด็กชาย วีริศ พังพิศ ป.2 
14 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ ผกามาศ ป.3 
15 เด็กชาย เจษฎา ศุภกุลกิตติวัฒน ป.4 
16 เด็กชาย เตชติ ตั้งมณีนิมิตร ป.4 
17 เด็กชาย วรเมธ สุเมธวัน ป.4 
18 เด็กชาย นรภัทร กระเปาทอง ป.4 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
19 เด็กหญิง ศุภากร จันฤาไชย ป.5 
20 เด็กชาย ภทร กิติสุธาธรรม ป.5 
21 เด็กหญิง ณญาดา ชมภ ู ป.5 
22 เด็กหญิง กิติยาภรณ จันทรวราสุทธ์ิ ป.6 
23 เด็กชาย ณฐนนท ปรีชากิจถาวร ป.6 
24 เด็กชาย ชนกันต กาญจนดุล ป.6 
25 เด็กหญิง จิตสุภา ชนะพล ป.6 
26 เด็กหญิง ณัชนันท ศิริไธสง ป.6 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง  

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 รศ. ศรีประภา แมนสงวน ผูจัดการทีม 
2 นางสาว วริศรา แข็งขัน ผูฝกสอน 
3 นาย ศิวกร ตั้งจิตรุจิกร ผูฝกสอน 
4 นาย จุฑา นัยชิต ผูฝกสอน 
5 นาย อรรณพ วรรณโชต ิ ผูฝกสอน 
6 นาย ณัฐวุฒ ิก. วิจิตรฐะพันธุ ผูฝกสอน 
7 นาย โชคชยั เทียนพิมาย ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กหญิง นงนภัส จันทรวราสุทธ์ิ ม.1 
2 เด็กชาย พชร จ่ันอ๊ิด ม.1 
3 เด็กชาย วส ุ พันธุรักษา ม.1 
4 เด็กหญิง ฐิติมา สุโขดมโชต ิ ม.1 
5 เด็กหญิง ณัฐกานต ชาวสวน ม.1 
6 เด็กหญิง วาสินี คลายโพธ์ิทอง ม.1 
7 เด็กชาย ธนวรรธก คําคง ม.1 
8 เด็กชาย ชนมภูมิ แมนมินทร ม.1 
9 เด็กหญิง กชพร ทิพมอม ม.1 
10 เด็กชาย พีรพงษ เชื้อสุข ม.2 
11 เด็กชาย พัชรพล รักแกว ม.2 
12 เด็กชาย นรบดี ศิริไธสง ม.2 
13 เด็กชาย ธนวินท เติมใจ ม.2 
14 เด็กชาย จิราย ุ บุญญะสิทธ์ิ ม.2 
15 เด็กชาย กิตติพิชญ วงษชื่น ม.2 
16 เด็กชาย ธนัชชา หทัยโสภา ม.2 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
17 เด็กหญิง อชิรญา ปญญาส ี ม.3 
18 เด็กชาย ภูริศ วารีมณีศิลป ม.3 
19 เด็กชาย เดชบดินทร จิตตยังกูล ม.3 
20 เด็กชาย วชิรวิทย อินทรชู ม.3 
21 นางสาว วรลดา คําคง ม.4 
22 นาย อนาวิล เนียมสุวรรณ ม.4 
23 นางสาว ณรันณธร คุณากรภัค ม.4 
24 นางสาว สิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล ม.4 
25 นาย เบญจมินทร เบญจธีรพงศ ม.4 
26 นางสาว รตา รอดทอง ม.4 
27 นางสาว กชพร อรรถกิจบัญชา ม.4 
28 นาย พีรวิชญ ทวีชัย ม.5 
29 นางสาว จามจุรีพร สุโขดมโชต ิ ม.5 
30 นาย ปณิธิ คลายโพธ์ิทอง ม.5 
