รายงานผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43

“เสลาเกมส์”
วันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คานา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
“เสลาเกมส์” ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีโรงเรียนสาธิตสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจานวน 21 โรงเรียน สาหรับรายงานผลการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” เล่มนี้เป็นการสรุปผลการแข่งขันของ 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ ซอฟท์
บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล ลีลาศ ว่ายน้า วอลเลย์บอล
หมากกระดาน ฮอกกี้ และแฮนด์บอล
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดการแข่งขัน ตลอดจน โรงเรียนสาธิตทั้ง 21 โรงเรียน ที่ให้ความร่วมมือทาให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จตามคาขวัญที่ว่า “เสริมสุขสานมิตร สาธิตสมานฉันท์ สามัคคีรู้แบ่งปัน สายสัมพันธ์เสลาเกมส์”

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2561
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สารประธานคณะกรรมการบริหารการจัด
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลั ยนเรศวร ได้รับเกียรติให้ เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยมี โ รงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขัน 21 โรงเรียน
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งนี้พวกเราชาวสาธิตทั้ง 21 สถาบัน
รวมพลังแสดงศักยภาพทางด้านการกีฬาในการแข่งขันภายใต้คาขวัญที่ว่า “เสริมสุขสานมิตร สาธิตสมานฉันท์ สามัคคี
รู้แบ่งปัน สายสัมพันธ์เสลาเกมส์”
การเป็ น เจ้ า ภาพแข่ ง ขั น กี ฬ าสาธิ ต สามั ค คี มิ ไ ด้ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพให้ แ ก่ นั ก กี ฬ าเท่ า นั้ น
แต่เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียนทั้งโรงเรียน ที่รับผิดชอบในทุก ๆ ฝ่าย อาทิ การประกวดคาขวัญ สัญลักษณ์
นาโชค การออกแบบสินค้าที่ระลึก การเป็นนักแสดง กองเชี ยร์ ผู้นาเชียร์ การเป็นผู้ให้บริการต้อนรับผู้มาเยือน
ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมกีฬาทุกชนิด ตลอดจนผู้ปกครองของนักกีฬาจากทุกโรงเรียน
กี ฬ าสาธิ ต สามั ค คี ค รั้ ง ที่ 43 นี้ นั บ เป็ น ครั้ ง แรกของโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ในการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น ซึ่ ง สร้ า งความตื่ น เต้ น และกั ง วลใจแก่ เ จ้ า ภาพอยู่ ไ ม่ น้ อ ยในทุ ก ๆ เรื่ อ ง
แต่ ด้ ว ยความรั ก ความสามั ค คี การทุ่ ม เท และเพี ย รพยายามของพวกเรา ทั้ ง นั ก เรี ย น อาจารย์ และบุ ค ลากร
ก็ทาให้กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พวกเราได้รับกาลังใจจากนักกีฬาและอาจารย์ รวมทั้ ง ผู้ปกครองจากทุก
โรงเรียนที่ให้รอยยิ้ม คาพูด สร้างกาลังใจแก่เจ้าภาพตลอดมา
ในนามของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องขอขอบคุณ นักกีฬา คณาจารย์ ผู้ควบคุมทีม รวมทั้ง
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสาธิ ต ทุ ก แห่ ง ที่ ร่ ว มกิ จ กรรมการแข่ ง ขั น กี ฬ าสาธิ ต สามั ค คี ค รั้ ง ที่ 43 ตามกฎ กติ ก า
ท าให้ ก ารแข่ ง ขั น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ทุ ก ประการ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ท่ า นจะมี ค วามทรงจ าที่ ดี จ ากการจั ด
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 และกราบขออภัยในความขาดตกบกพร่องทุกประการ ไว้ ณ ที่นี้

รองศาสตราจารย์ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการบริหารการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 พ.ศ. 2561
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ข้อมูลทั่วไปการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน
ออกแบบและแก้ไขแบบโดย
นางสาวขวัญเรขา อเนกสุข
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2
ปรับปรุงแบบโดย
อาจารย์วรอัญญู ศศิตรานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผู้เรียบเรียงและให้ความหมาย
อาจารย์ ดร.ประสรรค์

ตันติเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวคิด
ตราสัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน แปลงแบบมาจากรูปช้างศึก อันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจาโรงเรียนมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวเลขไทย ๔๓ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัด การแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี เหนือตัวเลข ๓ มีรูปลายเส้นดอกเสลา ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยนเรศวร สาหรับคาว่า “เสลาเกมส์”
เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓” กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวเลข ๔๓
สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดารงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี มายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยใช้สี
เทาและสีแสด อันเป็นสีประจาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฐานของเลข ๔ ใช้สีที่แตกต่างกันไป ๕ สี สื่อ
ถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้
รูปลายเส้นดอกเสลา
รู ป ลายเส้ น ดอกเสลา เหนื อเลข ๓ มีลั กษณะสมมาตร แสดงถึงความยุติธ รรมในการแข่ ง ขัน กี ฬา มีจุ ด
ศูนย์กลางเป็นรูปวงกลมแล้วแผ่ออกไปเป็นเส้นรัศมี หมายถึง ชื่อเสียงของการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีที่มีมายาวนาน
และแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศ
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สัญลักษณ์นาโชค “น้องสานมิตร”

ชื่อสัญลักษณ์นาโชค
น้องสานมิตร
ผู้ตั้งชื่อ
นางสาวฐิติกัญญ์ โชติวรรธนันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2
ผู้ออกแบบสัญลักษณ์นาโชค
นางสาวณิชา
เห็นแสงวิไล (แบบชุด) ศิษย์เก่ารุ่น 9 (ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
เด็กหญิงธนัญญา กองแก้ว (แบบหน้าช้าง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4
ผู้ปรับปรุงแบบ
อาจารย์วรอัญญู ศศิตรานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผู้พัฒนาแบบ
นางสาวกนกพรรณ พวงราช นักออกแบบอิสระ
แนวคิด
ตราประจาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓
“เสลาเกมส์” คือรูปช้างศึก จึงกาหนดให้ ช้างศึกเป็นสัญลักษณ์นาโชค ซึ่งช้าง เป็นสัตว์ที่น่ารัก ร่าเริง เฉลียวฉลาด
แข็งแรง และอดทน โดยใช้ชื่อว่า “น้องสานมิตร”
“น้องสานมิตร”เปรียบเสมือนผู้แทนของนักเรียนที่ มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เป็นผู้แทนของมิตรภาพอันดี สร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียน
สาธิต
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“น้องสานมิตร” ในชุดเกราะนักรบโบราณเป็นสิ่งแทนถึงความเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สีของ
ชุดเกราะและผ้านุ่งเป็นสีเทาและสีแสด ซึ่งเป็นสีประจาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โล่กลมมีลายรูปดอก
เสลา สื่อถึงชื่อการแข่งขัน “เสลาเกมส์” และดาบไขว้เป็นสิ่งแทนในการฝ่าฟันอุปสรรค ก้าวข้ามขีดจากัดของตนไปสู่
ความสาเร็จ ตรงกลางด้านหน้าของชุดเกราะ เป็นรูปทรงหัวใจมีสัญลักษณ์ประจาการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคีครั้งที่
๔๓
คบเพลิงที่ใช้ มีรูปทรงแบบแตรเขาสัตว์ ซึ่งเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบหนึ่ง เหมือนเป็นการประกาศว่า กีฬา
สาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๓ นี้ ได้เริ่มขึ้นแล้ว และเปลวไฟ คือความรุ่งโรจน์ของกีฬาสาธิตสามัคคีที่จะยังคงมีสืบไป
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คาขวัญประจาการแข่งขัน

“เสริมสุขสานมิตร สาธิตสมานฉันท์ สามัคคีรู้แบ่งปัน สายสัมพันธ์เสลาเกมส์”

เพลงประจาการแข่งขัน
“เสลาเกมส์”
การกีฬาเสริมสุขสานมิตร

พี่น้องสาธิตร่วมจิตสมานฉันท์

สามัคคีเรารู้แบ่งปัน

สามัคคีเรารู้แบ่งปัน

ทุกคนมาร่วมกัน

เชื่อมสายสัมพันธ์เสลาเกมส์

*เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์
เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์ เสลาเกมส์
**งานกีฬาสาธิตสามัคคี รวมพลังปีนี้เราพบกันที่ เสลาเกมส์
สาธิตยี่สิบเอ็ดสถาบัน

ทุกคนมุ่งมั่นร่วมแข่งขันกีฬา

ร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนา

ร่วมสร้างสรรค์สร้างเสริมพัฒนา

ด้วยใจแกร่งกล้า

ในกีฬาเสลาเกมส์
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“เสริมสุขสานมิตร สาธิตสามัคคี”
ด้วยปีกแห่งฝัน มุ่งมั่นศรัทธา
สาธิตทุกแห่ง

ร่วมแรงร่วมใจ กีฬาก้าวไกล

ด้วยปีกแห่งรัก เราสามัคคี
สาธิตน้องพี่

พวกเราต่างมา ไขว่คว้าเอาชัย
สายใยผูกพัน

พวกเราล้วนมี ไมตรีต่อกัน

มีใจสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ แข่งขันกีฬา

เสริมสุขสานมิตร ด้วยจิตงดงาม พวกเราเล่นตาม กฎกติกา
เสลาเกมส์นี้

เปรมปรีดิ์หนักหนา ชื่อเลื่องลือชาสาธิตสามัคคี
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สัญลักษณ์นาโชคแยกตามชนิดกีฬา

01 กรีฑา

02 กอล์ฟ

03 ซอฟท์บอล

04 เซปักตะกร้อ

05 เทนนิส

06 เทเบิลเทนนิส

07 บาสเกตบอล

08 แบดมินตัน

09 เปตอง

10 ฟุตซอล

11 ฟุตบอล

12 ลีลาศ

13 วอลเลย์บอล

14 ว่ายน้า

16 ฮอกกี้

15 หมากกระดาน

17 แฮนด์บอล
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สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
วันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลาดับ
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

รายชื่อโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย
พัฒนา และสาธิตการศึกษา
สาธิตมหาวิทยาศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คาย่อ

อักษรย่อ
(ไทย)

อักษรย่อ
ประถม มัธยม
(อังกฤษ)

สาธิตเกษตร

สมก

KUS

✓

✓

สาธิตกาแพงแสน

กพส

KUSK

✓

✓

สาธิตขอนแก่น
สาธิตจุฬาประถม
สาธิตจุฬามัธยม
สาธิตเชียงใหม่
สาธิตนเรศวร
สาธิตพะเยา
สาธิตบูรพา
สาธิตมหาสารคามประถม
สาธิตมหาสารคามมัธยม
สาธิตรามประถม
สาธิตรามมัธยม
สาธิตปทุมวัน

สมข
จฬป
จฬม
สมช
สมน
สมพ
พมบ
ปสธ
สมค
มรป
สธ.มร.
ปทว

KKU
CUDE
CUDS
CMUD
NUD
DSUP
PBU
MUDS
DMSU
RAM
DSRU
PDS

✓

✓

สาธิตประสานมิตร ประถม

ปสป

PSP

สาธิตประสานมิตร มัธยม

ปสม

PSM

สาธิต มศว องครักษ์

สอร

ODS

✓

สาธิตศิลปากร ประถม
สาธิตศิลปากร
สาธิตสงขลา
สาธิตสงขลานครินทร์ ประถม

ปศก
มศก
สมอ

EDSU
DSU
PSU

✓

ปมอ

PPSU

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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กาหนดวันและสถานที่แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
วันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รหัสกีฬา

ชนิดกีฬา

01
02
03
04
05
06

พิธีเปิด
พิธีปิด
กรีฑา
กอล์ฟ
ซอฟท์บอล
เซปักตะกร้อ
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ธันวาคม 2561
อ2 จ3
W ☺

อ 4 พ 5 พฤ 6 ศ 7

ส8 อ9

จานวนวัน

สนามที่แข่งขัน

อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร
อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร
☺
M
T Q/F Q/F
2
สนามพระองค์ดา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
- M/T Q
F
Q
F
4
สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายเอกาทศรถ
M Q
Q
Q
Q
Q
F
6
สนามซอฟท์บอล ม.นเรศวร
M Q
Q
Q
Q
Q
F
6
ศูนย์กีฬาในร่ม 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
M Q
Q Q/F Q
Q
F
6
สนามเทนนิส 1 และ 2 ม.นเรศวร
M Q
Q Q/F Q Q/F 5
ห้องพระราชทานปริญญาบัตร
ม.นเรศวร
บาสเกตบอล M Q
Q
Q
Q Q/F F
6
ศูนย์กีฬาในร่ม 1 และ 2
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
แบดมินตัน
M Q
Q
F
Q
Q
Q
F
7
อาคารกีฬาในร่ม ม.นเรศวร
เปตอง
M Q Q/F Q
F Q/F Q
F
7
สนามเปตอง 2 ม.นเรศวร
ฟุตซอล
M Q
Q
Q
Q
Q
Q
F
7
สนามฟุตซอล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ฟุตบอล
M Q
Q
Q
Q
Q
Q
F
7
สนามกีฬากลางฟุตบอล 1 ม.นเรศวร
สนามฟุตบอล 2 ม.นเรศวร
ลีลาศ
M T
F
1
หอประชุมใหญ่อเนกประสงค์ใหม่
ม.นเรศวร
วอลเลย์บอล M Q
Q
Q
Q
Q Q
F
7
โรงยิมเนเซียม ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่ายน้า
- M/T F
F
2
สระว่ายน้าสุพรรณกัลยา ม.นเรศวร
หมากกระดาน M
F
F
F
F
F
F
6
อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร
ฮอกกี้
M Q
Q
Q
Q
Q
F
6
สนามฟุตบอล 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
แฮนด์บอล
M Q
Q
Q
Q
Q
F
6
สนามแฮนด์บอล ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
☺ พิธเี ปิด – ปิด W– งานเลี้ยง M – ผู้จัดการทีม T – วันฝึกซ้อม Q – วันแข่งขัน F – วันชิงชนะเลิศ
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จานวนเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
วันที่ 3 -9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัส

ชนิดกีฬา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กรีฑา
กอล์ฟ
ซอฟท์บอล
เซปักตะกร้อ
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
เปตอง
ฟุตซอล
ฟุตบอล
ลีลาศ
วอลเลย์บอล
ว่ายน้า
หมากกระดาน
ฮอกกี้
แฮนด์บอล

รวม

ประถมศึกษา
ทอง เงิน ทองแดง
18
18
18
12
12
12

12
7

2
7

15
14

7
9
2
1
8

7
9
2
1
8

14
18
4
2
8

46
12

46
12

46
12

1
135

1
125

2
165

ทอง
56
12
2
2
24
14
4
14
18
3
2
29
4
70
27
4
2
287

มัธยมศึกษา
เงิน ทองแดง ทอง
56
56
74
12
12
24
2
4
2
2
4
2
4
27
36
14
28
21
4
8
4
14
28
21
18
36
27
3
6
5
2
4
3
23
22
37
4
8
4
70
68
116
25
24
39
4
4
4
2
3
3
259
342
422

รวม
เงิน ทองแดง
74
74
24
24
2
4
2
4
6
42
21
42
4
8
21
42
27
54
5
10
3
6
31
30
4
8
116
114
37
36
4
4
3
5
384
507
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จานวนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
วันที่ 3 -9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รหัส

ชนิดกีฬา

01

กรีฑา

02

กอล์ฟ

03

ซอฟท์บอล

04

เซปักตะกร้อ

05

เทนนิส

06

เทเบิลเทนนิส

07

บาสเกตบอล

08

แบดมินตัน

09

เปตอง

10

ฟุตซอล

11

ฟุตบอล

12

ลีลาศ

13

วอลเลย์บอล

14

ว่ายน้า

15

หมากกระดาน

16

ฮอกกี้

17

แฮนด์บอล

ประถม

หญิง
1

นักกีฬาดีเด่น
ม.ต้น

ม.ปลาย

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
1
1
1
1
1
แบ่งเป็น 6 คลาส ชายและหญิง
ชาย 1 คน หญิง 1 คน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
ชาย 6 คน หญิง 6 คน
6
6
6
ชาย 2 คน หญิง 2 คน
1
1
1
รวมโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น

รวม

6
12
2
2
6
6
4
6
6
5
3
12
4
12
18
4
3
126
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
วันที่ 3 -9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับประถมศึกษา

อันดับที่
1
2
3

โรงเรียน

เหรียญรางวัล
ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม)

42

33

26

101

28

31

26

85

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

22

4

21

47

20

20

35

75

7

5

7

19

5

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

6

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

4

8

11

23

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

4

8

10

22

8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

4

10

17

9

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

2

4

2

8

10

โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

2

3

1

6

11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย
พัฒนา และสาธิตการศึกษา

1

3

15

19

164

422

4

รวม

135 123
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
วันที่ 3 -9 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับมัธยมศึกษา
อันดับที่

โรงเรียน

เหรียญรางวัล
ทอง เงิน ทองแดง รวม

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 54

36

45

135

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

36

42

54

132

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

35

26

34

95

4

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา

33

24

41

98

5

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

25

28

37

90

6

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

20

11

12

43

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17

11

13

41

8

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

15

21

25

61

9

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

15

15

28

58

10

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

13

17

42

11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

10

9

8

27

12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย
พัฒนา และสาธิตการศึกษา

7

3

3

13

13

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

4

9

12

25

14

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

2

7

10

19

15

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

2

4

3

9

342

888

รวม

287 259
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โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬากรีฑาและกีฬาว่ายน้าย้อนหลัง 3 ปี
สถิติโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬากรีฑา
ครั้งที่/ปี
เจ้าภาพ
40/2258
สาธิตขอนแก่น
41/2559
สาธิตเกษตร
42/2560
สาธิตกาแพงแสน
43/2561
สาธิตนเรศวร

ประถม

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

สาธิต
ประสานมิตร

สาธิตเกษตร

สาธิตบูรพา

สาธิตเกษตร

สาธิตบูรพา

สาธิตบูรพา

สาธิตเกษตร

สาธิตเกษดร

สาธิตบูรพา

สาธิตเกษตร

สาธิต
เชียงใหม่

สาธิตเกษตร

สาธิตมหาสารคาม
ประถม

สาธิตเกษตร

สาธิตบูรพา

สาธิตเกษตร

สาธิตเกษตร

สาธิตเกษตร

สาธิตรามประถม

สาธิตมหาสารคาม
ประถม

สาธิตบูรพา

สาธิตปทุมวัน

สาธิตศิลปากร

สาธิตเกษตร

สถิติโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬาว่ายน้า ชาย
ครั้งที่/ปี
เจ้าภาพ
40/2258
สาธิตขอนแก่น
41/2559
สาธิตเกษตร
42/2560
สาธิต
กาแพงแสน
43/2561
สาธิตนเรศวร

7 ปี ประถม

9 ปี ประถม

11 ปี ประถม

13 ปี มัธยม

15 ปี
มัธยม

18 ปี มัธยม

สาธิตจุฬา
ประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตปทุมวัน

สาธิตรามมัธยม

สาธิตรามมัธยม

สาธิตเกษตร

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตรามมัธยม

สาธิตปทุมวัน

สาธิตรามมัธยม

สาธิตจุฬา
ประถม

สาธิตประสานมิตร
ประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตรามมัธยม

สาธิตปทุมวัน

สาธิตรามมัธยม

สาธิตจุฬา
ประถม

สาธิตกาแพงแสน

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตจุฬา
มัธยม

สาธิตรามมัธยม

สาธิตประสานมิตร
มัธยม

สถิติโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬาว่ายน้า หญิง
ครั้งที่/ปี
เจ้าภาพ
40/2258
สาธิตขอนแก่น
41/2559
สาธิตเกษตร
42/2560
สาธิต
กาแพงแสน
43/2561
สาธิตนเรศวร

7 ปี ประถม

9 ปี ประถม

11 ปี ประถม

13 ปี มัธยม

15 ปี
มัธยม

18 ปี มัธยม

สาธิตจุฬา
ประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตเกษตร

สาธิตจุฬามัธยม

สาธิตประสานมิตร
มัธยม

สาธิตเกษตร

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตเกษตร

สาธิตประสาน
มิตรมัธยม

สาธิตจุฬามัธยม

สาธิตปทุมวัน

สาธิตจุฬา
ประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตปทุมวัน

สาธิตประสาน
มิตรมัธยม

สาธิตจุฬามัธยม

สาธิตจุฬา
ประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตจุฬาประถม

สาธิตปทุมวัน

สาธิตประสาน
มิตรมัธยม

สาธิตรามมัธยม

15

สรุปเหรียญรางวัลและนักกีฬาดีเด่น
แยกตามชนิดกีฬา

16

01 กีฬากรีฑา
ATHLETICS
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬากรีฑา
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

7

4

0

11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

4

0

2

6

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

3

1

2

6

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

2

2

6

10

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

1

3

2

6

1

3

0

4

0

2

3

5

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

2

2

4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
รวม

0

1

1

2

0

0

0

0

18 18

18

54

18

สรุปเหรียญรางวัล กีฬากรีฑา
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8

7

4

19

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

8

4

10

22

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

7

5

6

18

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

6

8

7

21

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

6

6

2

14

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

6

4

3

13

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

5

7

7

19

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

3

3

9

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

3

2

5

10

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

3

1

6

2

2

0

4

0

3

3

6

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

0

1

3

4

0

1

2

3

0

0

0

0

56 56

56

168

รวม

19

โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬากรีฑา
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา ชาย
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ระดับประถมศึกษา หญิง
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
ได้แก่ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

20

รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬากรีฑา
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา ชาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ประเภทกระโดดไกล
เด็กชายมนัสนันท์ อุทัยรัตนะชัย
ประเภทวิ่งผลัด 8 x 50 เมตร
ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

สถิติ 4.63 เมตร
สถิติ 56.89 วินาที
สถิติ 53.61 วินาที

ระดับประถมศึกษา หญิง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ประเภทวิ่ง 100 เมตร
เด็กหญิงสุวิชาดา โคตรนรินทร์
ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
ประเภทวิ่งผลัด 5 x 80 เมตร
ประเภทวิ่ง 200 เมตร
เด็กหญิงธนัญชนก บัวศรี
ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
ประเภทวิ่งผลัด 5 x 80 เมตร

สถิติ 14.60 วินาที
สถิติ 57.20 วินาที
สถิติ 57.33 วินาที
สถิติ 29.80 วินาที
สถิติ 57.20 วินาที
สถิติ 57.33 วินาที

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เด็กชายชลันธร เตียวตระกูล

ประเภทวิ่ง 800 เมตร
ประเภทวิ่ง 1,500 เมตร

สถิติ 2.11.29 นาที
สถิติ 4.44.62 นาที

21

รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬากรีฑา
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ประเภทวิ่ง 1500 เมตร
เด็กหญิงนาทลดา กุญกาญจนาชีวิน
ประเภทวิ่ง 800 เมตร
ประเภทวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

สถิติ 5.47.91 นาที
สถิติ 2.43.71 นาที
สถิติ 4.46.74 นาที

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
นายนพนันท์ ปิ่นเกล้า

ประเภททุ่มน้าหนัก
ประเภทพุ่งแหลน
ประเภทขว้างจักร

สถิติ 10.52 เมตร
สถิติ 35.36 เมตร
สถิติ 31.80 เมตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประเภทวิ่ง 200 เมตร
นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน
ประเภทวิ่ง 100 เมตร
ประเภทวิ่ง 400 เมตร

สถิติ 28.74 วินาที
สถิติ 13.57 วินาที
สถิติ 1.10.17 นาที
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สรุปผลการแข่งขันกีฬากรีฑา
1. วิ่ง 60 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อริศรา โรเซ็นดาร์ล สาธิตเกษตร สถิติ 8.54 วินาที ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ธัญสิริ ชุมแวงวาปี

8.94 วินาที

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

ด.ญ.ชุติยนันท์ พ่อค้า

9.20 วินาที

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ไอริณ มหชวโรจน์

9.30 วินาที

2. วิ่ง 60 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นที เศ็งสืบผล สาธิตบรูพา สถิติ 8.03 วินาที ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.โชติพิสุทธิ์ พิศาลวรรณกุล

9.01 วินาที

ด.ช.ธีรภัทร์ แจ่มจารัส

9.50 วินาที

ด.ช.ธีรวุฒิ วงศ์ศรีรุ่งเรือง

9.59 วินาที

3. วิ่ง 80 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ผกาวดี ทองเอี่ยม สาธิตบูรพา สถิติ 10.49 วินาที ปี 2539
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตกาแพงแสน

เงิน

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ชุติยนันท์ พ่อค้า

12.04 วินาที

ด.ญ.ลลิตวดี ห่านศรีวิจิตร

12.06 วินาที

ด.ญ.ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์

12.35 วินาที
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4. วิ่ง 80 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศิริพงษ์ จังคสิริ สาธิตประสานมิตร ประถม สถิติ 10.01 วินาที ปี 2539
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.กฤษณะ ปรีชานนท์

11.10 วินาที

สาธิตเกษตร

ด.ช.สิริศรัณย์ จันทร์แจ่มใส

11.15 วินาที

สาธิตเกษตร

ด.ช.วภณภากร เกษมณีภูรเดช

11.75 วินาที

5. วิ่ง 100 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สุภัชชา สารมุสิต สาธิตประสานมิตร ประถม สถิติ 14.03 วินาที ปี 2535
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.สุวิชาดา โคตรนรินทร์

14.60 วินาที

สาธิตกาแพงแสน

ด.ญ.ชุติยนันท์ พ่อค้า

14.97 วินาที

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ปริณญดา ศรีลอย

15.49 วินาที

6. วิ่ง 100 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นิรภัทร หอมหวน สาธิตขอนแก่น สถิติ 13.24 วินาที ปี 2531
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตบูรพา

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.สาริน รัฐวณิช

13.86 วินาที

ด.ช. ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์

13.99 วินาที

ด.ช.วงศกร กองสุข

14.50 วินาที
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7. วิง่ 100 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์ สาธิตรามคาแหง สถิติ 12.79 วินาที ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตขอนแก่น

เงิน

สาธิตมศว องครักษ์

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

สถิติ

ด.ญ.กัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์

13.71 วินาที

ด.ญ.ศิรดา เมฆสุข

13.88 วินาที

ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์

14.16 วินาที

8. วิ่ง 100 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สุเมธ เสนานุรักษ์ สาธิตบูรพา สถิติ 10.95 วินาที ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.รัชพล สายศร

11.87 วินาที

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ปฎิพัทธ์ ผลโพธิ์

12.12 วินาที

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ฉัตริน ฉัตรดอกไม้ไพร

12.18 วินาที

9. วิ่ง 100 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นวพร ไชยวงษ์ สาธิตประสานมิตร มัธยม สถิติ 12.88 วินาที ปี 2547
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเกษตร

นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน

13.57 วินาที

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์

13.93 วินาที

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวรินรดา อัมพรสิทธิกูล

14.22 วินาที
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10. วิ่ง 100 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สุถัทรชัย สุนทรวิภาต สาธิตเกษตร สถิติ 10.92 วินาที ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นายธนกร มาจุฬา

11.31 วินาที

สาธิตเกษตร

นายแทนไท ศรีเจริญ

11.52 วินาที

สาธิตเชียงใหม่

นายวัง ขวัญอ้นอินทร์

12.21 วินาที

11. วิ่ง 200 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณัฏฐา กมลเกรียงไกร สาธิตกาแพงแสน สถิติ 29.46 วินาที ปี 2539
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ธนัญชนก บัวศรี

29.80วินาที

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สุมนต์รัตน์ ประกอบสุขยิ่ง

32.37วินาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สุภจิรา ศิริธร

32.64วินาที

12. วิ่ง 200 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ขวัญข้าว เพ็ชร์สุทธิ์ สาธิตขอนแก่น สถิติ 27.37 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ขวัญข้าว เพ็ชร์สุทธิ์

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ปาลภัทร วินโกมินทร์

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.ธนกฤต ข้อสกุล

สถิติ
27.37 วินาที
(สถิติดีกว่าเดิม)
28.72 วินาที
29.00 วินาที
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13. วิ่ง 200 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อารตรี ศรีรักษา สาธิตขอนแก่น สถิติ 27.30 วินาที ปี 2553
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.โสภิฒชา ธรรมสโรช

28.45วินาที

เงิน

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.กัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์

29.19วินาที

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์

29.50วินาที

14. วิ่ง 200 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นัยปกรณ์ นครเขตต์ สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 23.60 วินาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตมศว องครักษ์

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.จตุพร จอนเจือ

25.21 วินาที

สาธิตเกษตร

ด.ช.ฉัตริน ฉัตรดอกไม้ไพร

25.46 วินาที

สาธิตบูรพา

ด.ช.นิติพัฒน์ เจริญแสนสวย

25.63 วินาที

15. วิ่ง 200 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อรทัย ทองศรีงาม สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 25.39 วินาที ปี 2534
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน

28.74วินาที

สาธิตขอนแก่น

นางสาววันวิสา เชิดชู

29.24วินาที

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวอนันตญา จิตหัสฐะ

30.50วินาที

27

16. วิ่ง 200 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เอกจิตต์ มีแก้ว สาธิตประสานมิตร มัธยม สถิติ 22.88 วินาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตขอนแก่น

นายวิษณุ รู้หลัก

23.22 วินาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายธนกร มาจุฬา

23.61 วินาที

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นายอัศว์ อัศวโกวิท

23.89 วินาที

17. วิ่ง 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธีมา ตงศิริ สาธิตเกษตร สถิติ 1:04.21 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.เทพธิดา จุลเหลา

1.11.72 นาที

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.อุษณิษา มะโนปิน

1.12.25 นาที

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.แพรวา อริยชาญศิลป์

1.12.38 นาที

18. วิ่ง 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อัษฎางค์ อึ้งศิริสวัสดิ์ สาธิตขอนแก่น สถิติ 53.74 วินาที ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตบูรพา

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.รชต ศิวนาถฤทธิ

56.53 วินาที

นายภูผา ฉุ้นย่อง

57.02 วินาที

นายภคิน ยี่ภู่

58.34 วินาที
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19. วิ่ง 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภัทรพร ดารารัตน์ สาธิตบูรพา สถิติ 1:02.09 นาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเกษตร

นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน

1.10.17 นาที

เงิน

สาธิตพะเยา

นางสาวปรัธนา จักรเงิน

1.12.18 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวชญานุตน์ พยัคฆพงษ์

1.12.92 นาที

20. วิ่ง 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เดโชชัย พรประพันธ์ สาธิตขอนแก่น สถิติ 51.74 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

นายอัศว์ อัศวโกวิท

53.93 วินาที

เงิน

สาธิตบูรพา

นายศุภกร การวงษ์

53.96 วินาที

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

นายอิคลาศ สาดาเร่

54.57 วินาที

21. วิ่ง 800 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภัทรพร ดารารัตน์ สาธิตบูรพา สถิติ 2:18.13 นาที ปี 2540
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.นาทลดา กุญกาญจนาชีวิน

2.43.71 นาที

เงิน

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.พิยะดา แผลงสูงเนิน

3.04.32 นาที

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ญ.ณัฐชา ตั้งสุวรรณ

3.06.14 นาที
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22. วิ่ง 800 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ชลันธร เตียวตระกูล สาธิตรามคาแหง สถิติ 2.11.29 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตบูรพา

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นักกีฬา

สถิติ
2.11.29 นาที

ด.ช.ชลันธร เตียวตระกูล

(สถิติดีกว่าเดิม)

นายภานรินทร์ ดวงประสาท

2.20.49 นาที

ด.ช.ธนวัฒน์ คาเคน

2.26.48 นาที

23. วิ่ง 800 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภัทรพร ดารารัตน์ สาธิตบูรพา สถิติ 2:29.56 นาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวพิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล

2.41.23 นาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวบุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ

2.47.16 นาที

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นางสาวธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช

2.50.43 นาที

24. วิ่ง 800 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เฟื่องนคร เอกม่วง สาธิตเกษตร สถิติ 2:04.61 นาที ปี 2555
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นักกีฬา

สถิติ

นายชนกันต์ เตียวตระกูล

2.12.05 นาที

นายรวิสุด เต็มศรี

2.17.53 นาที

นายบูรพาชัย คาเคน

2.18.85 นาที

30

25. วิ่ง 1500 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภัทรพร ดารารัตน์ สาธิตบูรพา สถิติ 5:11.66 นาที ปี 2542
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.นาทลดา กุญกาญจนาชีวิน

5.47.91 นาที

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ธัญชนก ชัยวิสุทธางกูร

6.16.12 นาที

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.พิยะดา แผลงสูงเนิน

6.36.08 นาที

26. วิ่ง 1500 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ชนกันต์ เตียวตระกูล สาธิตรามคาแหง สถิติ 4.44.62 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ชลันธร เตียวตระกูล

สถิติ
4.44.62 นาที

ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตบูรพา

นายภานรินทร์ ดวงประสาท

5.10.12 นาที

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ปัณณธร โชติพฤกษ์

5.34.86 นาที

(สถิติดีกว่าเดิม)

27. วิ่ง 1500 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภัทรพร ดารารัตน์ สาธิตบูรพา สถิติ 5:28.53 นาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตบูรพา

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวภัทรพร เจริญวัฒนวิญญู

6.07.07 นาที

สาธิตสงขลานครินทร์

นางสาวนัศรียา แวหามะ

6.12.80 นาที

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวบุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ

6.33.17 นาที
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28. วิ่ง 1500 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : มนตรี เหล่าสุวรรณ สาธิตขอนแก่น สถิติ 4:28.20 นาที ปี 2545
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตรามคาแหง

นายชนกันต์ เตียวตระกูล

4.48.08 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายรณกฤต มีทรัพย์มาก

4.53.44 นาที

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายรวิสุด เต็มศรี

4.58.35 นาที

29. วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตมหาสารคามประถม สถิติ 57.33 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ดวงเกษ นามศรี

57.33วินาที

ด.ญ.ธนัญชนก บัวศรี

(สถิติดีกว่าเดิม)

ด.ญ.สุวิชาดา โคตรนรินทร์
ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สุมนต์รัตน์ ประกอบสุขยิ่ง
ด.ญ.ทรงพร สุนทรพินิจ
ด.ญ.มนัสนันท์ ปุณวัฒนา
ด.ญ.ปิยาพัชร สุทธเสนา
ด.ญ.ปานฤทัย ธงมาศรี
ด.ญ.พัชรินทร์ คาสิงห์
ด.ญ.ณวนา วงศ์นาค

เงิน

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.ฟรานเชสก้า อัลมิชิ
ด.ญ.วรินท์ขวัญ สังวรปธานสกุล
ด.ญ.ณิชชา เสาะก่าน
ด.ญ.นภัสสร คนใหญ่

57.98วินาที
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29. วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตมหาสารคามประถม สถิติ 57.33 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ธัญสิริ ชุมแวงวาปี
ด.ญ.กาญจน์กรกฎ กุดวงษา
ด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์

59.86วินาที

ด.ญ.ณภาภัช วิธานนิติธรรม
ด.ญ.ภัทรวรรณ มุททาหัตถากร
ด.ญ.ปริณญดา ศรีลอย

30. วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตประสานมิตร ประถม สถิติ 52.00 วินาที ปี 2536
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.กฤษณะ ปรีชานนท์
ด.ช.กุลภัสสร์ วัฒนา
ด.ช.ขวัญข้าว เพ็ชร์สุทธิ์
ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.สิปปวิชญ์ กิจเจริญไพศาล

55.04 วินาที

ด.ช.สาริน รัฐวณิช
ด.ช.กิจชัยกรณ์ ด้วงตุ่น
ด.ช.ภทร กิติสุธาธรรม
ด.ช.กตัญญู กันทรมงคล
ด.ช.ภาคิน อรรคฮาตศรี
เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ชินาธิป เหล่าไชย
ด.ช.จิรณัฎฐ์ สรวงชัยภูมิ
ด.ช.อรุษ พลายบัว

56.12 วินาที
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30. วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตประสานมิตร ประถม สถิติ 52.00 วินาที ปี 2536
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ชยุต สีบุญเรือง
ด.ช.ภัทรพล นาถมทอง
ด.ช.วภณภากร เกษมณีภูรเดช
ด.ช.โชติพิสุทธิ์ พิศาลวรรณกุล
ด.ช.พงศ์วิพัฒน์ มั่นนิธิวรกุล
ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ปนต รัชดานุรักษ์

57.61 วินาที

ด.ช.ปัณณ์ สอนบุญ
ด.ช.ปัณณวิชญ์ ประยุทธสินธุ์
ด.ช.ภูรชิ ญา โชว์วิวัฒนา

31. วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 57.50 วินาที ปี 2535
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ปานฤทัย ธงมาศรี
ด.ญ.ณิชชา เสาะก่าน
ด.ญ.พัชรินทร์ คาสิงห์
ด.ญ.ณวนา วงศ์นาค
ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.ฟรานเชสก้า อัลมิชิ

58.65 วินาที

ด.ญ.วรินท์ขวัญ สังวรปธานสกุล
ด.ญ.รักชนก พิลาวรรณ
ด.ญ.นภัสสร คนใหญ่
ด.ญ.กนกพร พรมมาซุย
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ปริณญดา ศรีลอย

1.01.04 นาที
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31. วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 57.50 วินาที ปี 2535
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ณัฐปภัสร์ กิติกุล
ด.ญ.ธัญสิริ ชุมแวงวาปี
ด.ญ.ภัทรวรรณ มุททาหัตถากร
ด.ญ.เพ็ญศิณี วิทูรชวลิตวงษ์
ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ สกุลชาติ
ด.ญ.พนิตตา ปูรณโชติ
ด.ญ.กาญจน์กรกฎ กุดวงษา
ด.ญ.ภารดี สาลีโภชน์
ด.ญ.ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์
ด.ญ.ปภาดา อัศวกาญจน์
ด.ญ.สิริยากร วงศ์แสนประเสริฐ
ด.ญ.วรสิกานต์ วรุตตมะ
ด.ญ.อชิรญา ศรีสนิท
ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ณัฏฐพิชา พิมพ์สารี
ด.ญ.ณภัทร นนทสิทธิชัย
ด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
ด.ญ.ธัชชา สุธีวงศ์
ด.ญ.วริยาภรณ์ ชัยวัฒนรัตน์
ด.ญ.ธันยากานต์ ศิริไพรวัน

1.02.53 นาที
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32. วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตขอนแก่น สถิติ 56.68 วินาที ปี 2545
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.อรุษ พลายบัว
ด.ช.ชยุต สีบุญเรือง
ด.ช.ภัทรพล นาถมทอง
ด.ช.ชินาธิป เหล่าไชย
ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กตัญญู กันทรมงคล

56.89 วินาที

ด.ช.ปาลภัทร วินโกมินทร์
ด.ช.ภาคิน อรรคฮาตศรี
ด.ช.มนัสนันท์ อุทัยรัตนะชัย
ด.ช.จิรณัฎฐ์ สรวงชัยภูมิ
ด.ช.วรรธนะ เผือกนอก
ด.ช.ปรวีร์ จันทร์โสดา
ด.ช.ณัฏฐชัย พันธ์งาม
ด.ช.ภควัต อิฐรัตน์
เงิน

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.สรวิศณ์ สุวรรณปักษิณ
ด.ช.วงศกร กองสุข

58.08 วินาที

ด.ช.กวินภพ แก้วสูงเนิน
ด.ช.อัษฎางค์ เบญจประเสร็ฐศรี
ด.ช.วีรภัทร ใจศิริ
ด.ช.พงศนาถ รัตนคา
ด.ช.นิสสรณ์ ภาษิต
ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ปัณณวิชญ์ ประยุทธสินธุ์
ด.ช.ณธรรม เทวาสะโณ
ด.ช.จิณณะ บุญยะวัตร

58.44 วินาที
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32. วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตขอนแก่น สถิติ 56.68 วินาที ปี 2545
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.พงศ์วิพัฒน์ มั่นนิธิวรกุล
ด.ช.ธีราธร คาเที่ยง
ด.ช.ปัณณ์ สอนบุญ
ด.ช.รรร สันติอโนทัย
ด.ช.ภูรชิ ญา โชว์วิวัฒนา

33. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตกาแพงแสน สถิติ 57.20 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ธนัญชนก บัวศรี
ด.ญ.สุมนต์รัตน์ ประกอบสุขยิ่ง

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

สถิติ
57.20 วินาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

ด.ญ.สุวิชาดา โคตรนรินทร์
ด.ญ.มนัสนันท์ ปุณวัฒนา
ด.ญ.ปิยาพัชร สุทธเสนา
ด.ญ.ดวงเกษ นามศรี
ด.ญ.ฟรานเชสก้า อัลมิชิ
ด.ญ.รักชนก พิลาวรรณ

เงิน

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.ณวนา วงศ์นาค
ด.ญ.ณิชชา เสาะก่าน

58.15 วินาที

ด.ญ.ปานฤทัย ธงมาศรี
ด.ญ.พัชรินทร์ คาสิงห์
ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.นันทสินี ชนะคช
ด.ญ.ณญาดา ชมภู

1.01.54 นาที
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33. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตกาแพงแสน สถิติ 57.20 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.สุภจิรา ศิริธร
ด.ญ.โชติกา ถาวรเกษม
ด.ญ.ปวิตรา โกศลานันท์
ด.ญ.กัญญนัช พวงมาลี

34. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตมหาสารคามประถม สถิติ 53.61 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ภัทรพล นาถมทอง
ด.ช.กตัญญู กันทรมงคล
ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ปาลภัทร วินโกมินทร์
ด.ช.ภาคิน อรรคฮาตศรี

53.61 วินาที

ด.ช.มนัสนันท์ อุทัยรัตนะชัย
ด.ช.อรุษ พลายบัว
ด.ช.ณัทกฤช ชูผลสิริกุล
เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ช.ธนกฤต ข้อสกุล
ด.ช.ฌาณัช เหลืองบุญฟ้อน