31 นางสาว อมลวรรณ จิวจินดา ม.5 
32 นางสาว นภัสสร พรมศรี ม.5 
33 นาย ปฐวี วรรธนะสาร ม.5 
34 นาย ชลวัฒน อัครมงคลเลิศ ม.6 
35 นาย ธรรพ ศรนรินทร ม.6 
36 นาย จักรภัทร ทองพุม ม.6 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นาย โชติวิทย ธรรมสุจิตร ผูจัดการทีม 
2 นางสาว อิสรีพัชร เมธีศาสตร ผูฝกสอน 
3 นาย จารุพงศ เจริญลาภโสภณ ผูฝกสอน 
4 นาย รดมยศ มาตเจือ ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กชาย กันตพงศ เชื้อเมืองแสน ม.1 
2 เด็กชาย ศิวัจน พัฒนาพุฒิศักดิ ์ ม.1 
3 เด็กหญิง พัณณิตา ชวานุชิต ม.1 
4 เด็กชาย ณภัทร ภิงคารวัฒน ม.1 
5 เด็กหญิง ณภัทรา ภิงคารวัฒน ม.1 
6 เด็กหญิง อมินตา เพ่ิมพูนวิวัฒน ม.1 
7 เด็กหญิง ไอลดา อบเชย ม.1 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
8 เด็กชาย กวาง เสรีเจริญสถิตย ม.1 
9 เด็กหญิง สาธิดา รัตนภราดร ม.2 
10 เด็กหญิง พริมาดา จักรพันธุ ณ อยุธยา ม.2 
11 เด็กหญิง จิณณ รัชโน ม.2 
12 เด็กหญิง ธนิษฐฐา พิศาลบตุร ม.2 
13 เด็กหญิง จันทสินี ชวนะภูธร ม.2 
14 เด็กหญิง แพรวา ศิลาพันธ ม.2 
15 เด็กหญิง วีรดา กลกิจโกวินท ม.3 
16 เด็กชาย ปรีดิยาธร อบเชย ม.3 
17 เด็กหญิง ทิษฏยา ประพิณวณิชย ม.3 
18 เด็กชาย พัทธดนย เศวตปยะกุล ม.3 
19 เด็กชาย ภามศุ เจริญพิทักษพร ม.3 
20 นาย พีระกฤตย พชรบุณยเกียรต ิ ม.4 
21 นาย ธนาวุฒ ิ เรารุจา ม.4 
22 นาย พลัฏฐ บุญยศักดิเ์สรี ม.4 
23 นางสาว เนตรชนก โอภาสวิบุล ม.5 
24 นาย ชเล เสกธีระ ม.5 
25 นาย จักรภัทร ชื่นนิยม ม.5 
26 นางสาว ทรัพยสิริ พยัคฆหาญ ม.5 
27 นางสาว พชรพร วาสนะสมสิทธ์ิ ม.5 
28 นางสาว สุทัตตา เทพบุตร ม.6 
29 นาย รัตนชวิน สวสดิ์จิรกิจ ม.6 
30 นาย วสุพล สุวรรณวัฒน ม.6 
31 นาย ปุญระพี ประกิจ ม.6 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นาย พสิษฐ ชุมทิม ผูจัดการทีม 
2 นางสาว วริศรา จิตรพรสวรรค ผูฝกสอน 
3 นางสาว วีราพัชร นามกูล ผูฝกสอน 
4 นาย ปวัน มาลากุล ณ อยุธยา ผูฝกสอน 
5 นาย วรรณชัย นรสาร ผูฝกสอน 
6 นางสาว พรเพ็ญ ทองโท ผูฝกสอน 
7 นาย ฉัตรดนัย บัวทอง ผูฝกสอน 
8 นาย เชาวนิธิศวร อินทรพิชัย ผูฝกสอน 
9 นางสาว วัชล ี โพธ์ิศรี ผูฝกสอน 
10 นาย นรินทร ศรีมนัสรัตน ผูฝกสอน 
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นักกีฬา 
ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 