56.18 วินาที

ด.ช. ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์
ด.ช.วงศกร กองสุข
ด.ช.พงศนาถ รัตนคา
ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.สรวิศณ์ สุวรรณปักษิณ
ด.ช.ปรวีร์ จันทร์โสดา
ด.ช.วรรธนะ เผือกนอก

56.65 วินาที
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34. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตมหาสารคามประถม สถิติ 53.61 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ณัฏฐชัย พันธ์งาม

35. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 54.44 วินาที ปี 2558
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์
ด.ญ.กิตติรักษ์ บุตรศรี
ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.สุภัคการณ์ กองลี
ด.ญ.ธฤษวรรณ ศรีชัย

54.62 วินาที

ด.ญ.ปุณยภา สกุลคู
ด.ญ.กัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์
ด.ญ.ณัชชา โฆษวณิชการ
ด.ญ.ฟ้าแจ่ม หงษ์ดาลัด
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.จิรัชญา สุทธิพันธุ์
ด.ญ.ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์

55.44 วินาที

ด.ญ.พัณณ์ชิตา อ้นเขียว
ด.ญ.ลภัสรดา รักไทย
ด.ญ.นิรินธร คานุ
ด.ญ.กัญญาพัชร พรั่งพร้อมกุล
ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์
ด.ญ.เทพธิดา จุลเหลา
นางสาวญาณิศา สุธรรมมา

55.50 วินาที
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36. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตบูรพา สถิติ 46.31 วินาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์
ด.ช.ชัยรัตน์ เพิ่มพูล
ทอง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.พีรดนย์ จุลพันธ์

48.43 วินาที

ด.ช.รัชพล สายศร
นายธรรมวัฒน์ นุ่มนวล
ด.ช.กันตพัชร กองสุข
ด.ช.ชัยวัฒน์ แสงสุริยา
เงิน

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.ภาคภูมิ ชมภูบุตร
ด.ช.ธนกฤต สุขวงค์

48.68 วินาที

ด.ช.ชนะศักดิ์ กองไชยสงค์
ด.ช.กฤตยชญ์ ไม้หลากสี
ด.ช.วงศพัทธ์ ปานขลิบ
ด.ช.ศรุฑ โมราห์วง
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตย์พร
ด.ช.ภวิศณัฏฐ์ เฉลิมเกียรติ
ด.ช.อธิศ อัชนันท์
ด.ช.ชานน โฉสูงเนิน

49.02 วินาที
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37. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 52.97 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวศิริรัตน์ นิยาภรณ์
นางสาวธีมา ตงศิริ

ทอง

สาธิตเกษตร

สถิติ
52.97 วินาที
(ดีกว่าสถิติเดิม)

นางสาวธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
นางสาวศิรดา ศิริพงศ์วัฒนา
นางสาวพิรญาณ์ ฉายากุล
นางสาวปิ่นมุก สุรัสวดี
นางสาวต้นน้า ไทยน้อย
นางสาววันวิสา เชิดชู

เงิน

สาธิตขอนแก่น

นางสาวจิดาภา ราชธา

54.37 วินาที

นางสาวปาริชาติ ม่วงสนิท
นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ดี
นางสาวรวงข้าว พืชสุวรรณสกุล
นางสาวปริณดา สันติอัศวราภรณ์
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร
นางสาวธยาน์ ธราธร
นางสาวกนิก ศรีธรา
นางสาวทอฝัน ไวยวุฒิ

57.48 วินาที
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38. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตประสานมิตร มัธยม สถิติ 45.03 วินาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นายนันทพงศ์ มงคลศรีชัยชนะ
นายแทนไท ศรีเจริญ
ทอง

นายวิริทธิ์พล แข็งขัน

สาธิตเกษตร

นายสิรวิชญ์ อุสาหะการี

46.44 วินาที

นายภครินทร์ ลูกคา
นายอภินัติ เทียนทอง
นายอริยะ บุญศรี
เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายชนน พงษ์ทวีวิรัตน์
นายพัชรพล เลิศวิริยจิตต์

46.60 วินาที

นายธนกร มาจุฬา
นายอาทิตย์ พาสุขสกุล
ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายโอฬาริก ต๊ะน้อย
นายนรภัท ฐิตะกวิน

47.20 วินาที

นายศุภวัฒน์ ศรีบุษย์

39. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 4:31.06 วินาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.นาทลดา กุญกาญจนาชีวิน
ด.ญ.ไปรยา ไมยวา พรมบุตร
ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.โสภิฒชา ธรรมสโรช
ด.ญ.แพรวา อริยชาญศิลป์
ด.ญ.ณัฐธรา บุษหมั่น

4.46.74 นาที
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39. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 4:31.06 วินาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.กฤตติยาดา วิษณุวงศ์
ด.ญ.งามนุช มัดตะเดช
ด.ญ.วีรยา เกษมทรัพย์
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
ด.ญ.ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์

4.55.92 นาที

ด.ญ.นัทธมน อุ้มมนุษย์ชาติ
ด.ญ.พัณณ์ชิตา อ้นเขียว
ด.ญ.ปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์
ด.ญ.กิตติรักษ์ บุตรศรี
ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.สุภัคการณ์ กองลี
ด.ญ.ทรงศิริ นิยมโชค

4.13.62 นาที

ด.ญ.ปุณยภา สกุลคู
ด.ญ.พิยะดา แผลงสูงเนิน

40. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตบูรพา สถิติ 3:54.59 วินาที ปี 2554
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.รชต ศิวนาถฤทธิ
ด.ช.อิงครัต คาแก้ว
ทอง

สาธิตบูรพา

ด.ช.นิติพัฒน์ เจริญแสนสวย

3.55.37 นาที

นายคณาธิป ทรัพย์มหาศาล
นายภานรินทร์ ดวงประสาท
เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.อนุชิต อิภิโช

3.56.67 นาที
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40. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตบูรพา สถิติ 3:54.59 วินาที ปี 2554
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ธนวัฒน์ คาเคน
ด.ช.ชลันธร เตียวตระกูล
ด.ช.ณภัส วานิชประภา
นายสรรทัศน์ สุดแสง
นายภูผา ฉุ้นย่อง
ด.ช.วงศพัทธ์ ปานขลิบ
ด.ช.ศรุฑ โมราห์วง
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.จิรัฏฐ์ โสติพจน์กุล
ด.ช.ภวิศณัฏฐ์ เฉลิมเกียรติ

4.15.89 นาที

ด.ช.อธิศ อัชนันท์
ด.ช.ชานน โฉสูงเนิน

41. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 4.25.18 วินาที ปี 2561
เหรียญ

ทอง

โรงเรียน

สาธิตเกษตร

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวรัตนวรรณ คนึงชัยสกุล

4.25.18 นาที

นางสาวธนัยนันท์ วงษ์สัจจา

(ดีกว่าสถิติเดิม)

นางสาวธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
นางสาวธีมา ตงศิริ
นางสาวพิรญาณ์ ฉายากุล
นางสาวปิ่นมุก สุรัสวดี

เงิน

สาธิตปทุมวัน

นางสาวทอฝัน ไวยวุฒิ
นางสาวรวงข้าว พืชสุวรรณสกุล

4.40.47 นาที
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41. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 4.25.18 วินาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
นางสาวปริณดา สันติอัศวราภรณ์
นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร
นางสาวกนิก ศรีธรา
นางสาวต้นน้า ไทยน้อย
นางสาววันวิสา เชิดชู
ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นางสาวจิดาภา ราชธา

4.54.47 นาที

นางสาวปาริชาติ ม่วงสนิท
นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ดี

42. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตประสานมิตร มัธยม สถิติ 3:39.55 วินาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นายจิรพัส เพาะแป้น
นายอัชรอฟ สืบสุข
ทอง

สาธิตปทุมวัน

นายศุภวัฒน์ วงศ์สถิตย์พร
นายพีรวิชญ์ เอี่ยมสะอาด

3.46.97 นาที

นายอัศว์ อัศวโกวิท
นายพีรวิชญ์ ศิริพานิช
นายรณกฤต มีทรัพย์มาก
เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายบูรพาชัย คาเคน
นายชนกันต์ เตียวตระกูล
นายปรมัตถ์ จุลละผลิน

3.49.04 นาที
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42. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตประสานมิตร มัธยม สถิติ 3:39.55 วินาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นายฐาการ กะการดี
นายเจียระไน เห็นเจริญ
นายสรวิชญ์ ติระตระกูลวิชยา
นายโชติวัฒน์ อิทธิปาลกุล
ทองแดง

สาธิตเกษตร

นายนิปุณ แก้วเรือน

3.49.76 นาที

นายซูฮัน รา
นายนนทนาท กิตติวรกิจ
นายอภินัติ เทียนทอง

43. วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิเกษตร สถิติ 2:38.65 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ธฤษวรรณ ศรีชัย
ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.ปุณยภา สกุลคู
ด.ญ.ปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์

2.46.64 นาที

ด.ญ.กิตติรักษ์ บุตรศรี
ด.ญ.เปรมปวีร์ ทองขาว
ด.ญ.พรรวินท์ สุนทรวิทยกุล
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.จิรัชญา สุทธิพันธุ์
ด.ญ.ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์

2.46.72 นาที

ด.ญ.สุขิตา แก้วเทวี
ด.ญ.ณัชชา โฆษวณิชการ
ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ณิชาภัทร อารีรัชชกุล

2.51.01 นาที
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43. วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิเกษตร สถิติ 2:38.65 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ชนม์ชุดา สงวนนวน
ด.ญ.วรรณวริน ลิมปนาท
ด.ญ.พิมกัญจ์ เรืองบูรณะรัตน์

44. วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตบูรพา สถิติ 2:13.68 นาที ปี 2558
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ธนกฤต สุขวงค์
ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.กฤตยชญ์ ไม้หลากสี
ด.ช.กันตพัชร กองสุข

2.15.90 นาที

ด.ช.ชัยวัฒน์ แสงสุริยา
ด.ช.จักรพรรด์ จิตติเรืองเกียรติ
เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ช.รชต ศิวนาถฤทธิ
ด.ช.นิติพัฒน์ เจริญแสนสวย

2.16.60 นาที

นายคณาธิป ทรัพย์มหาศาล
ด.ช.พยุหพล พยุหะ
ด.ช.ปฎิพัทธ์ ผลโพธิ์
ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.วรปรัชญ์ บัวศรี
ด.ช.ธีรภัทร์ กลมดวง
ด.ช.ศุจิพัฒน์ กลมดวง
ด.ช.วรเมธ เติมสวัสดิ์

2.17.82 นาที
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45. วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 2.31.26 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวญาณินท์ นิ่มตระกูล
นางสาวอัญชิษฐวิญญ์ อินทองปาน

ทอง

สาธิตเกษตร

สถิติ
2.31.26 นาที
(ดีกว่าสถิติเดิม)

นางสาวพิรญาณ์ ฉายากุล
นางสาวธีมา ตงศิริ
นางสาวปิ่นมุก สุรัสวดี
นางสาวณพรรณ อัตถากร
นางสาวพรชนก สุขวัฒนาสินิทธิ์
นางสาวรินรดา อัมพรสิทธิกูล

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสรี
นางสาวบุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ

2.43.16 นาที

นางสาวรติมา ปานเฟือง
นางสาวอนัญญา แจ่มแจ้ง
นางสาวทอฝัน ไวยวุฒิ
นางสาวปริณดา สันติอัศวราภรณ์
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
นางสาวธยาน์ ธราธร
นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร
นางสาวกนิก ศรีธรา

2.43.33 นาที
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46. วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตขอนแก่น สถิติ 2:07.21 นาที ปี 2558
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นายวสุวรรธน์ จาปาวงศ์
ทอง

สาธิตขอนแก่น

นายวิษณุ รู้หลัก

2.09.72 นาที

นายรณกร ศรีพอ
นายอัสนี อัคราช
นายศุภกร การวงษ์

เงิน

สาธิตบูรพา

นายนาวิน กัลยา

2.12.68 นาที

นายกิตติทัต สืบสาราญ
นายปรเมษฐ์ ธรรมคาภีร์
นายนฤพนธ์ แป้นถึง
นายชยธร เพิ่มทองอินทร์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นายอภินัติ เทียนทอง

2.12.86 นาที

นายสิรวิชญ์ อุสาหะการี
นายนันทพงศ์ มงคลศรีชัยชนะ
นายแทนไท ศรีเจริญ

47. กระโดดไกล ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อชิรญา จตุพรพงษ์ สาธิตกาแพงแสน สถิติ 4.62 เมตร ปี 2547
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ไอริณ มหชวโรจน์

4.01 เมตร

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.มนัสนันท์ ปุณวัฒนา

4.00 เมตร

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ญ.กัญญาภัค อาจณรงค์ฤทธิ์

3.50 เมตร
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48. กระโดดไกล ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณรรฐวรรษ สุโขทัย สาธิตบูรพา สถิติ 4.88 เมตร ปี 2547
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

สถิติ

ด.ช.มนัสนันท์ อุทัยรัตนะชัย

4.63 เมตร

ด.ช.ณรัฐ สินอุดม

4.38 เมตร

ด.ช.กฤตณัฐ ศาสตร์สุข

4.28 เมตร

49. กระโดดไกล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปาริชาติ สุขทวีสถิตย์กุล สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 5.00 เมตร ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.ธนพร มีทรัพย์

4.02 เมตร

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ธันยพรรษ พงษ์พชรอัมพร

3.87 เมตร

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.อทิติญา เขยนอก

3.81 เมตร

50. กระโดดไกล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : โฆษิต ปะกิคา สาธิตมหาสารคามมัธยม สถิติ 5.74 เมตร ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.นวนนท์ เนกขัมม์

5.29 เมตร

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.คุณานนต์ พิธพรชัยกุล

4.76 เมตร

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.นิธภิ ัทร์ ปิยะวงศ์วัฒนา

4.72 เมตร
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51. กระโดดไกล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปาริชาติ สุขทวีสถิตน์กุล สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 5.54 เมตร ปี 2554
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

สถิติ

นางสาวปราชญ์ ปั้นกล่า

4.25 เมตร

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวเกศแก้ว เอิ่ยมประชา

4.06 เมตร

สาธิตสงขลานครินทร์

นางสาวณัฐพร กีรติวิโรจน์กุล

4.05 เมตร

52. กระโดดไกล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : มานะชัย แจ่มใส สาธิตบูรพา สถิติ 6.84 เมตร ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตขอนแก่น

เงิน
ทองแดง

สถิติ

นายวิษณุ รู้หลัก

6.00 เมตร

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายมณฑล วิเศษสินธุ์

5.74 เมตร

สาธิตพะเยา

นายสุรพิชญ์ หอมนาน

5.64 เมตร

53. เขย่งก้าวกระโดด ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปาริชาติ สุขทวีสถิตย์กุล สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 10.69 เมตร ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.พิชญาภา สาครเย็น

8.39 เมตร

เงิน

สาธิตพะเยา

ด.ญ.กชพรรณ กองมะลิ

8.34 เมตร

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ธันยพรรษ พงษ์พชรอัมพร

8.04 เมตร
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54. เขย่งก้าวกระโดด ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กันตพงศ์ เลิศวิไลรัตน์ สาธิตบูรพา สถิติ 11.80 เมตร ปี 2552
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.นิธภิ ัทร์ ปิยะวงศ์วัฒนา

10.95เมตร

ด.ช.มาวิน ไวยวุฒิ

10.76เมตร

ด.ช.นวนนท์ เนกขัมม์

10.30เมคร

55. เขย่งก้าวกระโดด ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปาริชาติ สุขทวีสถิตย์กุล สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 11.68 เมตร ปี 2554
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวปราชญ์ ปั้นกล่า

9.30 เมตร

เงิน

สาธิตพะเยา

นางสาวปวริศา ปัญญา

8.22 เมตร

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสรี

7.96 เมตร

56. เขย่งก้าวกระโดด ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อานัทพล ลานีโกว สาธิตบูราพา สถิติ 13.57 เมตร ปี 2539
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตพะเยา

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นายสุรพิชญ์ หอมนาน

12.40 เมตร

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นายโฆษิต ปะกิคา

12.38 เมตร

สาธิตบูรพา

นายนาวิน กัลยา

11.15 เมตร
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57. กระโดดสูง ระดับ ประถมศึกษา หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณัฐธิดา นารถศิลป์ สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สถิติ 1.37 เมตร ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ไอริณ มหชวโรจน์

1.22 เมตร

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ปภาพินท์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

1.22 เมตร

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สิริยากร วงศ์แสนประเสริฐ

1.16 เมตร

58. กระโดดสูง ระดับ ประถมศึกษา ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณรรฐวรรษ สุโขทัย สาธิตบูรพา สถิติ 1.45 เมตร ปี 2547
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.กฤตณัฐ ศาสตร์สุข

1.33 เมตร

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.โชติพงษ์ วงศ์วุฒิเดชกร

1.27 เมตร

สาธิตบูรพา

ด.ช.ฌาณัช เหลืองบุญฟ้อน

1.21 เมตร

59. กระโดดสูง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : บุญญิศา รัตนชัยกานนท์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 1.42 เมตร ปี 2552
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ธัญญา ยงปิยะกุล

1.31 เมตร

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.วานิเกล เปรมานนท์

1.30 เมตร

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.กัญญาพัชร พรั่งพร้อมกุล

1.30 เมตร

53

60. กระโดดสูง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ต่อลาภ สุดจันดา สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 1.80 เมตร ปี 2546
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.มาวิน ไวยวุฒิ

1.52 เมตร

ด.ช.นิธภิ ัทร์ ปิยะวงศ์วัฒนา

1.49 เมตร

ด.ช.ไชยวัตน์ หนูวัฒนา

1.46 เมตร

61. กระโดดสูง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : บุญญิศา รัตนชัยกานนท์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 1.53 เมตร ปี 2554
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวชญานุตน์ พยัคฆพงษ์

1.35 เมตร

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวปราชญ์ ปั้นกล่า

1.25 เมตร

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวชญาดา พงษ์พัว

1.25 เมตร

62. กระโดดสูง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ต่อลาภ จรรยาเวโรจน์ สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 1.95 เมตร ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตพะเยา

เงิน

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

สถิติ

นายสุรพิชญ์ หอมนาน

1.63 เมตร

นายพัชรพล ปิยะวงศ์วัฒนา

1.60 เมตร

นายมณฑล วิเศษสินธุ์

1.57 เมตร
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63. ทุ่มน้าหนัก ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศศิสุดา จรรยาเวโรจน์ สาธิตประสานมิตร มัธยม สถิติ 9.38 เมตร ปี 2542
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตบูรพา

นางสาวบัวชมพู สิงห์โต

7.96 เมตร

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ญ.กานต์ธิดา สระอิส

7.70 เมตร

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.พชรพร เผือกนอก

7.58 เมตร

64. ทุ่มน้าหนัก ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เกียรติภูมิ สุขถาวร สาธิตประสานมิตร มัธยม สถิติ 14.14 เมตร ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตขอนแก่น

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ปณิธาน อริยานันทพงศ์

11.99 เมตร

สาธิตบูรพา

ด.ช.อิงครัต คาแก้ว

11.08 เมตร

สาธิตกาแพงแสน

นายไกรวิชญ์ แซ่ลิ้ม

10.07 เมตร

65. ทุ่มน้าหนัก ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศศิสุดา จรรยาเวโรจน์ สาธิตประสานมิตร มัธยม สถิติ 10.09 เมตร ปี 2546
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ

8.52 เมตร

สาธิตมศว องครักษ์

นางสาวแพรฟ้า เยาวลักษณ์

8.46 เมตร

สาธิตบูรพา

นางสาวพัทธ์ธีรา สาครตระกูล

7.93 เมตร
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66. ทุ่มน้าหนัก ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ชานุ มัญยานนท์ สาธิตเกษตร สถิติ 11.67 เมตร ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นายนพนันท์ ปิ่นเกล้า

10.52 เมตร

เงิน

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นายธีระ อนันต์ศิริพร

10.28 เมตร

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

นายวิทวัส เรือนพันธ์

10.21 เมตร

67. ขว้างจักร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เขมทัศน์ จรรเวโรวจ์ สาธิตประสารมิตร มัธยม สถิติ 26.20 เมตร ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.จิรัชญา อนันต์

22.81 เมตร

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.พชรพร เผือกนอก

21.34 เมตร

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ญ.กานต์ธิดา สระอิส

20.90 เมตร

68. ขว้างจักร ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สิทธิพจน์ มาโนช สาธิตเกษตร สถิติ 37.46 เมตร ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตบูรพา

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นักกีฬา

สถิติ

นายธีรพงษ์ อุทัยแสน

36.58 เมตร

ด.ช.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล

29.76 เมตร

ด.ช.อิงครัต คาแก้ว

29.62 เมตร
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69. ขว้างจักร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ทิพย์เพทาย คนแรง สาธิตบูรพา สถิติ 27.05 เมตร ปี 2543
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตมศว องครักษ์

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวแพรฟ้า เยาวลักษณ์

28.05 เมตร

ด.ญ.จารุมน จิณณวาโส

21.81 เมตร

นางสาวพัทธ์ธีรา สาครตระกูล

21.35 เมตร

70. ขว้างจักร ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สิทธิพจน์ มาโนช สาธิตเกษตร สถิติ 40.12 เมตร ปี 2545
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นายนพนันท์ ปิ่นเกล้า

31.80 เมตร

เงิน

สาธิตขอนแก่น

นายสิทธิพล พูลเพิ่ม

28.04 เมตร

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นายชครัท ตุลจริสฤทธิ์

27.22 เมตร

71. พุ่งแหลน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : จิรัชญา อนันต์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 28.52 เมตร ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.จิรัชญา อนันต์

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ญ.ภณษร ขนานขาว

20.91 เมตร

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.พัทธ์ธีรา เมฆบุญส่งลาภ

18.50 เมตร

28.52 เมตร
(สถิติดีกว่าเดิม)
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72. พุ่งแหลน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พงษ์พันธ์ ปิยะพันธุ สาธิตขอนแก่น สถิติ 53.13 เมตร ปี 2537
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล

41.58 เมตร

นายปภังกร สิงห์กลิ่น

34.37 เมตร

นายคณาธิป ทรัพย์มหาศาล

32.01 เมตร

73. พุ่งแหลน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สิวลี ชัยโรจน์กาญจนา สาธิตศิลปากร สถิติ 34.25 เมตร ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ

27.42 เมตร

สาธิตบูรพา

นางสาวพัทธ์ธีรา สาครตระกูล

26.09 เมตร

สาธิตเกษตร

นางสาวเจนิสิตา วี ปาลมา

21.84 เมตร

74. พุ่งแหลน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อานันทท์ อ่อนฤทธิ์ สาธิตกาแพงแสน สถิติ 54.77 เมตร ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นายนพนันท์ ปิ่นเกล้า

35.36 เมตร

เงิน

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นายธีระ อนันต์ศิริพร

29.75 เมตร

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นายภูธนิก ศีตสาธิต

28.51 เมตร
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02 กีฬากอล์ฟ
GOLF
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬากอล์ฟ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

9

3

3

15

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

2

0

0

2

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

1

2

0

3

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

0

4

3

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
รวม

0

3

3

6

0

0

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 12

12
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬากรีฑา
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

5

2

0

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

1

3

3

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

1

2

2

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

1

2

2

5

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

1

1

0

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

0

1

2

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

4

5

0

1

0

1

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

0

0

0

0

12 12

12

36

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬากอล์ฟ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลชาย
นายเตชินทร์ วิชัยณรงค์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลหญิง
นางสาวณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลชาย
เด็กชายฉัน กันตวนิช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลหญิง
เด็กหญิงเกณิกา บุญประเสริฐ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลชาย
เด็กชายระพีพงศ์ อภิศรีเพชร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลหญิง
เด็กหญิงธัญญ์พิชฌา กองทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลชาย
เด็กชายปรินทร์ สารสมุทร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬากอล์ฟ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลหญิง
เด็กหญิงวรญา วิสิฐศักดา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลชาย
เด็กชายณฐภัทร ตรงจิตภักดี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลหญิง
เด็กหญิงจิรานันท์ ลิม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลชาย
เด็กชายศุภกร เวชสุภาพร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลหญิง
เด็กหญิงเมธาวี พฤษสลุง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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สรุปผลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
1. กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวนภสร ฟ้าอรุณ
ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
นางสาวจัสมิน ทาโคตร

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาว นัทธ์ชนัน วิริยานนท์
นางสาวจิณณพัตร ฤทธิ์ทวี
นางสาวศรุตา เกรียงพิชิตชัย
นางสาวสุพิชชา จิตเสรีรัตน์

2. กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายวทัญญู พนายิ่งไพศาล

ทอง

สาธิตบูรพา

นายพงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา
นายปัณณทัต วรธนากูล
นายชินภัทร ตั้งหะรัฐ
นายปัณณรุจน์ วิเศษกุล

เงิน

สาธิตเกษตร

นายเตชินท์ วิชัยณรงค์
นายภัทรดร ชนะธัญธนันชา
นายอนณ จิตต์ประเสริฐ
นายวรเมธ พึ่งเดชะ

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายกัปตัน เงินทองรัตนกุล
นายภาคิน โล่วัฒนาการ
นายอาชา อัศวพิสิฐกุล

หมายเหตุ
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3. กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวจัสมิน ทาโคตร

หมายเหตุ

นางสาวพิมพ์อร ธิติทรัพย์

4. กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

นายเตชินท์ วิชัยณรงค์

เงิน

สาธิตบูรพา

นายชินภัทร ตั้งหะรัฐ

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

หมายเหตุ

นายนรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี

5. กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา
ด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ
นางสาววีราพร อุ่นเจริญ
ด.ญ.ธนัชพร พึ่งเดชะ

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.มาริสา อรรจนานนท์
ด.ญ.เบญญาภา เมธภานุพงศ์
ด.ญ.ติณณ์นรา นฤปิติ

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวชญาภรณ์ จิตเสรีรัตน์
นางสาวณัฎฐิกา กฤษดาธานนท์

หมายเหตุ
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6. กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.รัชพล กิมอ่วม
ทอง

ด.ช.ฉัน กันตวนิช

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.คิมหันต์ อนุรักษ์วงศ์ศรี
ด.ช.รวิพันธ์ สุสม
ด.ช.ธรรม พูลเพิ่ม

เงิน

ด.ช.บุญฤทธิ์ นฤนาทวานิช

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายกฤตภาส บุญมาศ
ด.ช.เนตต์ ศิวะโกศิษฐ
ทองแดง

ด.ช.ฐิติภัค อวยพรส่ง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายศราวิน เกรียงพิชิตชัย
นายสสิน วิโรจนาภิรมย์

7. กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ชยพร จิวะวุฒิ

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ธนัชพร พึ่งเดชะ

หมายเหตุ

8. กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.ภาริช ศรีปัญญา

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ธีรภัชณ์ ติงสมิตร

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ฉัน กันตวนิช

หมายเหตุ
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9. กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.ธัญญ์พิชฌา กองทอง
ทอง

ด.ญ.อารยา สิงห์ฉลาด

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ณิศวรา งามสอาด
ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
เงิน

ด.ญ.ชนัญญู โชว์วิวัฒนา

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ชนัญญา โดมทอง
ทองแดง

ด.ญ.ชื่นชนก รุจทิฆัมพร

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์

10. กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ระพีพงศ์ อภิศรีเพชร

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.กรรสิลักษณ์ บุญสุวรรณ
ด.ช.สุทธิดนย์ สุทธิพันธ์
ด.ช.พงศ์ปณต เกษมบุญญากร
ด.ช.เสฏฐวุฒิ สุวรรณทวีศรี

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.อนนต์ พุ่มจันทร์
ด.ช.กิตติภัค เอกมณีนิล
ด.ช.พอดี คงอุดม
ด.ช.ธีรัตม์ เลิศจิระวงศ์

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ภัทรดร สมินทรปัญญา
ด.ช.ณัฐฏ์เอก สิงมหาศักดิ์

หมายเหตุ
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10. กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.เมธากานต์ เรืองเล็ก

11. กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.สุวิชยา วินิจฉัยธรรม

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ธัญญ์พิชฌา กองทอง

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.อารยา สิงห์ฉลาด

หมายเหตุ

12. กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.รามิล แซ่ลิ้ม

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ภัทรดร สมินทรปัญญา

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหตุ

ด.ช.กิตติภัค เอกมณีนิล

13. กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.วรญา วิสฐิ ศักดา

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กรรณ์ภิรมย์ เงินทองรัตนกุล
ด.ญ.ญาณิน คงถาวรวงศ์
ด.ญ.สาริศา พจนาลัย

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.พรรษพิมณฑ์ ตันติสุวรรณนา
ด.ญ.ชุติรดา ศานติวรพงษ์

หมายเหตุ
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13. กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.นลิน สัจจะรัตนะโชติ
ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.จุลลิล อานาจเรืองไกร
ด.ญ.กันต์ฤทัย กาลอนันต์วงศ์

14. กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ภูรภิ ัทร วิเชียรชัย

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.วรพล ประจันพาณิชย์
ด.ช.ปัณณสรณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ด.ช.ปรินทร์ สารสมุทร
ด.ช.พัทธนันท์ อภิเวสสะ

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ภูริ ศรีภิญโญ
ด.ช.กฤชภน วงศ์วารี
ด.ช.ณัชชชัชชวาล ชาญนาสิน
ด.ช.จิระเมศร์ พันธ์พานิช

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ดรณ์ ใจเก่งกิจ
ด.ช.กันตพัฒน์ ศิริสวัสดิ์
ด.ช.ชยุต บุญมานันท์

หมายเหตุ
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15. กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตบูรพา

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.วรญา วิสฐิ ศักดา
ด.ญ.ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์
ด.ญ.พรรษพิมณฑ์ ตันติสุวรรณนา

16. กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลชาย
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ปรินทร์ สารสมุทร
ด.ช.ภูริ ศรีภิญโญ
ด.ช.วรพล ประจันพาณิชย์

17. กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.จิรานันท์ ลิม

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.งามพรรณ จันทนะ
ด.ญ.อภิรฎา ภู่วรวรรณ
ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์
ด.ญ.ขวัญชนก บุญจันทร์
ด.ญ.รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สสิภา วิโรจนาภิรมย์
ด.ญ.ณัฎฐ์ธิดา พิบูลย์โชคอนันต์

หมายเหตุ
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18. กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ภูดิศ ม่วงมณี
ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
ด.ช.พีรณัฐ อัจฉริยะชาญวณิช
ด.ช.ภัทรพล วิเชียรชัย
ด.ช.ปรัน ลิ้มลาภผล

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ดริณ ณ ลาเลียง
ด.ช.นวพรรษ มณีรัตน์
ด.ช.ธณณ กระบวนรัตน์
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ คล้ายสังข์

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.นีรธรรม อ่อนอิน
ด.ช.ธนภัทร กาวิระพันธ์
ด.ช.พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์

19. กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์

ด.ญ.จิรานันท์ ลิม

หมายเหตุ
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20. กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตบูรพา

ด.ช.สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

หมายเหตุ

ด.ช.พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์

21. กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.พราว เพ็ชรสมบัติ
ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.เมธาวี พฤษสลุง
ด.ญ.จินดารัตน์ จินดาวานิชสกุล

เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ญ.ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์
ด.ญ.ณฐมน สามารถ
ด.ญ.สิริวริศ พูลประเสริฐ

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กัญญามน ตระกูลสุข
ด.ญ.ภัสรณันต์ ไตรเดช

22. กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ปรรฐย์กร แรงกล้า

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ศุภกร เวชสุภาพร
ด.ช.มิ่งมงคล สัมฤทธิ์
ด.ช.วชิรวิชญ์ หอวัง

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ชยพล เจียมทองศรี
ด.ช.ณพัศวัชร์ รัตนศิริวิไล

หมายเหตุ
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22. กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.สุวิจักขณ์ ประสิทธวณกุล
ด.ช.พันชนะ วรรณพินทุ
ด.ช.วชิรวินทร์ อัศวรุ่งโรจน์
ทองแดง

ด.ช.ด.ช.กวีวธั น์ ศานติวรพงษ์

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ภาริธ น้อยคง
ด.ช.ไทธัญ วังปีติ

23. กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.เมธาวี พฤษสลุง

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.พราว เพ็ชรสมบัติ

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.จินดารัตน์ จินดาวานิชสกุล

หมายเหตุ

24. กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ศุภกร เวชสุภาพร

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.มิ่งมงคล สัมฤทธิ์

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.ธนกร สินโพธิ์

หมายเหตุ
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03 กีฬาซอฟท์บอล
SOFTBALL
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาซอฟท์บอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

0

0

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

0

2

0

2

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2

4

8

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาซอฟท์บอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
นักกีฬาดีเด่น ชาย
นายเคนโตะ ไคนูมะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักกีฬาดีเด่น หญิง
นางสาวสุพัตรา ไทยน้อย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

76

สรุปผลการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล
1. ซอฟท์บอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ภิรญา วรเวชปรีชา
ด.ญ.ณัฎฐณิชา ภัทธิราสินสิริ
ด.ญ.กนกกาญจน์ วิชาเงิน
นางสาวบรรณพร อุบลแสน
นางสาวสุพัตรา ไทยน้อย
นางสาวเมธาวี โคตรพงษ์สาร
นางสาวพลอยชมพู หัวเมืองแก้ว
นางสาวรัตนากร ศิลปดอนบม

ทอง

สาธิตขอนแก่น

นางสาวณัฐชานงค์ มีลุน
นางสาวจิรัชญา แสงดี
นางสาวต้นน้า ไทยน้อย
นางสาวนริศรา สุขสวาง
นางสาวศรุดา ไทเมืองพล
นางสาวกิตยาภรณ์ อรัญนารถ
นางสาวพิมพ์มาศ ภู่แส
นางสาวลภัสรดา ไชยภัทรนันท์
นางสาวศุภาพิชญ์ ทองปัน
นางสาวนิลปัทม์ ปัทมะริสา
ด.ญ.นันท์นภัส สีหะมาตร
ด.ญ.ศรัณย์พร ลิมป์ธีระกุล

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ชนัญชิดา ถนอมแก้ว
ด.ญ.อรพรรษ เสนานนท์
ด.ญ.พรพรรณ สุทธิ
ด.ญ.ณัฏฐิยาภรณ์ ศรีคงเมือง

หมายเหตุ
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1. ซอฟท์บอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.นภสร วิทยเบ็ญจางค์
ด.ญ.พัชราภา สันติวรรักษ์
ด.ญ.แพรทอง ศิริวัฒนศักดิกุล
นางสาวกุลวรางค์ ดาไทร
นางสาวพิมพิศา ด้วงแดง
นางสาวกิตติยา หิรัญรักษ์วัฒนา
นางสาวอชิรญา ปัญญาสี
นางสาวณัฏฐณิชา มานหมัด
นางสาวกัญญ์ ปัญญางาม
นางสาวกนกนิภา แซ่เฮ้ง
นางสาวปวรา เมฆลอย
นางสาวณภัทร เจริญสุข
ด.ญ.ชวัลลักษณ์ เกิดบุญส่ง
ด.ญ.กุลภัสสร์ เกษร
ด.ญ.พิมลณัฏฐ์ วงษ์ปัญญา
ด.ญ.ชนกวนัน แข็งขัน
ด.ญ.ปาณิศา ญาติเสมอ
ด.ญ.นันท์นภัส สุขปิติ

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ญ.ศุศี หร่ายเจริญ
ด.ญ.กัลยาภรณ์ บาเพ็ง
นางสาวรัชชฎาภร นวพรเพิ่ม
นางสาวณัชชา พลอยงาม
นางสาวแองเจลลา วูลิค
นางสาวธนพร แป้นรักษา
นางสาวเขมภัสสร โสภาพร

หมายเหตุ
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1. ซอฟท์บอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวขวัญฤทัย อิรุมรัมย์
นางสาววัชราภรณ์ วิจิตรหงษ์
นางสาวพาทิสลดา ไวว่อง
นางสาวศิริมาซ่า ริเกอร์
ด.ญ.ธนวรรณ รุ่งแจ้ง
ด.ญ.ณัฐชยา ยืนยาว
ด.ญ.เขมจิรา ศรีสุขจร
ด.ญ.มานิตา พันธ์เพียร
ด.ญ.นภัสนันท์ พันธุ
ด.ญ.ชนัญดา เกตุมณี
ด.ญ.ศรัณย์พร ทรัพย์สูงเนิน

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

นางสาวนภัสวรรณ ธรรมรักษ์เจริญ
นางสาวสวรินทร์ วิจิตรจรัสกุล
นางสาวฐิตาพร สังวาลย์ทอง
นางสาวอริสรา มาลาพัด
นางสาวสุพิชชา เบ็ญจวรรณ์
นางสาวนภัสรพี เทียนทอง
นางสาวพิชญ์ภัสสร์ สระทองเนือง
นางสาวกชพรรณ มหปฐมธนภณ

หมายเหตุ
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2. ซอฟท์บอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.พริษฐ์ พรรณโชคดี
ด.ช.ศิวกร คาทราย
นายปรัชญาเมธี ดวงตะวงศ์
นายไตรวิช สีสวยหูต
นายธนบดี นามลักษณ์
นายภัทรธร จิตรโท
นายณภัทรขจร วัตตธรรม
นายธนวรรธน์ วงศ์พรหมเมฆ

ทอง

สาธิตขอนแก่น

นายผไท ศรีแก้ว
นายศิวกร มาลีศรี
นายก้องภพ เนินลพ
นายภาสกร คงบุญเกียรติ
นายณัฐจักร์ สกุลคู
นายภากร พงษ์สมบัติ
นายศิวกรณ์ คาเมฆ
นายติณณภัสร์ วราธิษณ์พงศ์
นายกิตติคุณ อ่อนจันทร์
นายเคนโตะ ไคนูมะ
ด.ช.ปรีณัน ฉายากุล
ด.ช.นาวี บุญเพ็ญ
ด.ช.ยศวริศ ธีรภากร

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.อภิวัตต์ แก้วมรกตทิพย์
นายอัครพล วรรณพัฒน์
นายธีธัช ทองคาดี
นายธันยบูรณ์ กลั่นเกษร

หมายเหตุ
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2. ซอฟท์บอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายคิรากร ว่องวันดี
นายชยณัฏฐ์ ธนากรโรจน์
นายโมไนย มะเล็ง
นายพุทธบุตร เพ็ชรสันทัด
นายธงผา กิจชูตระกูล
นายวรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
นายธนโชติ ศรีจันทร์
นายณวัฒน์ จิรฉัตรางกูร
นายวรพล โชติสุต
นายวโรตม์ กิ่งนวศักดิ์
นายพงศกร ด้วงแดง
ด.ช.มาซากิ โชดะ
ด.ช.สิรวิชญ์ ภูริปรีชา
ด.ช.กาญจน์ ไชยศรี
นายณัฐชนน ช้างหลา
นายณัฐพัชร์ สรรพมงคลไชย
นายกัษณพฤทธิ์ เพชรแก้ว

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นายบัญญวิชญ์ ขวัญยืน
นายเปี่ยมบารมี เปี่ยมมนัส
นายวิชญ์ภาส อังศุพาณิชย์
นายจารุกิตติ์ ลีละศรชัย
นายกฤตภาส สอดศรี
นายณภัทร ศรีวงศ์ชัย
นายสรรพวิชญ์ ระหงษ์
นายสถาพร ประสิทธิ์ศักดิ์

หมายเหตุ
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2. ซอฟท์บอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ภานุรุจ สุขสวรรค์
ด.ช.ฟูเฟื่อง ถิรเนตร
ด.ช.จอห์น เดวิด คาลิก
ด.ช.กันต์ ไกรสังข์
ด.ช.รุจิภาส มงคลจิตตานนท์
ด.ช.ธงชัย สาโรชสกุลพันธ์
นายณัฐกฤต สุรินทร์
นายธีร์ การพาณิชย์

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นายสุวิจักขณ์ เอี่ยมสาอางค์
นายอัษฎาวิช สิทธิชัยเกษม
นายธันวา พิพัฒน์
นายวีรภัทร โสภารักษ์
นายธนาณฐ เลิศมหากิจ
นายพชร ขาวผ่อง
นายกุลวิชญ์ ธนาวนิชกุล
นายภูมิรพี พัฒนกาญจน์
นายบารมี วิรานุวัตร
นายจตุรภัทร วจะสุวรรณ

หมายเหตุ
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04 กีฬาเซปักตะกร้อ
SEPAK TAKRAW

83

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาเซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2

0

0

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

8

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาเซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษธร

ด้วงคาจันทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกวินภพ

กรมวดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

85

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
1. เซปักตะกร้อ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ธีรชัย วันแก้ว
ด.ช.เกรียงไกร เขียวนอก

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นายพัชรพล กิจสวน
นายพงษธร ด้วงคาจันทร์
นายธณศกร โทฮาด
ด.ช.ชนธีร์ ฉิมพสุทธิ์
ด.ช.ชยพล พลดี

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ฐิติวฒ
ั น์ บัวผัน
ด.ช.ปวริศ เยาวชิรพงศ์
นายวรนิกูล อยู่มาก
ด.ช.สองชล เยาว์ยัง
ด.ช.พงศพัฒน์ พุฒฤทธิ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ปัณณวัชร์ สินชัยอธิภรณ์
ด.ช.สุภวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ด.ช.มาซากิ โชดะ
ด.ช.อนวัช สาลีหมัด
ด.ช.ณภัทร ตรัยวัฒนา

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.จีน โพธิรัชต์
ด.ช.พีรันธร รถทอง
ด.ช.ชวินทร์ เทพมงคล

หมายเหตุ
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2. เซปักตะกร้อ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายเวคิน สีหานาท