1 เด็กหญิง พลอยไพลิณ เลศิวิวัฒนตระกูล ป.1 
2 เด็กหญิง ทิรินทรภรณ สมยา ป.1 
3 เด็กหญิง กชการ เหลอืงวิลยั ป.1 
4 เด็กหญิง ธัญจิรา สงวนพงศ ป.1 
5 เด็กชาย ปพนพัชร เลศิจรัญรัตน ป.1 
6 เด็กชาย เตชิน ดําสงูเนิน ป.1 
7 เด็กชาย ธีชา สัจจกุล ป.1 
8 เด็กชาย กฤดิธฤต วัฒนจัง ป.1 
9 เด็กชาย ธนภัทร ปทมวิภาค ป.2 
10 เด็กชาย สรัญกร สงวนโภคัย ป.2 
11 เด็กชาย ธราเทพ หาญวรวงศ ป.2 
12 เด็กชาย ฉัฐสิปป สุรพัฒนานนท ป.2 
13 เด็กหญิง ภัสสพิชชา แตมครบุรี ป.2 
14 เด็กหญิง พลอยปภสั อัครชัยเมธาภรณ ป.2 
15 เด็กชาย ฐิตภิัทร เร่ืองรุง ป.2 
16 เด็กหญิง กัญจนทิพย ยิ่งกิจสถาวร ป.2 
17 เด็กชาย ณัฐปภสัร บุญโต ป.2 
18 เด็กชาย ปุณณชัย ประภายนต ป.2 
19 เด็กชาย กฤตภาส ธนาสุทธิเสรี ป.3 
20 เด็กชาย สาธิน วงศเทียนชยั ป.3 
21 เด็กชาย ปุญญพัฒน เส็งดอนไพร ป.3 
22 เด็กหญิง ชญานิศ กลาแขง็ ป.3 
23 เด็กหญิง สุขปภา สกุลวรธรรม ป.3 
24 เด็กหญิง สุภัสสร หาญวรวงศ ป.3 
25 เด็กชาย ชัชชัย สงิหคราม ป.3 
26 เด็กหญิง พิมพนาถ ชุลีคร ป.3 
27 เด็กชาย กฤตชยั คํานึงวุฒ ิ ป.3 
28 เด็กหญิง ศิศิรี แพทยชพี ป.3 
29 เด็กชาย อรรจกร หวลเจริญทนต ป.3 
30 เด็กหญิง ณิชาภา บุษหม่ัน ป.3 
31 เด็กหญิง ชลวลัช มินิจลิน ป.4 
32 เด็กชาย ชมภูมิ มาลัยธรรม ป.4 
33 เด็กชาย ณัฐพล ทีปจิรังกูล ป.4 
34 เด็กหญิง อภิสรา หวลจิตต ป.5 
35 เด็กชาย สิรวิชญ กลาแขง็ ป.5 
36 เด็กหญิง อิงคกานท สุรพัฒนานนท ป.5 
37 เด็กชาย กิตติธร ศรีเจริญสขุภาค ป.5 
38 เด็กหญิง แพรจีน ไสยสมบตั ิ ป.5 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
39 เด็กชาย ภูริช เจียมสขุ ป.6 
40 เด็กหญิง ธัญชนก ชัยวิสุทธารกูร ป.6 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นาย ศุภจิรา เพ็ชรประกอบ ผูฝกสอน 
2 นาย วรรณพงศ อรรถวรรณ ผูฝกสอน 
3 นาย ผุสวัฒน ทองสรอย ผูฝกสอน 
4 นาง อรชุมา เชื้อชาง ผูฝกสอน 
5 นางสาว ไขมุก เหลาสุนทร ผูฝกสอน 
6 นางสาว อลิสา หนูรุน ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กหญิง ธรณธันย สวัสดิมงคล ม.1 
2 เด็กหญิง ศุภัชญา พันโบ ม.1 
3 เด็กหญิง จารวี ปลื้มใจ ม.1 
4 เด็กชาย กวิน วุฒิศักดิ์วรชาต ิ ม.2 
5 เด็กหญิง กันฑิตา มโนรถจตุรงค ม.2 
6 เด็กชาย รติ ตันติเวชกุล ม.2 
7 เด็กหญิง ธัญสุตา สาครกุลวิช ม.3 
8 เด็กชาย อันนัน โฆษติานารา ม.3 
9 เด็กหญิง ณัชชา แซลี ้ ม.3 
10 เด็กหญิง กันตกาญจน ปรีชาวุฒคิุณ ม.3 
11 เด็กชาย ธีร มนตรี ม.3 
12 เด็กหญิง เมธินี วินิชชากร ม.3 
13 นางสาว ลักษิกา วิเศษพานิชกิจ ม.4 
14 นางสาว นภสร ชางนอย ม.4 
15 นาย นิธิกรณ เวชไชโย ม.4 
16 นางสาว ณัญญา หินซุย ม.4 
17 นาย ทัศนัย พัตรปาล ม.5 
18 นางสาว พลอยไพลิน โกศลวิบูลยพงศ ม.5 
19 นาย ศุภวิชญ ทวีสุข ม.6 
20 นางสาว ปฤษฎา ศรีชวนะ ม.6 
21 นางสาว วรภา ไชยเสนา ม.6 
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โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ องครกัษ สถาบนัวจิัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา  
 