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นายจารุวัฒน์ เสนาวงศ์
นายกวินภพ กรมวดี
นายสุทธิพงศ์ ภูชมศรี
นายสุภฤกษ์ บุญพรหมมา
นายเจตดิลก ทรัพย์สินพันธ์

เงิน

สาธิตขอนแก่น

นายณัฐกร ประเสริฐสังข์
นายศิวกรณ์ คาเมฆ
นายจิราวัฒน์ ผิวพันคา
นายพงศ์ภัสร์ โตวิวัฒน์

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายจิรภัทร จิระพันธุ์ทอง
นายชนสิทธิ์ นิมิหุต
นายคุณภัทร เพียรค้า
นายทักษ์ดนัย ศรีสกุล

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายสาธิต ฤทธิ์รอด
นายสหรัชต์ นิมิตยนต์
นายพีระพล อินดี

หมายเหตุ
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05 กีฬาเทนนิส
TENNIS

88

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาเทนนิส
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

4

0

4

8

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

4

0

1

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

2

1

2

5

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

1

1

2

4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

1

0

2

3

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
รวม

0

0

2

2

0

0

0

0

12

2

15

29
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาเทนนิส
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

7

1

6

14

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

5

1

6

12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

0

3

8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

3

1

4

8

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

3

0

4

7

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

1

1

1

3

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

0

0

0

0

24

4

27

55

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาเทนนิส
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

ระดับประถมศึกษา ชาย
เด็กชายรวิพล ขวัญจันทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ระดับประถมศึกษา หญิง
เด็กหญิงมาหยา บุญญาอรุณเนตร
เด็กหญิงชนัสนันท์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ศิริวิโรจน์สกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เด็กชายโชติวัฒน์ แน่นอุดร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
นางสาวพรนัชชา ก่อทรัพย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาววริศรา มุยสุข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
นายปรัชญา

ใบบ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
นางสาวณัฏฐณิชา

กินรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส
1. เทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.พิมพ์พิชชา คงวัน
ด.ญ.ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ภคพรรณ ชาญช่าง
ด.ญ.มุทิตา เกตุแก้ว
ด.ญ.อิ่มสุข สาระมูล
ด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
ด.ญ.พรนภัส หงส์จารัสศิลป์
ด.ญ.ณัฏฐณิชา ยู่กี่

เงิน

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ญ.วีรินท์ ศรีแดง
ด.ญ.สุพิชชา ศรีเกษ
ด.ญ.การิตา พรรณพัฒน์
ด.ญ.สรัลพร ภัทรวัฒนาภรณ์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.มาลิน พงศ์ทองเมือง
ด.ญ.สิริน พงศ์ทองเมือง
ด.ญ.ธัญญรัศม์ จันทร์ศรีสุริยวงศ์
ด.ญ.อแมนด้า แฮนส์สัน
ด.ญ.อัยรินทร์ วัฒนะวงษ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ภัทรมน คาโพธิ์
ด.ญ.เปรมภัช จันทร์ภิบาล
ด.ญ.ฮินาโกะ อูเอดะ
ด.ญ.ปุณยวีร์ ตันพิพัฒน์

หมายเหตุ
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2. เทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.บารมี ฐานะวโรธร
ด.ช.ปริญ ปริญธีรติ

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณพวิทย์ ปานแร่
ด.ช.เตชินท์ บารุงแคว้น
ด.ช.ศิวกร จิตตะกาญจน์
ด.ช.รวิพล ขวัญจันทร์
ด.ช.พาเดช สว่างวงศ์

เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ช.เปรมม์ชัยญ์ สว่างวงศ์
ด.ช.ปิยังกูร ฉัตรมาศ
ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ์
ด.ช.พศิน เทศนธรรม
ด.ช.ลิปปกร บัตรเจริญ

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ณัฏฐกรณ์ โยธาวุธ
ด.ช.กรปกิต อมฤทธิ์
ด.ช.เมธัส ทองบัณฑิต
ด.ช.ปราณต์ เข้มคุ้ม
ด.ช.เศรษฐศิษฏ์ จิรกาลโสภาสกุล
ด.ช.ปุญณพัฒน์ ธาระเวช

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ปารวรรธน์ นิตยวรรธนะ
ด.ช.ภาสวิชญ์ ณิยกูล
ด.ช.นพกฤษฏิ์ พรโชติสุริยวุฒิ
ด.ช.นภนต์ สุวรรณรัศมี

หมายเหตุ
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3. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.กมณภรรศ ศิลปษา
ด.ญ.ณัฐณิชา แก่นอากาศ

ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.ปวรดา ไทเมืองพล
ด.ญ.ปวรภา ไทเมืองพล
นางสาววริศรา มุยสุข
นางสาวพรนัชชา ก่อทรัพย์
ด.ญ.ศรีกร อินต๊ะสาน

เงิน

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ญาธิป อินณวงค์
ด.ญ.อิสรีย์ วิโรจน์กิจเจริญ
ด.ญ.อัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ
ด.ญ.รญา ซื่อเมย นามวัฒน์
ด.ญ.ธาราพร ผู้อุตส่าห์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.นัทลี ราชพลสิทธิ์
ด.ญ.อันนิกา แฮนส์สัน
ด.ญ.การัณญภาส แสงลิ้มสุวรรณ
ด.ญ.ธมลวรรณ ศรีรัตนวิทย์
ด.ญ.ณัฐกานต์ ชาวสวน
ด.ญ.จุฬาพัชร สาธุธรรม

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.สิปปาจรีย์ ชัฎอนันต์
ด.ญ.ญาณิน เจริญธนา
ด.ญ.อาลิซา แบรอฮีม
ด.ญ.สุวิภา เทพตระการพร

หมายเหตุ
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4. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ชนาธร เนาวกูล
ด.ช.อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.โชติวัฒน์ แน่นอุดร
ด.ช.กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์
ด.ช.ชนาธิป เนาวกูล
ด.ช.กรภัทร์ จันทโคตร
ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล
ด.ช.ภาวิต ลีลาเกตุ

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.อนิรุทธ์ หิตการุญ
ด.ช.ภูผา เนาวคุณ
นายภูมิภัทร ชาตรีกุล
ด.ช.ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.พีรวิชญ์ อุทัยธรรม
ด.ช.คณวัฒน์ คงเดชอุดมกุล
ด.ช.วรชิต เดชานุเบกษา
ด.ช.ภัทรกร เทศนธรรม
ด.ช.ชนัฎพงษ์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
ด.ช.ณัฏฐพล อนุสสรนิติสาร
ด.ช.อภิมุข อภิวัฒน์ชัชวาลย์
ด.ช.กฤษณ์ สมณะ

หมายเหตุ
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5. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวอภิชญา อัจฉรานุกูล
นางสาวณัฏฐณิชา กินรี

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวธัญพิชา นพจินดา
นางสาวกชกร เคลื่อนสูงเนิน
นางสาวณัฏฐนิช ศรีคชา
นางสาวกัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์
นางสาว ปิญชาน์กร สร้อยสด

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นางสาวปริญญาพร แฉ่ฉาย
นางสาวกรวรรณ ชลเจริญ
นางสาวปรัชญาพร รักการดี
นางสาวกันตนิษฐา กล่าสกุล
นางสาววสุนธรา รัตนโกเศศ
นางสาวลักษมณี ชาติวิเศษ

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นางสาวฐิติพรรณ เดชานุเบกษา
นางสาวปภาวรินท์ พงษ์ศรีพัศน์
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์
นางสาวศุภวดี เตชะตานนท์
ด.ญ.วีรินทร์ วัฒนะวงษ์
นางสาวปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นางสาวธัญชนก ประทุมถิ่น
นางสาวศศิยาพัชญ์ ผลวาทิพย์
นางสาวณัฐกฤตา อินโต
นางสาวรุจิรัตน์ บัตรเจริญ

หมายเหตุ
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6. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายอนรรฆ พรหมภักดิ์
นายปรัชญา ใบบ้ง

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายศุภกรณ์ ชุติมาอนันต์กุล
นายกฤช จิตโรภาส
นายคุณากร สวัสดิ์ชัย
นายสุวภัทร จินดาไทย

เงิน

สาธิตบูรพา

นายภูชิต ยุทธกล้า
นายวรธรรม มณีโชติ
นายกฤษฎิ์ จิตโรภาส
นายอสมา โฉมศรี
นายภัทราวุธ สายมงคล

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายกสิน เจริญธนา
นายธนภัทร อิ่มอุส่าห์
นายอาลีฟ แบรอฮีม
นายธนกฤต หล้าพรหม
นายปิยธนิต อริยะมหาทรัพย์
นายนวพรรษ วิชาโคตร

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นายศิรเมศร์ พูนสินฐิติบวร
นายสิริวัฒน์ ภัทรสิริโรจน์
นายกัณตภณ วิชาโคตร

หมายเหตุ
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7. เทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.ชาลิสา ตั้งกุลบริบูรณ์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.มาลิน พงศ์ทองเมือง

หมายเหตุ

8. เทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.รวิพล ขวัญจันทร์

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ปุญณพัฒน์ ธาระเวช

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ์

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.พาเดช สว่างวงศ์

หมายเหตุ

9. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตขอนแก่น

นางสาวพรนัชชา ก่อทรัพย์

ทอง

สาธิตขอนแก่น

นางสาววริศรา มุยสุข

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.อิสรีย์ วิโรจน์กิจเจริญ

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.สิปปาจรีย์ ชัฎอนันต์

หมายเหตุ

98

10. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
ด.ช.โชติวัฒน์ แน่นอุดร
ด.ช.ศุภณัฐ ขาวเธียร
ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล

11. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตขอนแก่น

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวณัฏฐณิชา กินรี

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวธัญพิชา นพจินดา

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหตุ

นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์

นางสาวศิริกร ศิลาโชติ

12. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทอง

สาธิตบูรพา

นายสุวภัทร จินดาไทย

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายธาม โรจนสุนทร

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายคุณากร สวัสดิ์ชัย

นายปรัชญา ใบบ้ง

หมายเหตุ
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13. เทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทอง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
ด.ญ.ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล
ด.ญ.วีรินท์ ศรีแดง
ด.ญ.พรนภัส หงส์จารัสศิลป์
ด.ญ.ภคพรรณ ชาญช่าง
ด.ญ.อิ่มสุข สาระมูล
ด.ญ.สิริน พงศ์ทองเมือง
ด.ญ.มาลิน พงศ์ทองเมือง

14. เทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตบูรพา

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

นักกีฬา
ด.ช.พาเดช สว่างวงศ์
ด.ช.ภพธรรม ศรีวงษ์
ด.ช.ปริญ ปริญธีรติ
ด.ช.บารมี ฐานะวโรธร
ด.ช.ปุญณพัฒน์ ธาระเวช
ด.ช.นพกฤษฏิ์ พรโชติสุริยวุฒิ
ด.ช.ภูรวิ ัฒ ช้ามะเริง
ด.ช.ธนวินท์ เที่ยวมาพบสุข

หมายเหตุ
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15. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตขอนแก่น

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาววริศรา มุยสุข
นางสาวพรนัชชา ก่อทรัพย์
ด.ญ.จุฬาพัชร สาธุธรรม
ด.ญ.อาลิซา แบรอฮีม
ด.ญ.อิสรีย์ วิโรจน์กิจเจริญ
ด.ญ.อัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ
ด.ญ.ณัฐกาญจน์ โสภัย
นางสาวพิมพ์มาดา ใจกล้า

16. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา
ด.ช.กรภัทร์ จันทโคตร
ด.ช.โชติวัฒน์ แน่นอุดร
ด.ช.อนิรุทธ์ หิตการุญ
ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล
ด.ช.ภฤศ จันทนะภาพ
ด.ช.จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช์
ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
ด.ช.ภัทรกร เทศนธรรม

หมายเหตุ
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17. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

ทอง

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวธัญชนก ประทุมถิ่น
นางสาวปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง
ด.ญ.วีรินทร์ วัฒนะวงษ์
นางสาวรุจิรัตน์ บัตรเจริญ
นางสาวปริญญาพร แฉ่ฉาย
นางสาวปรัชญาพร รักการดี
นางสาวกชกร เคลื่อนสูงเนิน
นางสาวณัฏฐนิช ศรีคชา

18. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นักกีฬา
นายกฤช จิตโรภาส
นายปรัชญา ใบบ้ง
นายภัทราวุธ สายมงคล
นายอาลีฟ แบรอฮีม
นายณัฐสิทธิ์ ศิริงามเพ็ญ
นายธาม โรจนสุนทร
นายสุวภัทร จินดาไทย
นายกฤษฎิ์ จิตโรภาส

หมายเหตุ
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19. เทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ภูรวิ ัฒ ช้ามะเริง
ด.ญ.พรนภัส หงส์จารัสศิลป์
ด.ช.รวิพล ขวัญจันทร์
ด.ญ.สิริน พงศ์ทองเมือง
ด.ช.ปริญ ปริญธีรติ
ด.ญ.ธัญญรัศม์ จันทร์ศรีสุริยวงศ์
ด.ช.ธนวินท์ เที่ยวมาพบสุข
ด.ญ.วีรินท์ ศรีแดง

20. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นักกีฬา
ด.ช.ภฤศ จันทนะภาพ
ด.ญ.ศรีกร อินต๊ะสาน
ด.ช.จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช์
ด.ญ.อัญชสา วิโรจน์กิจเจริญ
ด.ช.อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์
ด.ญ.อาลิซา แบรอฮีม
ด.ช.กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์
ด.ญ.จุฬาพัชร สาธุธรรม

หมายเหตุ
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21. เทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา
นางสาวณัฏฐณิชา กินรี
นายกฤช จิตโรภาส
นางสาวศิริกร ศิลาโชติ
นายธีรณัฏฐ์ ภัสสิรวิ ิชช์
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์
นายกัณตภณ วิชาโคตร
นางสาวธัญพิชา นพจินดา
นายคุณากร สวัสดิ์ชัย

หมายเหตุ
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06 กีฬาเทเบิลเทนนิส
TABLETENNIS

105

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

5

2

4

11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

1

0

2

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

0

0

1

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

2

3

5

0

2

0

2

0

1

2

3

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

0

3

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

14

28
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

11

6

3

20

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

2

4

2

8

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

1

3

5

9

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

1

6

7

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

0

0

5

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

0

0

4

4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

0

0

0

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

14 14

28

56
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

ระดับประถมศึกษา ชาย
เด็กชายภาสพงษ์ จันทร์ประทีป
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ระดับประถมศึกษา หญิง
เด็กหญิงมาธวี ตันติพุทธ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เด็กชายเพิ่มบุญ ดวงโสมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เด็กหญิงปัณฑิตา

ภิญโญไพศาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
นายภูริต

วีรกุลเทวัญ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
นางสาวพรรษ ศุภวัฒนกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
1. เทเบิลเทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.กัญญาพัชร์ กฤษดาธิการ
ด.ญ.เขมจิรา ฟุ้งไมตรี

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.มาธวี ตันติพุทธ
ด.ญ.สกุลญา อริยโชติมา
ด.ญ.ธาร จิระชาญชัยศิริ
ด.ญ.กิรฏินันทน์ รุ่งจรัสนนท์
ด.ญ.ชนัญธิดา ภิระบรรณ์

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ณัชณิช เปี่ยมสง่า
ด.ญ.พลอยนารา นิธิปกรณ์
ด.ญ.จรินทร์ทิพย์ วรรณวานิชชัย
ด.ญ.ธนพร ชาญศรีภิญโญ
ด.ญ.สรวีย์ ยุติธาดา

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สฤณชา จิรปัญญาวงศ์
ด.ญ.ปทิตตา ปิยมังคลังกูร
ด.ญ.ธนัชญา โอภานุรักษ์
ด.ญ.พัณณิตา ทิมแป้น

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ญ.ดุษิตา บุญจันทร์ดา
ด.ญ.ชีฮอน คิม
ด.ญ.สมิตา จิมากร

หมายเหตุ
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2. เทเบิลเทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ชวิศ พิพัฒนาทรกุล
ด.ช.ณภัทร เพ็ชรสันทัด

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กษิดิศ ชัยทัศน์
ด.ช.อรรถสาร สินธุพัฒน์สุข
ด.ช.สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์
ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงษ์ทศรัตน์
ด.ช.ซีตัน เจริญวงศ์ฤกษ์

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ภาสพงษ์ จันทร์ประทีป
ด.ช.บุญฤทธิ์ สาริกานพคุณ
ด.ช.ธรรม จิระชาญชัยศิริ
ด.ช.ภูรวิ ัฒน์ ทองสุวรรณ
ด.ช.กันตพงศ์ ภูริปาณิก

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.อัตตกวิณ เชิงไว
ด.ช.อากร เพ็งสุข
ด.ช.นันทพนธ์ พงษ์อมร
ด.ช.นิธิกฤษฏิ์ จักษ์ตรีมงคล
ด.ช.พีรวัส วรวิชญาวิวัฒน์

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.พิตตินันท์ วงษ์ท่าเรือ
ด.ช.พีรวัส อรุณสวัสดิ์วงศ์
ด.ช.เอื้อวงศ์ อนันตพฤทธิ์

หมายเหตุ
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3. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ไปรยา ปัญจนนท์
ด.ญ.ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล
ด.ญ.ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
ด.ญ.พิมพ์นารา ตุลาธาร
ด.ญ.ณัฐรดา จตุพงษ์

เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ญ.แชอึน คิม
ด.ญ.ปุณฑ์ชณิฎ วิยาภรณ์
ด.ญ.นิอร เพ็งสุข
ด.ญ.สิรภรณ์กุล กลิ่นสุคนธ์
ด.ญ.ศรุชา เสลานนท์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ชนกเนตร ปัญจพลโภคิณ
ด.ญ.ชนิกานต์ กล่าเหว่า
ด.ญ.มาลินี อรัญศรี
ด.ญ.อาคิรา ถามะพันธ์
ด.ญ.พันธิสา สุทธิพันธ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
ด.ญ.ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา
ด.ญ.บุญฐิสา ตุลละสกุล

หมายเหตุ
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4. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์
ด.ช.ปุณณวัฒน์ นนทนาคชีวิน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ชญานนท์ กุลวิภชั วัฒนา
นายพสิษฐ์ ญาณสมบูรณ์
นายธีธัช ฉัตรศุภกุล
ด.ช.เพิ่มบุญ ดวงโสมา
ด.ช.จตุกร จักกายวรกร

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.สุนธิ ิ อมรรัตนสุชาติ
ด.ช.พงศพัศ เมธเศรษฐ
ด.ช.ธีราธร แตงสกุล
ด.ช.ณัฐพนธ์ อินทรหะ
ด.ช.ศุภกร อมรวิวัฒน์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ปุณยวีร์ สุวรรณวารี
ด.ช.อนุศิษฏ์ เตรียมธนะ
ด.ช.เจตนิพันธ์ จิตต์หมั่น
ด.ช.ธนพล อัศวะศิริจินดา

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์
ด.ช.นพณัฐ เสมอวงษ์
ด.ช.ธีเดช กิจจารุวรรณกุล

หมายเหตุ
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5. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุจารีกุล
นางสาวสิรีธร ฟุ้งไมตรี

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวนวียา มีสุวรรณ
นางสาวนันท์นภัส อินทรทูต
นางสาวพรรษ ศุภวัฒนกุล
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน

เงิน

สาธิตบูรพา

นางสาวดารารัตน์ รักแผน
นางสาวณัฎฐ์มุกตาภา มงคลการไพศาล
นางสาวปุญญิศา พิทักษ์วาปี
นางสาวกมลภพ คงพ่วง

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นางสาวกนกวรรณ อร่ามศิริรุจิเวทย์
นางสาวเขมสรณ์ ภู่วุฒิกุล
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาววรกาญจน์ โชติเลอศักดิ์
นางสาวกนกอร ช้างโต
นางสาวพรรณมาศ สุขเจริญ

หมายเหตุ
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6. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายปัญญปราชญ์ อรรจน์สาธิต
นายกันตพงศ์ ศรีแสงแก้ว
ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายภูริต วีรกุลเทวัญ
นายสิรภัทร วงศ์ทศรัตน์
นายภาณุวิชญ์ อมันตกุล
นายเอี่ยมภู วงษ์ประดิษฐ์

เงิน

สาธิตปทุมวัน

นายณภัทร วีระกุล
นายเตชสิทธิ์ โตศาสตร์
นายธาม แสงเลิศศิลปชัย
นายพันธวิศ วัฒนาทวีโชค
นายพุทธบุตร เพ็ชรสันทัด

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายธีรภัทธ์ กิริยา
นายธนกร เจริญสุข
นายพชรกฤต ทับทิม
นายธาราภัทร กิติวรรณประสาร

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายกฤต เก่งเกรียงไกร
นายพงศพัชร์ เจริญปัญญายิ่ง

7. เทเบิลเทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.เขมจิรา ฟุ้งไมตรี

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สรวีย์ ยุติธาดา

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สกุลญา อริยโชติมา

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ณัชณิช เปี่ยมสง่า

หมายเหตุ
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8. เทเบิลเทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตขอนแก่น

เงิน

สาธิตมศว องครักษ์

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.บุญฤทธิ์ สาริกานพคุณ

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ทินวุฒิ ฟุ้งไมตรี

หมายเหตุ

ด.ช.อริญชย์ เบญจปิยะพร
ด.ช.ภูรภิ ัทร ดิษฐวิบูลย์

9. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ไปรยา ปัญจนนท์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหตุ

ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
ด.ญ.ธาริตา ง่วนสาอางค์

10. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.เพิ่มบุญ ดวงโสมา

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ธีราธร แตงสกุล

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.เสกข์ รัชต์บริรักษ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ศุภกร อมรวิวัฒน์

หมายเหตุ
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11. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวพรรษ ศุภวัฒนกุล

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุจารีกุล

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นางสาวกมลภพ คงพ่วง

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน

หมายเหตุ

12. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายปัญญปราชญ์ อรรจน์สาธิต

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

นายณัฐปคัลภ์ วิทยาธนานุวัฒน์

หมายเหตุ

นายภูริต วีรกุลเทวัญ
นายธาม แสงเลิศศิลปชัย

13. เทเบิลเทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา
ด.ญ.มาธวี ตันติพุทธ
ด.ญ.สกุลญา อริยโชติมา
ด.ญ.สฤณชา จิรปัญญาวงศ์
ด.ญ.ปทิตตา ปิยมังคลังกูร
ด.ญ.ดุษิตา บุญจันทร์ดา
ด.ญ.สมิตา จิมากร
ด.ญ.ชนาทิป ศรีประทุม
ด.ญ.ศศมนต์ ดวงแก้ว

หมายเหตุ
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14. เทเบิลเทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ภาสพงษ์ จันทร์ประทีป
ด.ช.ภูมิพัฒน์ วงษ์ทศรัตน์
ด.ช.บุญฤทธิ์ สาริกานพคุณ
ด.ช.ธรรม จิระชาญชัยศิริ
ด.ช.พีรวัส วรวิชญาวิวัฒน์
ด.ช.พิตตินันท์ วงษ์ท่าเรือ
ด.ช.ณภัทร เพ็ชรสันทัด
ด.ช.ชวิศ พิพัฒนาทรกุล

15. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นักกีฬา
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
ด.ญ.ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล
ด.ญ.ญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์
ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
ด.ญ.ณิษาอร ตั๊นเจริญ
ด.ญ.ธาริตา ง่วนสาอางค์
ด.ญ.แชอึน คิม
ด.ญ.ปุณฑ์ชณิฎ วิยาภรณ์

หมายเหตุ
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16. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ธีราธร แตงสกุล
ด.ช.เพิ่มบุญ ดวงโสมา
ด.ช.ปุณณวัฒน์ นนทนาคชีวิน
นายธีธัช ฉัตรศุภกุล
ด.ช.ธนปัฐ จิตรสกุล
ด.ช.ชยุต เพิ่มไชยศิริ
ด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์
ด.ช.นพณัฐ เสมอวงษ์

17. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตบูรพา

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา
นางสาวณัฎฐ์มุกตาภา มงคลการไพศาล
นางสาวปุญญิศา พิทักษ์วาปี
นางสาวสิรีธร ฟุ้งไมตรี
นางสาวลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุจารีกุล
นางสาวจิตามิณ รัตนศิวะ
นางสาวญาณิศา เหล่าวิไลเลิศ
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
นางสาวพรรณมาศ สุขเจริญ

หมายเหตุ
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18. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายภูริต วีรกุลเทวัญ
นายสิรภัทร วงศ์ทศรัตน์
นายคณกฤต ศิริไพพรรณ
นายสิทธิ์ รัชต์บริรักษ์
นายนัจศิป์กร สิงหาบุตร
นายธีระดนย์ ไตรศิริวาณิชย์
นายณัฐปคัลภ์ วิทยาธนานุวัฒน์
นายชินวัตร ศึกษาภูมิภาค

19. เทเบิลเทนนิส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตมศว องครักษ์

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา
ด.ช.ภาสพงษ์ จันทร์ประทีป
ด.ญ.มาธวี ตันติพุทธ
ด.ช.ภูรภิ ัทร ดิษฐวิบูลย์
ด.ญ.พลอยณภัทร กรรณานุวัฒน์
ด.ช.ธรรม จิระชาญชัยศิริ
ด.ญ.เขมจิรา ฟุ้งไมตรี
ด.ช.ชิษณุพงศ์ เลิศอมรพงษ์
ด.ญ.ชนัญธิดา ภิระบรรณ์

หมายเหตุ
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20. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
นายธีธัช ฉัตรศุภกุล
ด.ช.ศุภกร อมรวิวัฒน์
ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
ด.ช.ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ
ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
ด.ช.นพณัฐ เสมอวงษ์
ด.ญ.ณัฐรดา จตุพงษ์

21. เทเบิลเทนนิส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตบูรพา

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นักกีฬา
นางสาวพรรษ ศุภวัฒนกุล
นายสิรภัทร วงศ์ทศรัตน์
นางสาวปุญญิศา พิทักษ์วาปี
นายสิรวิชญ์ จิมากร
นางสาวสิริรัฐ เพ็ญสวัสดิ์
นายธีรภัทธ์ กิริยา
นางสาวกฤตยา อริยโชติมา
นายธาม แสงเลิศศิลปชัย

หมายเหตุ
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07 กีฬาบาสเกตบอล
BASKETBALL
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาบาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

2

1

1

4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

0

0

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

0

1

3

4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0

1

1

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

4

4

8

16
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาบาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เด็กชายภาเธียร ว่องสาทรกิจ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เด็กหญิงณฐภัค สัมพันธะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
นายอธิวัตน์

คงคา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
นางสาววริศรา จรัสพงศ์ตระกูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
1. บาสเกตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ธัญพิชชา พฤกษ์พิริยะกุล
ด.ญ.เมษินี บุตรปาละ
ด.ญ.ปาณิศา ผาสุข
ด.ญ.พลอยขวัญ สมดี

ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.กมลพรรณ ปรีสัน
ด.ญ.บุญยอร เรืองสวัสดิ์
ด.ญ.ศิรประภา ดรประชุม
ด.ญ.ณฐภัค สัมพันธะ
ด.ญ.กรณิศ ถาวรเจริญสุโข
ด.ญ.พรรณลดา ทองประกาศิต
ด.ญ.พีรานันท์ ลิขิตวิบูลย์
ด.ญ.ฌัลลิกา เศรษฐปราโมทย์
ด.ญ.อริยภัส มณีรัตนโศภิต
ด.ญ.นาดา บุญเพ็ญ

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ฐิตญา ธนเจริญวัชร
ด.ญ.เปมิกา ศิริรัตน์
ด.ญ.นีรนรา ไทยเจริญ
ด.ญ.วรินทร สันธนะวิทย์
ด.ญ.วรินทร บุญรอด
ด.ญ.อรรฆพร สร้อยสุข
ด.ญ.พิชญา เข็มพุดซา
ด.ญ.จีน่า ทรอมเบ็ตต้า

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.นภัสธนันท์ เชื้อปัญญาฐิติ
ด.ญ.ศิรินภา ดาราธรรม

หมายเหตุ
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1. บาสเกตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.วราลี โสภณพัฒนา
ด.ญ.อวิกา บุตรดี
ด.ญ.ธันย์ชนก อเนกสิทธิสิน
ด.ญ.แพรวา ด่านลักษณโยธิน
ด.ญ.ภัณฑิลา อภิรักษ์กุลวงศ์
ด.ญ.กษิณา โทณะวณิก
ด.ญ.กุลชญา โชคะสุต
ด.ญ.สุชานันท์ ธนชยานนท์
ด.ญ.มิซือซึ อิวาโมโตะ
ด.ญ.ภภัสสร กองกูน

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.พันธ์วิรา กลิ่นศรีสุข
ด.ญ.ฐิตาภา สุขใส
ด.ญ.วริศรียา จตุภัทรพิบูรณ์
ด.ญ.ณัฏฐ์กฤตา พูนสุขวัฒนา
ด.ญ.มาภา อรุณรักถาวร
ด.ญ.ไปรยา พรรคพานิช
ด.ญ.กัญญ์ณพัชญ์ เพียรธรรม

หมายเหตุ
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2. บาสเกตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.อธิรุจ แก้วสีสุก
ด.ช.ธรรณ์ เข็มลาด
ด.ช.สิทธิธ์ าทอง ทองเกิด
ด.ช.ภูวิศ สุวรรณเทพ
ด.ช.รวิช ทองมี

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ภาเธียร ว่องสาทรกิจ
ด.ช.รชต เหล่าชินชาติ
ด.ช.ปัณณวัฒน์ เพชรกูล
ด.ช.กฤตธี ยินดี
ด.ช.สุรฐั กาญจนสุรัตน์
ด.ช.ศุภวัฒน์ บุญพา
ด.ช.กันตินันท์ อุปวงษา
ด.ช.วัชรพล ธิติวัชรเดช
ด.ช.วรท ธารณามัย
ด.ช.ณชนน ปลื้มจิตต์
ด.ช.ธีรภัสร์ อัตถศาสตร์
ด.ช.ธิติพันธ์ พดด้วง

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ณัฐชนน ทวีวัฒน์
ด.ช.อนณ เอื้อไพบูลย์
ด.ช.ปรานต์ วงศ์วิฑูรวิช
ด.ช.ธนกร คงสุผล
ด.ช.เปรมสวัสดิ์ พูลสวัสดิ์
ด.ช.กันตพัฒน์ ธรรมสุจิตร
ด.ช.อิทธิพัทธ์ สันตะวานนท์

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ฐิตพัฒน์ ฐิติผกายแก้ว

หมายเหตุ
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2. บาสเกตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.พศุตม์ พงศ์คา
ด.ช.ธัชพล โควศุภมงคล
ด.ช.กฤติน อารยะสกุล
ด.ช.ธาม พัฒนวัตร
ด.ช.ภูวิศ ภัทรยานนท์
ด.ช.ศุภฤกษ์ วาจาสิริ
ด.ช.กิตติศักดิ์ ผาสุวรรณ์
ด.ช.พชรพล ยาวิรัชน์
ด.ช.พัทธดล ศิริสุทธิวรนันท์
นายวัชรากร ค้าจุนวงศ์สกุล
นายศรัณย์ นันทการัตน์
ด.ช.วรท ไลวานิช
ด.ช.อารณ รอย แม็คเนล
ด.ช.ภานุวิชญ์ สมทรง
ด.ช.วรินทร ศรีชาติ

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ช.วีรภัทร แก้วทอน
ด.ช.ต่วนมุฆลิส โตะกูบาฮา
ด.ช.ธนทัต ศรีระพันธุ์
ด.ช.วรินทร ไลวานิช
ด.ช.ปกรณ์ ทักษิณานุรักษ์
นายธีรพล ศิริพิทยา

หมายเหตุ
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3. บาสเกตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาววรินทร จตุรธารง
นางสาวปูชิตา ชูชีพ
นางสาวสิรีธร ปินตารักษ์
นางสาวมุชิตา ดวงเพียอ้ม
นางสาววริศรา จรัสพงศ์ตระกูล

ทอง

สาธิตขอนแก่น

นางสาวหนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
นางสาวธนิษฐา เหล่าพงศ์เจริญ
นางสาวนริศรา สุวัฒน์ศรีสกุล
นางสาวปวิตรา คุ้มบัณฑิตย
นางสาววรางคณา เคหาไสย
นางสาวมารินทร์ ภูนิคม
นางสาวหยาดทิพย์ ผาสุวรรณ์
นางสาวกุลบุญญา ดิวิทยา
นางสาวเจษสุภา มาโนช
นางสาวภานิชา อุดเจริญ

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวนภาพร อาภรณ์พงษ์
นางสาวสุรางค์พิมล โพธิ์ขา
นางสาวฐิดาพร รัตนสกล
นางสาวพุทธธิดา ศุภมิตร์
นางสาวพิชญ์ภัทร มหัตธน
นางสาวอริสรา สิงห์คง
ด.ญ.รัญชิดา ธนะกุลรังสรรค์

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวพัธศวัญย์ สิมะวานิชกุล
นางสาวโสรยา กีรติเตชากร
นางสาวชญาดา สุทธิทศธรรม

หมายเหตุ
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3. บาสเกตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวสุกฤตา โพธิ์ตระการ
นางสาววศิษรฎา ตันติเอมอร
นางสาวภัครดา ชัยสถาพร
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
นางสาวณัฐกมล เมฆบุญส่งลาภ
นางสาวรวิสรา แสงเรืองรักษ์
นางสาววรินท์ลัคน์ เผ่าสวัสดิย์ รรยง
นางสาวมีนา เอกะหิตานนท์
นางสาวสุภนิดา เชาวนศิลป์
นางสาวอิสรีย์ เพชรแก้ว
นางสาวณิชพัณณ์ โรจน์ธีรนนท์
นางสาวธันยพร แผ่นสุวรรณ

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวปวิตรา ชัยสมภพ
นางสาวชาลิสา จรุงเบญจธรรม
นางสาวณัฐนินท์ โรจน์ธีรนนท์
นางสาวศศิกานต์ สร้อยสุข
นางสาวณัฐฐาพร เชาวนศิลป์
นางสาวพรฤทัย อรัญศรี

หมายเหตุ
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4. บาสเกตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายศิวัช พนาสวัสดิ์
นายธารัช เตชวีรพงศ์
นายอาชัญ เอี่ยมจุ้ย
นายวรินทร นวลปลอด
นายพงศ์ศิระ นันทิทรรภ
นายชาคริต ขาวิลัย

ทอง

สาธิตรามคาแหง

นายวนิสิทธิ์ บุญจันทร์
นายประพนธ์ มานะเอม
นายอธิวัตน์ คงคา
นายอาชวินทร์ สร้อยสด
นายวัฒณอุดม ลือวิโรจน์
นายกรวิชญ์ โพธิ
นายชิน ยินผัน
นายอามีน เจ๊ะอุบง
นายกันติทัต สร้อยแก้ว
นายฮาซมี อารอมะ
นายเป็นไท จ่างกมล
นายอุมัร เบ็ญจลักษณ์

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

นายนภัทร แกสมาน
นายพสธร รอดขาว
นายชลชาติ บุญรักษา
นายณรัญธร ศึกหาญอาชาวงศ์
นายชินกฤต ปัตตศิริเสนีย์
นายโนอาล อามิน
นายอภินันทน์ สามะ

หมายเหตุ

130

4. บาสเกตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายธัชพงศ์ อธิสิริยืนยง
นายธนิน จาเนียรจารัส
นายศิรเศรษฐ โควศุภมงคล
นายเมธพนธ์ ดาเกลี้ยง
นายศุรวีร์ เอี่ยมสอาด

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายภาธร อินทนิล
นายวรกุล กิม้ อารีย์
นายธัชธรรม สว่าง
นายปิยังกูร ปินต๊ะพิน
นายนันทวัฒ แสงจันทร์ฉาย
นายเจตนิพัทธ์ พบสุข
นายพีรวิชญ์ ไพศาลพิสิฐ
นายกษิดิศ โทณะวณิก
นายแทนไท ศรีเจริญ
นายณพวีร์ ยลรดีวิวัฒน์
นายปุญญพัฒน์ วัชรโชคเกษม
นายอัครินทร์ ศรีนุเคราะห์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นายโสรัจ ทองยั่งยืน
นายณัฐภัทร วัชรโขคเกษม
นายทริณทร์รัฐ จตุภัทรพิบูรณ์
นายธตรฏ วงศ์วิเศษ
นายปัณณทัต บุญยะเดช
นายเขมรัตน์ อะวิลัย
นายกรวิชณ์ พูนสุขวัฒนา

หมายเหตุ
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08 กีฬาแบดมินตัน
BADMINTON

132

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาแบดมินตัน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

4

2

0

6

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

3

2

4

9

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

2

2

4

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

0

1

2

3

0

0

3

3

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
รวม

0

0

1

1

0

0

0

0

7

7

14

28

133

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาแบดมินตัน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

10

7

3

20

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

3

3

5

11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

1

1

5

7

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

2

5

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

1

2

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

0

0

5

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

14 14

28

56

134

รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาแบดมินตัน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

ประถมศึกษา ชาย
เด็กชายวรพล ตันติสุวรรณนา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ประถมศึกษา หญิง
เด็กหญิงนนทพร พานิช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เด็กชายวณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เด็กหญิงปทิดา ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
นายสุรสิทธิ์

อริยะบารนีกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
มัธยมศึกษาตอนปลายหญิง
นางสาวเพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
1. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.พัทธนันท์ เธียรนภาพรโชค
ด.ญ.นนทพร พานิช
ด.ญ.ภูริสา ยันตรศาสตร์

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.เปรมากร เถียรถาวร
ด.ญ.อศัลยา พวงกลิ่น
ด.ญ.นภัส ภู่ประเสริฐ
ด.ญ.ณัฐฐา หอมจรรยา
ด.ญ.สิรินุช ศรัทธาบุญ
ด.ญ.ชัญญานุช สนจด
ด.ญ.พลอยพิณ ลาภวุฒิกุล
ด.ญ.ผืนน้า ลือเสียงดัง

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.กัญญาเนตร กิติทัศนาสรชัย
ด.ญ.พิชญดา อยู่ประเสริฐ
ด.ญ.กิตติญา ไกรธีรวุฒิ
ด.ญ.ณฐมน ดุสิตา
ด.ญ.ธนพร หาญชเล
ด.ญ.อาญาดา ธัญญากุลวงศ์

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ญ.จิดาภา จันทร์ชูกลิ่น
ด.ญ.พิชญ์สินี เพ็ชร์ทองคา
ด.ญ.ณัฏฐ์นรี แสงดี
ด.ญ.ชวันรัตน์ วุฒินภาวัฒน์

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา
ด.ญ.ดวงมณฑ์ อมรธรรม
ด.ญ.ปุนนรินทร์ วัฒนไทยสวัสดิ์

หมายเหตุ
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1. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.รัญชิดา สุริยพรชัยกุล
ด.ญ.นันทนัช สงคราม
ด.ญ.ปาณัทดา แสงน้าเพชร
ด.ญ.ชกร วิศวพลานนท์

2. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.วรพล ตันติสุวรรณนา
ด.ช.ก้องภพ อัศวอารักษ์
ด.ช.วรัท เมฆาสุวรรณดารง

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กรกต ประดับชัยมงคล
ด.ช.จุน แก้วเทวี
ด.ช.ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์
ด.ช.วรพัชร ศิริพงศ์วุฒิกร
ด.ช.พิชญะ อริยชาญศิลป์
ด.ช.กรณ์จิรัสส์ กิจจารักษ์
ด.ช.นิธวิ ัฒน์ กมลสิทธิชัย
ด.ช.ธีปาวัฒน์ ปานพูนทรัพย์

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
ด.ช.ฐกิตติ นฤปกรณ์
ด.ช.นภนต์พัฒน์ ภู่ประเสริฐ
ด.ช.ณัฐวัฒน์ กมลสิทธิชัย

หมายเหตุ
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2. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ณวัตร ซองกึน สุรวิริยาการ
ด.ช.นาราภัทร เหตุทอง
ด.ช.ภูริณัฐ ศิริไพพรรณ
ด.ช.กัณฑ์อเนก จิตรามัยกุล
ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ชยณัฐ นิ่มพิทักษ์พงศ์
ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขเขตต์
ด.ช.ธนกฤต อินทรานุกูล
ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช
ด.ช.เพียรวิรุจ สิรวิ รานุกูล
ด.ช.ธีรเมศ สุวรรณปัทม
ด.ช.ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.ฉัตรดนัย เพชรัตน์
ด.ช.พลัฏฐ์ ธัญโชติธนไพศาล
ด.ช.พันธ์ยศ สิทธิจาตุโรจน์
ด.ช.กฤตธี สุขเสกสรรค์

3. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์
ด.ญ.นันท์นภัส เมธีดุลสถิตย์

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.กชพร บุญธิมา
ด.ญ.อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
ด.ญ.ปทิดา ศรีสวัสดิ์

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ณัฐสิณี บุญช่วยธสิทธิ์

หมายเหตุ
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3. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.พบพร บุญมี
ด.ญ.ปุญชญา ขจรเกียรติคุณ
ด.ญ.วิรัลพัชร หัตถศักดิ์
ด.ญ.กชศมน นิธีกุลวัฒน์
ด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
ด.ญ.ศิวาพร จิรพงศ์ภิญโญ
ด.ญ.ปทิตตา แสนสุทธิ์
ด.ญ.ดาษิตา ภคินวลัญช์
ด.ญ.ณัฏฐานุดี พิสฐศาสน์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.นภัสสร สุวรรณเชษฐ
ด.ญ.เปมิกา รัตนชัยนนท์
ด.ญ.นภัสวรรณ สุนทรา
ด.ญ.ศรันย์พร โบว์วงศ์ประเสริฐ
ด.ญ.จญา พิมพ์ขาวขา
ด.ญ.พลอยสีรุ้ง เจริญปัญญายิ่ง

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.พรรณพรรษ คงสิทธิ์
ด.ญ.ธนภร พรรณประภาศรี
ด.ญ.จิดาภา รุ่งนิรัติศัย
ด.ญ.สิริกานต์ อานาจมงคล
ด.ญ.สิริญญา เสริมสิริสัมพันธ์