ผูควบคุมทีม 
ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 

1 อาจารย หัฏฐไชย โพคาวัฒนะ ผูจัดการทีม 
 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กชาย วรินทร ชูชวย ป.1 
2 เด็กหญิง พิชดารัตน รักอักษร ป.1 
3 เด็กชาย ภาคิน ณ นคร ป.3 
4 เด็กชาย พงศพิสฏิฐ ม่ังชม ป.3 
5 เด็กหญิง ศศพินทุ สาระวาส ป.5 
6 เด็กหญิง ณัฐศญิาดา โหสกุล ป.6 
7 เด็กชาย เจษฎา เลิศรัตนาพร ม.1 
8 เด็กหญิง นันทนภัส พันธุเหล็ก ม.1 
9 เด็กหญิง ณัฏฐพัตร ถิ่นคําแบง ม.1 
10 เด็กชาย ธนกฤต เลิศรัตนาพร ม.2 
11 เด็กหญิง ภูริชญา จินตนาวงษ ม.3 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

 
ผูควบคุมทีม 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนง 
1 นางสาว กัญญภคัญา ภัทรไชยอนันท ผูจัดการทีม 
2 นาย พสภัค มายืนยง ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
1 เด็กหญิง ปาลิน ภัทรไชยอนันท ป.1 
2 เด็กชาย ภูมิ เดชมา ป.1 
3 เด็กหญิง ณัฐกฤตา จินตจันทรวงศ ป.1 
4 เด็กหญิง สุพีรณัฐ สาแกว ป.1 
5 เด็กหญิง พรีมริตา ศิริรัตนไพจิตร ป.1 
6 เด็กชาย ชยุต ชาคริยานุโยค ป.1 
7 เด็กชาย ภีมชยตุม มะโนสอน ป.1 
8 เด็กชาย ภัทรวส ุ ภัททิยกุล ป.1 
9 เด็กหญิง ณัฐวีร เจียรสมจิตร ป.2 
10 เด็กหญิง ธนัชชา ฐานวัฒน ป.3 
11 เด็กชาย อชิระ กอนคําใหญ ป.3 
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
12 เด็กหญิง ปารัช ภัทรไชยอนันท ป.3 
13 เด็กชาย คุณัชญ แสงนนท ป.3 
14 เด็กหญิง นันทวด ี ตั้งธนาธรทิพย ป.3 
15 เด็กหญิง ณิชาภา ถิรธนานนท ป.3 
16 เด็กหญิง ชนิชา งามเกียรติขจร ป.3 
17 เด็กชาย ธีรกวิน มะโนสอน ป.5 
18 เด็กชาย เตชัส งามเกียรติขจร ป.5 
19 เด็กชาย เตชินท งามเกียรติขจร ป.5 
20 เด็กชาย ณัฏฐชานนท รัตนนารีกุล ป.5 
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คณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งท่ี 42 “อินทนิลเกมส” 
ระหวางวันท่ี 18 - 24  ธันวาคม  2560 

 
ลําดับ คณะกรรมการ ช่ือ– สกุล หมายเลข

โทรศัพท E-mail 

1 ประธานกรรมการ ผศ.ณชพงศ  อุดมศรี 08 9049 2369 na_cha_pong@hotmail.com 
2 รองประธานกรรมการ ผศ.สานิตย  รัศม ี 06 1459 9165 sanit-kps@hotmail.co.th 
3 รองประธานกรรมการ รศ.ดร.อรุณี  ออนสวัสด์ิ 08 1953 5922 - 
4 ฝายเทคนิคกีฬา รศ.ดร.วินัย  พูลศรี 08 1857 6027 feduwip@ku.ac.th 
5 ฝายสิทธิประโยชน นายทรงศักด์ิ  โชตินิติวัฒน 08 7036 5522 song.189@hotmail.com 
6 ฝายปฏิคม ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร 09 2257 2257 utaiwan19956@gmail.com 
7 ฝายพิธีการและเหรียญรางวัล ผศ.ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม 08 1513 4538 sangduan_noi@hotmail.com 
8 ฝายการเงิน ผศ.สานิตย  รัศม ี 06 1459 9165 sanit-kps@hotmail.co.th 
9 ฝายเชียร ผศ.พลาภรณ   จนัทรขามเรียน 08 1981 5104 feduplp@ku.ac.th 
10 ฝายกิจกรรมนันทนาการและทัศน

ศึกษา 
ผศ.ดร.อําพร  ขุนเนียม 08 1944 7316 ampornku@gmail.com 

11 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธและบันทึกภาพ 

นายภาสวิชญ  หลาวมา 09 8856 5801 phasavit@gmail.com 

12 ฝายสถานท่ีและแสงเสียง นายสุทธิชัย  อินนุรักษ 09 8507 9795 kpssui@ku.ac.th 
13 ฝายสนามและอุปกรณการแขงขัน นายชูโชค  ชูเจริญ 08 1619 9160 choochoke.ch@hotmail.com 
14 ฝายสาราณียกร ผศ.ณุภัทรณีย  สุขุมะ 09 5381 1881 sukuma18@hotmail.com 
15 ฝายท่ีพักนักกีฬาและเจาหนาท่ี ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

กีฬาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.ธารินทร  กานเหลือง) 

08 1480 1131 gump.tharin@gmail.com, 
fedutrkl@ku.ac.th 

16 ฝายยานพาหนะ จราจรและรักษา
ความปลอดภัย 

ผศ. วาท่ี รต.ภูมิพัฒน 
ธนัชญาอิศมเดช 

08 1909 3099 bhumipat2510@hotmail.com 

17 ฝายสวัสดิการและงานเลี้ยง นายเจริญศักด์ิ  ชูวงษ 08 3553 3549 Jaroensak.Chu@gmail.com 
18 ฝายแพทยและพยาบาล นางสาวณัฏฐิณี  สังขวรรณ 08 1015 2618 aj.nutthinee@hotmail.com 
19 ฝายรายงานและประมวลผล 

การแขงขัน 
นายเสกสรรค  วิลัยลักษณ 08 1821 8685 seksan2003@hotmail.com 

20 ฝายประเมินผล นางสาววัฒนา  มณีวงศ 08 1705 4323 Teemajung@hotmail.com 
21 ฝายอาสาสมัคร ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล 08 9918 9082 aj.kanitha@gmail.com 
22 ฝายกิจกรรมพิเศษ ผศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล 08 1423 1970 fedutsk@ku.ac.th 
23 ฝายเลขานุการ ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ 08 5903 2256 fedurjr8@gmail.com 
24 ฝายเลขานุการ (ผูชวยเลขานุการ) ผศ.ดร.วสันต  เดือนแจง 08 1880 1052 kent2513@gmail.com 
25 ฝายเลขานุการ (ผูชวยเลขานุการ) นางสาวออนอิริยา  บัวศรีใส 08 1384 3760 satoyb@ku.ac.th 
26 ฝายเลขานุการ (ผูชวยเลขานุการ) นางสาวสุนิสา  ทับแสง 08 0516 9846 sunisathapseang@gmail.com 
27 ฝายเลขานุการ (ผูชวยเลขานุการ) นางสาวผจงจิต  มวงพารา 09 7254 4141 kpspjm@ku.ac.th 
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คณะอนกุรรมการฝายเทคนคิกฬีา 
การจัดการแขงขันกีฬาสาธติสามัคคี ครัง้ที่ 42 “อนิทนิลเกมส” 