หมายเหตุ
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4. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ช.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
ด.ช.ธีรัตม์ นิคโคลัส ลิ้ม

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.เจษฏากร เลิศวิริยจิตต์
ด.ช.พลรัชย์ ศรีดรุงฤทธิ์
ด.ช.นวิน สุเมธกิจการ
ด.ช.อศะ คะชิมา
ด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
ด.ช.วสุวัฒน์ อารยะพงษธร
ด.ช.ภัทรดนัย ถนอมสิน

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.วิชญะ จินตมุทธา
ด.ช.ปวริศร์ คงเจริญ
ด.ช.ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ
ด.ช.ชินกฤต เคลือบสุวรรณ
ด.ช.ธนดล ยันต์มงคล

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ณัฐวุฒน์ กาเหนิดงาม
ด.ช.ธนกฤต เกิดไพบูลย์
ด.ช.ณรัก อินทวงศ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ศักรินทร์ นิลบรรพต
ด.ช.พิรชัช กรรณสูต
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5. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร
นางสาวเพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร
นางสาวณัฐฐิรา โพธิศรีเรือง
นางสาวมุนา สุขวัฒน์
นางสาวศรุตยา ฉะอ้อนศรี
นางสาวบุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ
นางสาวศรุตา เกรียงพิชิตชัย
นางสาวพลอยพรรณ สุทธิรัตน์

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวรชยา เลื่อมประพางกูล
นางสาวนพรดา สว่างไสว
นางสาวสาธิตา อสุนี ณ อยุธยา
นางสาวชนิสา กระแสสินธุ์
นางสาวรินรดา อัมพรสิทธิกูล
นางสาวพิมพ์มาดา หิรัญบัฏ
นางสาวสุจิมา ตั้งมิตรเจริญ

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นางสาวอธิชา สุขศิริบวรกุล
นางสาวพรพิชชา เชยกีวงศ์
นางสาวกัลยภรณ์ กังวานวงศ์
นางสาวศิริมาตา มหาเวชาศิริ
นางสาวณิชารีย์ วารุณประภา

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นางสาวอธีนา เลากุลศานต์
นางสาวบุษราพร เจริญทวีแก้ว
นางสาวนุชญาดา ฟักสุวรรณ
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6. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายสุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
นายชานน ธโนปจัยโยธิน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายณภัทร ดารงธรรมวัฒนา
นายชยังกูร ธโนปจัยโยธิน
นายภัทราวุธ วรวิเศษ
นายธนนนท์ จิตใจภูรี
นายธนภัทร อาภาพันเลิศ
นายกิตติภพ เพชรเลิศอนันต์
นายภาคภูมิ เพชรรักษ์

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายวรพรต ตั้งวงศ์กิจศิริ
นายอนันท์ชัย รัตนชัยนนท์
นายชุติพงษ์ เสริมสุขเจริญชัย
นายพีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์
นายธีรภัทร์ สุทธิเกษม

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นายปรมัตถ์ งามเสาวรส
นายศิรวัชร์ อภิชาตมานนท์
นายกันตพัฒน์ อรุณรักษ์วิลาส

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นายพัฒนกิตติ์ เตชเพ็ญพันธ์
นายสาริน ทองประคา
นายณัฐกิตติ์ กิตติ์เรืองเพชร

หมายเหตุ
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7. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.กิตติญา ไกรธีรวุฒิ

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ญ.อาญาดา ธัญญากุลวงศ์

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ปาณัทดา แสงน้าเพชร

หมายเหตุ

ด.ญ.นนทพร พานิช

8. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.วรพล ตันติสุวรรณนา

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ก้องภพ อัศวอารักษ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.กฤษฎิ์ ประภาศิริ

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ

หมายเหตุ

9. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

นักกีฬา
ด.ญ.ปทิดา ศรีสวัสดิ์
ด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
ด.ญ.ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์
ด.ญ.มิ่งมุก เมียร์แมน

หมายเหตุ

143

10. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.วิชญะ จินตมุทธา

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

หมายเหตุ

ด.ช.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล

ด.ช.ธนนท์ ธนิยผล

11. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวบุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวรินรดา อัมพรสิทธิกูล

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นางสาวนุชญาดา ฟักสุวรรณ

หมายเหตุ

นางสาวเพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์

12. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายสุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายธนนนท์ จิตใจภูรี

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายพอดี บุญมี
นายอนันท์ชัย รัตนชัยนนท์

หมายเหตุ
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13. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตบูรพา

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.เปรมากร เถียรถาวร
ด.ญ.ณัฐฐา หอมจรรยา
ด.ญ.อาญาดา ธัญญากุลวงศ์
ด.ญ.จิดาภา จันทร์ชูกลิ่น
ด.ญ.ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา
ด.ญ.ชกร วิศวพลานนท์
ด.ญ.พลอยพิณ ลาภวุฒิกุล
ด.ญ.กัญญาเนตร กิติทัศนาสรชัย

14. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา
ด.ช.ก้องภพ อัศวอารักษ์
ด.ช.ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์
ด.ช.วรพล ตันติสุวรรณนา
ด.ช.จุน แก้วเทวี
ด.ช.ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ
ด.ช.กฤตธี สุขเสกสรรค์
ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขเขตต์
ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช
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15. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
ด.ญ.ปทิดา ศรีสวัสดิ์
ด.ญ.นันท์นภัส เมธีดุลสถิตย์
ด.ญ.ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์
ด.ญ.พบพร บุญมี
ด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
ด.ญ.พีรชาภา สันติวรากร
ด.ญ.มนัญญา ศรีมันตะ

16. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นักกีฬา
ด.ช.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
ด.ช.เจษฏากร เลิศวิริยจิตต์
ด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
ด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ช.ปวริศร์ คงเจริญ
ด.ช.ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ
ด.ช.พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ
ด.ช.ชนน เศวตรัตนเสถียร

หมายเหตุ
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17. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวเพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
นางสาวศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร
นางสาวณัฐฐิรา โพธิศรีเรือง
นางสาวมุนา สุขวัฒน์
นางสาวรินรดา อัมพรสิทธิกูล
นางสาวบุณยาพร ดารงธรรมวุฒิ
นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นทิพย์ขจร
นางสาวรุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์

18. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นักกีฬา
นายอนันท์ชัย รัตนชัยนนท์
นายพีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์
นายชยังกูร ธโนปจัยโยธิน
นายธนนนท์ จิตใจภูรี
นายกันตพัฒน์ อรุณรักษ์วิลาส
นายณัฐกิตติ์ กิตติ์เรืองเพชร
นายสุวีร์ เข็มทองหลาง
นายวุฒิกร อิ่มถวิล

หมายเหตุ
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19. แบดมินตัน ระดับ ประถมศึกษา ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
ด.ญ.นนทพร พานิช
ด.ช.นิธวิ ัฒน์ กมลสิทธิชัย
ด.ญ.เปรมากร เถียรถาวร
ด.ช.ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล
ด.ญ.ฟ้าใส สิงคิบุตร
ด.ช.ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์
ด.ญ.ปาณัทดา แสงน้าเพชร

20. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา
ด.ช.วิชญะ จินตมุทธา
ด.ญ.อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
ด.ช.ธนนท์ ธนิยผล
ด.ญ.มิ่งมุก เมียร์แมน
ด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
ด.ญ.ธนภร พรรณประภาศรี
ด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ญ.จญา พิมพ์ขาวขา

หมายเหตุ
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21. แบดมินตัน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา
นางสาวปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร
นายชยังกูร ธโนปจัยโยธิน
นางสาวศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร
นายณภัทร ดารงธรรมวัฒนา
นางสาวรุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์
นายธีรภัทร์ สุทธิเกษม
นางสาวพิชญาภา ไชยเนตร
นายอิฏฐดนัย ได้ผลมาก

หมายเหตุ
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09 กีฬาเปตอง
PETANQUE

150

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

4

1

0

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

3

1

3

7

1

3

1

5

1

0

6

7

0

2

0

2

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

1

5

6

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

1

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

0

0

0

0

9

9

18

36

รวม
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

4

2

7

13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

4

1

3

8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

3

4

3

10

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

3

0

4

7

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

1

4

2

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

1

1

5

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

1

1

1

3

1

0

3

4

0

2

3

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0

1

3

4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

0

1

1

2

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

18 18

36

72

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ประถมศึกษา ชาย
เด็กชายอธิศกิตติ์ เปี่ยมกุลวนิช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ประถมศึกษา หญิง
เด็กหญิงปารวี มั่นหมาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เด็กชายณัฐกิตติ์ บุญแพง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เด็กหญิงเฌอเอม อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
นายญัฐสธน

อุตมะธนากร

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหญิง
นางสาวปาริฉัตร ทองดีแท้
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

153

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตอง
1. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมหญิง 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.พิชชาภา ศิริกุลชา
ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.รุจีพัชร สิริมาลังกรณ์
ด.ญ.ธรรม์ธมล ทองเอี่ยม
ด.ญ.ศุภากร จันฤาไชย
ด.ญ.ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.นาราภัทร เห็นการไกล
ด.ญ.อาริษา ทองทักษ์
ด.ญ.อาคิรา ลิขิตเรืองศิลป์
ด.ญ.จารุภา เพชรปราบ

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กรณ์ภัสสร ชุมภณพงษ์ศักดิ์
ด.ญ.ปรีญานันท์ ชื่นชม
ด.ญ.เพลงชล เยาว์ยัง

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.อชิรญาณ์ ทองเทพ
ด.ญ.กัญญ์ฐญาณ์ เพ็ชรวงศ์

2. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.อธิศกิตติ์ เปี่ยมกุลวนิช

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐกฤษฎี ชื่นชมรัตน์
ด.ช.ธีธัช ลิขิตอภิสิทธิ์
ด.ช.ปภิณวิชย์ พงศ์เพชรดิถ

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์ (อนุบาล)

ด.ช.กิตติภพ ณ รังษี
ด.ช.อรรถชัย ไชยแพทย์

หมายเหตุ
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2. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.กัณรีซูวัน หะยีสมาแอ
ด.ช.ณัฏฐภัทร เทกอง
ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ภาณุพงศ์ นาคสุข
ด.ช.ศุภณัฐ พงสุพันธ์
ด.ช.ภีมพฤทธิ์ เกียรติสมชาย

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ไทแทน สุนทรเวช
ด.ช.วิรุฬห์ฉัตร สีมาวงศ์

3. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมหญิง 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ณภัทร มะเสนะ

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ปาณปริยาพร เถรวรรณ
ด.ญ.อติมา สุวรรณศรี
ด.ญ.ธภัทร พุทธคุณบวร

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.เฌอเอม อานวยการ
ด.ญ.นทิชา ชูประสิทธิ์
ด.ญ.กรกมล สุขสวัสดิ์
ด.ญ.อรปรียา มะลิทอง

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ณสิรี อธิธนวัฒน์
ด.ญ.แพรวา เพิ่มพิพัฒน์สกุล
ด.ญ.ณัฐกฤตา ธิบดี
ด.ญ.ชยาภรณ์ ลายประดิษฐ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.นภัสสร รัตนเลิศนุสรณ์
ด.ญ.ธมกร แสงมา

หมายเหตุ
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4. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมชาย 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.บดินทร์ ภูแต้มนิล
ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.เหิรฟ้า อุทาหงษ์
ด.ช.รัฐธพัฒน์ บุตราช
ด.ช.กิ่งเพชร ภูกิ่งพลอย
ด.ช.ณพล ตั้งตรงไพโรจน์

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ โตวิวัฒน์
ด.ช.รดิศ บรรเลง
ด.ช.คชพัฒน์ เหลืองจุฑากรณ์
ด.ช.คุณัชญ์ เหมือนแสง

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.นิธวิ ิทย์ เปี่ยมกุลวนิช
ด.ช.ธนกฤต ธนาสุวรรณดิถี
ด.ช.ภูวนาถ ตนะวรรณสมบัติ
ด.ช.ภัทรพล สอนน้อย

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.เจตน์พิสุทธ ทองผา
ด.ช.ณัฐชนน หนอสิงหา
ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ โต๊ะสุวรรณ

5. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมหญิง 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวปาริฉัตร ทองดีแท้

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวมณฑิรา จันฑะวงค์
นางสาวอัญญารัตน์ มะลิอ่อง

หมายเหตุ
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5. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมหญิง 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวชุติกาญจน์ ถาวรวิริยะนันท์
เงิน

สาธิตบูรพา

นางสาวเบญญาภา บูรณเกษมชัย
นางสาวรุจีรา ยะหา
นางสาวภัทรลดา หนอสิงหา

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นางสาวสุวิมล อัตตะ
นางสาวภัทรจิรา ทิพย์อักษร
นางสาวกานต์สินี ประสมสินธ์
นางสาวพลอยรดา สุวรรณกูฏ

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวกานต์ญาณัฐ มังเทศ
นางสาวณจิรี อธิธนวัฒน์

6. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายพีรวุฒิ มุขสมบัติ

ทอง

สาธิตเกษตร

นายญัฐสธน อุตมะธนากร
นายนทรัชชา ชิณศรี
นายธีวรา กฤตพลวิวัฒน์

เงิน

สาธิตนเรศวร

นายนันทวุฒิ เมฆประดับ
นายเดชสมบูรณ์ ฤกษนันท์
นายสุเมธา เผ่าสิริพัลลภ

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

นายภาคภูมิ บุญทักษ์
นายอัศจรรย์ สังข์สุวรรณ

หมายเหตุ
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6. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย 3 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายบัญญพนต์ เจียมศรีชัย
นายกีฏวิทย์ บุญแน่น
ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นายวรัญ ช่าชอง
นายปริญญา อรรคฮาตสี

7. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Shooting หญิง 1 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ปารวี มั่นหมาย

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์ (อนุบาล)

ด.ญ.ชลัญธร สุวรรณเรืองศรี

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

หมายเหตุ

ด.ญ.ธัญญาภรณ์ บูรณะสัมฤทธิ์
ด.ญ.เพลงชล เยาว์ยัง

8. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Shooting ชาย 1 คน
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา
ด.ช.ภามพริษฐ์ พิมพ์ทนต์
ด.ช.ธมมเดช วัฒนสาธิตอาภา
ด.ช.ภัคพล เหล่าสมบัติ
ด.ช.ศศิศ ทองผา

หมายเหตุ
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9. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Shooting หญิง 1 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ธภัทร พุทธคุณบวร

เงิน

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ชญาฎา ว่องประเสริฐ

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหตุ

ด.ญ.อติมา สุวรรณศรี
ด.ญ.นลานี ประไพรักษ์สิทธิ์

10. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Shooting ชาย 1 คน
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุญแพง
ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์ โตวิวัฒน์
ด.ช.วริศ ดอกบัว
ด.ช.นิธวิ ิทย์ เปี่ยมกุลวนิช

11. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Shooting หญิง 1 คน
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นางสาวสุวิมล อัตตะ

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นางสาวสุภาคินี แผนน้อย

นางสาววนัสวรรณ โอสายไทย
นางสาวปาริฉัตร ทองดีแท้

หมายเหตุ
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12. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Shooting ชาย 1 คน
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตมศว องครักษ์

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายวีรชัย ภู่ศรี
นายกีฏวิทย์ บุญแน่น
นายนิติพัฒน์ ธงทัศวรรธนะ
นายวีระเกียรติ คุ้มวงษ์

13. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตมศว องครักษ์

เงิน

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.รุจีพัชร สิริมาลังกรณ์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ศุภากร จันฤาไชย

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ญ.พิชญ์สินี รุ่งเรือง

หมายเหตุ

ด.ญ.ภครดา ชนะสิทธิ์

14. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อธิศกิตติ์ เปี่ยมกุลวนิช

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์ (อนุบาล)

ด.ช.อรรถชัย ไชยแพทย์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ไรวินท์ ศรีรัตนกูล

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.พงศ์ภีระ ประยูรพัฒน์

หมายเหตุ
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15. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.นวพร ชุณหภัทรกุล

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ชนิกานต์ พรมน้อย

หมายเหตุ

ด.ญ.เฌอเอม อานวยการ
ด.ญ.ณัชชา เพชรพันธ์

16. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ฉลองชัย ชิตกุล

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.พชร ศรีนาราง

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.สาริทธิ์ ชูช่วย

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

หมายเหตุ

ด.ช.กานต์ทอง หนูทอง

17. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวชนิดาวรรณ นาคขาพันธุ์

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวณจิรี อธิธนวัฒน์

ทองแดง

สาธิตพะเยา

นางสาวณัฏฐนิชา คันธีราช

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวณัชชา รัตนเดชสกุล

หมายเหตุ
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18. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ชายเดี่ยว
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายชวัลวิทย์ วงศ์สุนทรเลิศ
นายพงศ์พันธ์ กุลบุตร
นายปุระชัย เกียรติจรุงพันธ์
นายกรกฤต รุ่งศิลา

19. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ปภาวรินทร์ แก้วคง

ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์ (อนุบาล)

ด.ญ.ปริญญาพร ลุนแจ้ง
ด.ญ.ญาดา มาเพ็ง
ด.ญ.จารุภา เพชรปราบ

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.เปรมนภัส วรรณสุทธะ
ด.ญ.ปรีญานันท์ ชื่นชม
ด.ญ.ภครดา ชนะสิทธิ์

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ญ.พิชญ์สินี รุ่งเรือง
ด.ญ.ชุติกาญจน์ ทองดี
ด.ญ.สุรัชนา สว่างศรี

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ศุภิสรา ชาญณรงค์
ด.ญ.ภัทรวดี สอนน้อย

หมายเหตุ
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20. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.พงศ์ภีระ ประยูรพัฒน์
ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ไวกูณฐ์นาถ จริยสุธรรมกุล
ด.ช.ไรวินท์ ศรีรัตนกูล
ด.ช.ไทแทน สุนทรเวช

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.วิสิฐ เด่นโกวิทกิจ
ด.ช.วิรุฬห์ฉัตร สีมาวงศ์
ด.ช.ธัชกฤช ตั้งชัยตระกูล

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.รัชกฤช ตั้งชัยตระกูล
ด.ช.กฤษฏิน อานทอง
ด.ช.เสฎฐวุฒิ รัตตกูล

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.พิภพภัทร แดงโชติ
ด.ช.พฤธา ใจมั่น

21. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ณสิรี อธิธนวัฒน์

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.แพรวา เพิ่มพิพัฒน์สกุล
ด.ญ.ณัฐกฤตา ธิบดี

เงิน

สาธิตนเรศวร

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ญ.ดวงกมล เปรมวัง
ด.ญ.พชรภรณ์ จิราพงษ์
ด.ญ.ปาณปริยาพร เถรวรรณ
ด.ญ.อติมา สุวรรณศรี
ด.ญ.พิชาภา นุ่มสารพัดนึก
ด.ญ.ณัฎฐิยา ศรีสวัสดิ์

หมายเหตุ
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22. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.เจตน์พิสุทธ ทองผา
ทอง

ด.ช.ณัฐชนน หนอสิงหา

สาธิตเกษตร

ด.ช.ภัทรพล สอนน้อย
ด.ช.ศิร ศรีทิพย์
เงิน

ด.ช.รดิศ บรรเลง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ณพล ตั้งตรงไพโรจน์
ทองแดง

ด.ช.ชยพล สุขแก้ว

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ช.กานต์ทอง หนูทอง
ด.ช.บดินทร์ ภูแต้มนิล

ทองแดง

ด.ช.ธรรมปกร ปัจฉิม

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.กิ่งเพชร ภูกิ่งพลอย

23. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวพิมลพรรณ ภัทรพูนสิน

ทอง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวเมญาณ์ สัจจธรรมธวัช
นางสาวณิชาบูล แสนสุข

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

นางสาวชนิดาวรรณ นาคขาพันธุ์
นางสาววรรณกร สัจจะมโน
นางสาวพิมพ์พรรณ เสริมโสภณ
นางสาวอภิชญา เวฬุวนารักษ์
นางสาวกมลพรรณ นันตา

หมายเหตุ
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23. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท หญิงคู่
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวทักษพร เอี่ยมละออ
นางสาวชณิกาญจน์ กัญญาประสิทธิ์

24. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ชายคู่
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายกรกฤต รุ่งศิลา
ทอง

สาธิตรามคาแหง

นายสรวิศ พุ่มดวง
นายศรัณย์ พรจรุงศักดิ์
นายปริพัฒน์ มากแก้ว

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายนิติ ทับเลี้ยง
นายวีระเกียรติ คุ้มวงษ์

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายธเนศพล มีชาญ
นายณพสิษฐ์ อธิธนวัฒน์
นายกฤติน บัวสอน

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายกรดนัย พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
นายกรดนัย เกียรติสุข

25. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา
ด.ช.อธิศกิตติ์ เปี่ยมกุลวนิช
ด.ญ.ปารวี มั่นหมาย
ด.ช.ปภิณวิชย์ พงศ์เพชรดิถ
ด.ญ.ภัทธนันต์ ควรรักษ์เจริญ

หมายเหตุ
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25. เปตอง ระดับ ประถมศึกษา ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์ (อนุบาล)