 
รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา   ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.วินัย พูลศรี   ประธานคณะกรรมการฝายเทคนิคกีฬา 
นายสมโภช  เหลาเหมมณี   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันกรีฑา 
ผูชวยศาสตราจารยคมกริช  เชาวพานิช   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันกอลฟ 
นายอานนท  พ่ึงสาย   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันซอฟทบอล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัต ิ ออนศริิ   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันเซปกตะกรอ 
รองศาสตราจารยสบสันติ์  มหานิยม   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันเทนนิส 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขนัเทเบลิเทนนิส 
นายชูโชค  ชูเจริญ   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันบาสเกตบอล 
นางสาวพรเพ็ญ  ลาโพธ์ิ   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันแบดมินตัน 
นายศักดเิดช  อุบลสงิห   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันเปตอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ ์ แกวจรัสวิไล  ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันฟุตซอล 
นายบณัฑติ  เทียบทอง   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันฟุตบอล 
ผูชวยศาสตราจารยวิโชติ  พงษศิริ   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันลีลาศ 
นางสาวศริิภัทรา  สขุศรี   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขนัวอลเลยบอล 
ดร.ศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันวายนํ้า 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  เดือนแจง   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันหมากกระดาน 
ผูชวยศาสตราจารยธารินทร  กานเหลอืง   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันฮอกก้ี 
รองศาสตราจารย ดร.มยุรี  ถนอมสุข   ประธานอนุกรรมการจัดการแขงขันแฮนดบอล 
นางสาวจุฑาทิพย  ยอดด ี   อนุกรรมกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลธนัสร  สามสเีนียม   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

คณะอนกุรรมการจัดการแขงขันวายน้ํา 
กีฬาสาธติสามัคค ีครั้งที ่42 “อนิทนิลเกมส” 

 
นายสหรัฐ   สิงหกลิ่น    ที่ปรกึษา 
ดร.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย   ประธานอนุกรรมการ 
นายประพันธ มรกตจินดา    รองประธานอนุกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท  หรรษาภิรมยโชค  อนุกรรมการ 
นายภพสรรค  เหลืองวิไล    อนุกรรมการ 
นายนุกูล   เหลืองนํ้าเพ็ชร   อนุกรรมการ 
นางสาวสมญัญา   อบเชย    อนุกรรมการ 
นายดนัย   เสือเอี่ยม    อนุกรรมการ 
นางสาวณัฏฐิณี   สังขวรรณ    อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรพรรณ   ปอมแกว     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะอนกุรรมการฝายสาราณียกร 
กีฬาสาธติสามัคค ีครั้งที ่42 “อนิทนิลเกมส” 

 
ผูชวยศาสตราจารยณุภัทรณีย สุขุมะ   ประธานอนุกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยณัฐฐิญา จิตรฉํ่า   รองประธานอนุกรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยอุทัยวรรณ แสงเสถียร   อนุกรรมการ 
นางอญัชุลกีร เมอืงบุร ี   อนุกรรมการ 
นางพัชธชรญัญา วรมาล ี   อนุกรรมการ 
นางเตือนจิตร ขยันงาน   อนุกรรมการ 
นางสาวชลทิชา ปนศรนีวล   อนุกรรมการ 
นางนภาลัย วิลัยลกัษณ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวรัถญา เทียนเหลือง  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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รายนามผูสนับสนนุการแขงขัน 
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