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

หมายเหตุ

ด.ช.ดัรวิส เมืองประชา
ด.ญ.ชลัญธร สุวรรณเรืองศรี
ด.ช.ธนภัทร เทียนอร่าม
ด.ญ.ชุติกาญจน์ ทองดี

26. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.นิธวิ ิทย์ เปี่ยมกุลวนิช
ด.ญ.เฌอเอม อานวยการ
ด.ช.ณัฐกิตติ์ บุญแพง
ด.ญ.ภัคธีมา บุญพ่วน
ด.ช.กานต์ทอง หนูทอง
ด.ญ.นาถทิชา บุญรักษา
ด.ช.กนกพล เดือนแจ้ง
ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ จงเพิ่มวัฒนะผล

27. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตพะเยา

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา
นางสาวภัทรลดา หนอสิงหา
นายญัฐสธน อุตมะธนากร
นางสาวบุษยพรรณ วงษ์วรรณ์
นายสยามรัฐ ชิดสนิท
นางสาวณัชชา รัตนเดชสกุล

หมายเหตุ
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27. เปตอง ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท คู่ผสม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายปุระชัย เกียรติจรุงพันธ์

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวณัฐธิดา รุ่งเรืองไพโรจน์
นายธเนศพล มีชาญ

หมายเหตุ
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10 กีฬาฟุตซอล
FUTSAL
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน
ทอง เงิน ทองแดง รวม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
1 0
0
1
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
1 0
0
1
เขตปัตตานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
0 1
1
2
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
0 1
0
1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

0

0

0

0

2

2

4

8

รวม
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

1

2

0

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1

0

1

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

1

0

0

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

0

1

0

1

0

0

3

3

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

0

0

0

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

6

12
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

ประถมศึกษา ชาย
เด็กชายคุโนดม

แซ่ฉั่ว

โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประถมศึกษา หญิง
เด็กหญิงนันท์นภัส

ตรีเมฆ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เด็กชายธนวินท์

แซ่ฉั่ว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
นางสาวฟ้ารุ่ง

คณะมะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
นายภีมพศ

ไพรศรี

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
1. ฟุตซอล ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.จิดาภา ศรีทองกูล
ด.ญ.ฎีการัตน์ บุตรศรี
ด.ญ.นันท์นภัส ตรีเมฆ
ด.ญ.อริศา การักษ์

ทอง

สาธิตกาแพงแสน

ด.ญ.อชิรญา เหมือนจันทร์เชย
ด.ญ.ณัฐวรา ตั้งแท่นทอง
ด.ญ.ทอฝัน แซ่ลิ้ม
ด.ญ.ฐิติพร จันทร์วาววาม
ด.ญ.ณัฐนารี ป้องศิริ
ด.ญ.ไปรยา รุ่งเรือง
ด.ญ.การิตา พรรณพัฒน์
ด.ญ.ลลิตวดี ห่านศรีวิจิตร
ด.ญ.กัลยวัญญ์ มกรกิจวิบูลย์

เงิน

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ญ.พัณณิน กิติคุณานนท์
ด.ญ.กรจิรา นันทานิช
ด.ญ.แพรววนิต เลิศโอภาส
ด.ญ.ณัฏฐณิชา รุ่งเรือง
ด.ญ.ณัฏฐณิชา เกียรติบุญญาฤทธิ์
ด.ญ.อภิชญา พานหล้า
ด.ญ.ชนมน สุขหอม

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ญ.บุญฑิญา ปัสสุวรรณ
ด.ญ.พอลลาภา หมั่นดี
ด.ญ.นภสพร รัตนตานนท์
ด.ญ.ณัฐฐากุล เลี่ยมตระกูลพานิช

หมายเหตุ
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1. ฟุตซอล ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.สาริศา พรหมมาก
ด.ญ.จิรัชญา เเสงวัง
ด.ญ.ปรีย์วรา ณิชาโชติสฤษฏ์
ด.ญ.บุญฑิตา ปัสสุวรรณ
ด.ญ.พัทรดา ทัศไนยเธียรกุล
ด.ญ.อักษรา อุปรัตน์
ด.ญ.ณัฏฐณิฌา เมธีกุล
ด.ญ.รมณ รูปขจรแจ่มจันทร์
ด.ญ.ณัฐธิดา นันไชย
ด.ญ.วิรัลพัชร น้อยคายาง
ด.ญ.กัญชรส เปล่งสาคร
ด.ญ.ดุษยา ตั้งไตรธรรม
ด.ญ.ชามา เหลืองวิลัย

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ชัญญา เกิดดอนแฝก
ด.ญ.รินรดา ไชยวรรณ
ด.ญ.โยษิตา เพ็งเพราะ
ด.ญ.ปุญญิศา พูสมจิตต์
ด.ญ.กชวรรณ อาภรณ์ศิลป์
ด.ญ.ทองพลอยพรรณ เชื้อเมืองแสน
ด.ญ.ธนัญชนก โตสมสกุล
ด.ญ.กัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต์

หมายเหตุ
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2. ฟุตซอล ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ธรณัส แซ่ฉั่ว
ด.ช.นิอัฎฮา กาเดร์
ด.ช.นิฌาฏิน หะยีซะ
ด.ช.คุโนดม แซ่ฉั่ว
ด.ช.หฤษฎ์ เสียมไหม

ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์ (อนุบาล)

ด.ช.อัยฎิลล์ มหัตตระกูล
ด.ช.ชามิลล์ ซูสารอ
ด.ช.คีฏร์ กาภู
ด.ช.ฟาดีนันท์ เปาะเลาะ
ด.ช.กษิดิส ละกะเต็บ
ด.ช.อัฟฎอน หะยีมะ
ด.ช.ชาคริต สรงกระสินธ์
ด.ช.นาราชา พิริยะศรีแก้ว
ด.ช.ศุขภณัฐ พรศรี
ด.ช.ฟาคิร อยู่ดี
ด.ช.ธีรภัทร สุขด้วยธรรม
ด.ช.วิญญ์วชิ ญ์ พรหมมาก

เงิน

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.พารากร ไววรกิจ
ด.ช.ปุญญพัฒน์ สิทธิสัจจธรรม
ด.ช.พิรชัช วันทา
ด.ช.วีรวิชญ์ ทันจิตร์วัฒนะ
ด.ช.ณัฐพรพงศ์ ทันจิตร์วัฒนะ
ด.ช.สลิล สืบเพ็ง
ด.ช.ภัทราวุฒิ เเช่มชื่น
ด.ช.ปภินวิช รัตน์ประสิทธิ์

หมายเหตุ
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2. ฟุตซอล ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.กฤตภัค อนันตคุณากร
ด.ช.ณัฐธวัช วงศ์สนิท
ด.ช.ธีรดารงค์ สินพิทักษ์
ด.ช.ปัฐกรณ์ ฉันทกมลวิทย์
ด.ช.วีรภัทร์ ลิขิตธนเศรษฐ์
ด.ช.ธนวัชร์ เมธาภรณ์พงศ์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ภัชธฤต จิตต์จานงค์
ด.ช.ผู้แทน ดิษยบุตร
ด.ช.วรดร นาคบวรวิจิตร
ด.ช.อลงกรณ์ ศิริสังวาลย์กุล
ด.ช.ธนกฤษ ธนาสุเมธี
ด.ช.พีรณัฏฐ์ ครุกานันต์
ด.ช.อรรถสาร สินธุพัฒน์สุข
ด.ช.ปุณญพัฒณ์ ศรีสงคราม
ด.ช.ณัฐวิโรจน์ พวกเมืองพล
ด.ช.ชวภากร สวัสดิ์พรไพบูลย์
ด.ช.กษิเดช ภูห้องไสย
ด.ช.ทรงวุฒิ นิยมโภค
ด.ช.ชัยพล ปลัดขวา

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.ชัชวิน จันทะสีลา
ด.ช.ธนกฤต โพธิ์จันทร์
ด.ช.กษมิทธิ์ บุญยกาญจนพล
ด.ช.ถิรนันท์ ปลัดขวา
ด.ช.อภิวิชญ์ อินณรงค์
ด.ช.ชยางกูร สุวรรณบุตรวิภา

หมายเหตุ
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2. ฟุตซอล ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ภัชธรรม ผิวงาม
ด.ช.ภาคภูมิ ธรรมวิรัตน์
ด.ช.ปุริม นามสีฐาน

3. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.หรัสวิน จินดารัตน์
ด.ช.กิตติพงษ์ นพจนสุภาพ
ด.ช.มูฮัมมัดบูคอรี เสกเมธี
ด.ช.ซุนนูร สาและ
ด.ช.ธนวินท์ แซ่ฉั่ว

ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ช.นิดานิส ระเด่นอาหมัด
ด.ช.พงศธร ก่อเกียรติพิทักษ์
ด.ช.อลีฟ ขาลี
ด.ช.ฮิลฮาล เวาะมะ
ด.ช.ชามิลน์ ดาโอะ
ด.ช.ซุลฮาซาน ยูโซะ
ด.ช.รัศม์ตะวัน จันทร์แก้ว
ด.ช.ภูชิสส์ พันธ์ยา
ด.ช.ธันยบูรณ์ พลายด้วง

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.ปุณณกฤษฏิ์ วัชรโชคเกษม
ด.ช.ธนชล ปานผดุง
ด.ช.ธนเดช ขัดโพธิ์
ด.ช.โภควินทร์ หลวงจอก

หมายเหตุ
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3. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ญาณิน รินทรสุนทร
ด.ช.ปริตต์ ล่าซา
ด.ช.พันธ์นิพัทธ์ ซ้ายขวัญ
ด.ช.ธนพัทร ลิ่มพงศ์พันธ์
ด.ช.ฐิตินันท์ โวทาน
นายวรโชติ สุวรรณโชติ
ด.ช.ณรงค์ เหลาชัย
ด.ช.ปฐมชัย หงษ์กิตติยานนท์
ด.ช.ณภัทร ธานินทร์
ด.ช.พศุตม์ สุริยสมบูรณ์
ด.ช.วิวิธชัย ทองสุข

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ธีร์นธิ ิ นวลขลิบ
ด.ช.ก้องภพ ประสมแสง
ด.ช.พสิษฐ์ วีระกุลทรัพย์
ด.ช.รัฐชัยนันท์ พาณิชโชติอนันต์
ด.ช.ธรรม์ ง่วนสาอางค์
ด.ช.นพวินท์ มณีไพโรจน์
ด.ช.จารุภัทร กองตุ้ย
ด.ช.เพิ่มยศ นิลน้าค้าง
ด.ช.บวรภัค ศรีวัฒนา
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ช้อยประเสริฐ

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

ด.ช.พีรดนย์ รุ่งโรจนพณิชย์
ด.ช.เอกอนันต์ สุขสมกิจ
ด.ช.ศตายุ ฤกษ์เจริญชัย
ด.ช.ศุภวิชญ์ สุวรรณเรืองศรี

หมายเหตุ
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3. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ศุภณัฐ จงสิทธิสัจจะกุล

4. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายพฤกษ์ พรหมเอื้อ
นายธัญพิสิษฐ์ อินธิศักดิ์
นายจักรพันธุ์ ศรีคชา
นายกัณต์ กิจประสาน
นายยศพัทธ์ ปัทมดิลก
นายวิริทธิ์พล แข็งขัน
นายนราวิชญ์ ไมตรีจิตร

ทอง

สาธิตเกษตร

นายภัทรนันท์ ฤทธิ์วันดี
นายรอย ชวลิตธารง
นายติณห์พัชร ลาลองรัตน์
นายรบ ชวลิตธารง
นายกิตติคูณ แต้สกุล
นายนรภัทร ผลคิด
นายภีมพศ ไพรศรี
นายปัญญ์ พิศาลสงคราม
ด.ช.ธนกฤต อินทรัคคัมพร
ด.ช.ทสร เชื้อพูล

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.กันตธร สอาดล้วน
ด.ช.อธิวัฒน์ ประจากิจ
ด.ช.ภูมินทร์ กาวีวน

หมายเหตุ
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4. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.จักรกฤษณ์ กระสังข์
ด.ช.จารุเดช มาวิมล
ด.ช.ปวริศร์ ศรีวชิ ัยลาพรรณ์
ด.ช.คัทพล สุวรรณประสพ
ด.ช.กฤษฎิ์ สายเพชร
ด.ช.ชนภัทร์ เนียมหุ่น
นายเกียรติศักดิ์ มั่งคา
นายศกร คาวังสวัสดิ์
นายณัฐนันท์ ขันติ
นายธีรวุธ สันทราย
ด.ช.สุทธิพงศ์ สุทธิประภา
นายซัยยิต แขกเต้
นายชามิล ชายกุล
นายอุซมาน จารู
นายฮากิม เจะโนะ

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

นายวัฟรี เมาะมูลา
นายฟูฎัยลัน มหัตตระกูล
นายวิภพ สายันต์
นายศิวภูมิ โตจั่น
นายมูฮัมมัดอามาล อาเก็บอุไร
นายอิรฟัน อิสมะแอ
นายฟาอีซ ยีด่อเหล๊าะ
นายณัฐพล ขันตี

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

นายณัฐภัทร สิรินวรัตน์พันธุ์
นายณภัทร มณีรัตน์

หมายเหตุ
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4. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีมชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายพีรวัส รุ่งแจ้ง
นายฐิติพันธุ์ เพลงปาน
นายสุรชัช แซ่ว่อง
นายเดินนา อุ่นศิริ
นายธนเชษฐ์ พุทธจักรศรี
นายโอกาส สวัสกิจ
นายพันธศักดิ์ อุบลสิงห์
นายปุณณพ ศักดิ์ศรีสกุล
นายวีธ์ไชย ปัญญาพิสุทธิกุล

5. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ศุภิดา แทนบุญช่วย
ด.ญ.ชญานิศ คันธพนิต
ด.ญ.วิชชุลดา ข่าขันมะลี
ด.ญ.พอลลีน จันทร์อินทร์
ด.ญ.ดลยา แสนพันนา

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ภัทรธิดา ดอนศิลา
ด.ญ.มัณฑณา ทองหล่อ
ด.ญ.วรัชยา เนตรมุข
ด.ญ.หทัยทัด คาไสว
ด.ญ.จณิสดา ทีบุญมา
นางสาวใบโพธิ์ ศรีสว่างวงศ์
นางสาวสิริรัตน์ รัตนเถรา

หมายเหตุ
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5. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวมนสิการ วงศ์อาษา
นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ
ด.ญ.ภัทร์ธิดา หิรัญบัฏ
ด.ญ.พันธิสา สุทธิพันธ์
ด.ญ.ญาดา ทับเทศ
ด.ญ.ธีรติ เล็กสรรเสริญ
ด.ญ.ณัฐธยาน์ วันทนัยกุล

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ศุภลักขณา นาคแสงทอง
ด.ญ.ธมน ใจเทียมศักดิ์
นางสาวธนัญญา วรรณทอง
นางสาวอลิษา มุสิกสินธร
นางสาวลลิตพรรณ โชติสถิรสกุล
นางสาวณัฐชา พิมพ์ใจพงศ์
นางสาวณัฐณิชา ไพศาลกิตติสกุล
ด.ญ.พรนภัส รัตนาวงศ์ไชยา
ด.ญ.บุญยาพร เสริมบุญ
ด.ญ.พรนภัส แพรอัตถ์
ด.ญ.อิสรีย์ นิ่มนวลภูพานิช
ด.ญ.มนัสนันนท์ ศรีศักราภิคุปต์

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ปนัดดา แวววีรคุปต์
ด.ญ.อติกานต์ หู้เต็ม
ด.ญ.รักตาภา บุญคุ้ม
นางสาวนภัสวรรณ ปั้นทอง
นางสาวดนชิดา ช่วยประสาทวัฒนา
นางสาวณัฐรุจา วัยนิพิฐพงษ์

หมายเหตุ
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5. ฟุตซอล ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ทีมหญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวชญาดา พงษ์พัว
นางสาวแพรธิดา จีนเมือง
นางสาวจิดาภา ฐิติถาวรวงศ์
นางสาววิชญาพร ลิ้มเอิบไทย
ด.ญ.รัตติญาภรณ์ วรวงษ์
ด.ญ.ศศิธร จงสมบูรณ์โภคา
ด.ญ.ศศิกาญจน์ ศรีพันดร
ด.ญ.สาริศา ฐิติวิทยกุล
ด.ญ.กุลนันท์ ศรีโพธิ์
ด.ญ.ณพร พลศักดิ์ขวา

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

ด.ญ.กรรณนภัส ล้าเลิศ
ด.ญ.อรุโณทัย สิถตทรัพย์
ด.ญ.ไอ กลั่นแก้ว
นางสาวพีรภา มูลจิตร
นางสาวพิไลพร ศรีสมโภชน์
นางสาวรัตสา คาวัตร
นางสาวพันพัน แสงไกร

หมายเหตุ
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11 กีฬาฟุตบอล
FOOTBALL

183

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

1

0

0

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

0

0

0

1

1

2

4

รวม
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

1

0

1

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

1

0

0

1

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

0

0

2

2

4

8

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

ประถมศึกษา
เด็กชายณัฐพัชร์ อมรเวชสันติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐสิทธิ์

วิชัยโย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายรังษิกูร

ศรีสุข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

186

สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
1. ฟุตบอล ระดับ ประถมศึกษา ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.พชร น้อยคายาง
ด.ช.ภูปกรณ์ ยิ้มเจริญ
ด.ช.สืบวงศ์ เขตตานุรักษ์
ด.ช.วีรวิชญ์ วงศ์ทองเหลือ
ด.ช.อัครัช พรรณสังข์
ด.ช.วีริทธิ์ พยัฆวิเชียร
ด.ช.ญาณาธร สัตถาวร
ด.ช.เจตพัฒน์ รัตนปรีชาเวช
ด.ช.ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์
ด.ช.ปณธรรม ศรีวิไลกุล
ด.ช.ปัณณธร ชุมแสง ณ อยุธยา
ด.ช.กุลวัฒน์ ลาชโรจน์
ด.ช.มนัทธกฤต จิตต์จานงค์
ด.ช.ภีมวัจน์ พอล หิมะทองคา
ด.ช.ณัฐพัชร์ อมรเวชสันติ
ด.ช.วิชยุต เพ็ชรพินิจ
ด.ช.ฐปนรรฆ์ คาภากุล
ด.ช.ธนกฤต คหกิจไพศาล
ด.ช.อาชวิน อาจหาญ
ด.ช.แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ

เงิน

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กฤติน วิรุฬห์ธนกาญจน์
ด.ช.ชุติมันต์ วายทองคา
ด.ช.ฟาน โพธิรัชต์
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1. ฟุตบอล ระดับ ประถมศึกษา ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ธนกฤต ศรีวิจิตร
ด.ช.ภูเบศ สุขศรี
ด.ช.อัฐราวุฒิ คูประเสริฐ
ด.ช.ชนาเทพ พวงลาเจียก
ด.ช.ภามพริษฐ์ พิมพ์ทนต์
ด.ช.ณัฏฐกรณ์ อัศวพิชญโชติ
ด.ช.สิงหนาท ลือสิงหนาท
ด.ช.ชุติเชษฐ์ ศุภณรงค์พงศ์
ด.ช.กรณัฐฐ์ เหมือนเพ็ชร
ด.ช.ธรธรณ์ ศรีอรนันต์
ด.ช.นรวิชญ์ สังข์เพ็ชร์
ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ สุวรรณชาตรี
ด.ช.ธีทัต ธะกอง
ด.ช.ปองคุณ เพชรสังข์
ด.ช.รัฏฐกรณ์ พรชาติยิ่งชีพ
ด.ช.ณัฐชนน เนตรเจริญ
ด.ช.ปัณณทัต แก่งทองหลาง
ด.ช.ณัฐศิษฎ์ จารุเกษตรวิทย์
ด.ช.ภัทร สวัสดี
ด.ช.ธีร์ ณ ระนอง

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.สหคุณ ชนะกุลภักดี
ด.ช.วรายุส เวชกุล
ด.ช.ณรงค์ ยงสวัสดิ์
ด.ช.จิรภัทร ชุ่มชูวัฒน์
ด.ช.สิริศรัณย์ จันทร์แจ่มใส

หมายเหตุ
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1. ฟุตบอล ระดับ ประถมศึกษา ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ฑีฆณัฏฐ์ มุตตามระ
ด.ช.ภูริณัฐ เกิดศรีเหล็ก
ด.ช.วาทิวุทธ บุญศิริ
ด.ช.นรุตม์ กัณหาทอง
ด.ช.อัครกฤษ ใจมั่น
ด.ช.ชโยทิต นาสิงห์ขันธุ์
ด.ช.ศิรวัฒน์ จิรศิริอริยกุล
ด.ช.บัญชาชาญ นีซัง
ด.ช.ก้องอังกูร สายแก้ว
ด.ช.อิณทัศ ศักดิ์กาจร
ด.ช.กฤต รัตนโชติมณี
ด.ช.ดรณ์ ดีสงคราม
ด.ช.ธนกฤต พิมพ์วาปี
ด.ช.ณัฐณกรณ์ บุตรคาโชติ
ด.ช.ณภัทร พงศ์เศรษฐสันต์
ด.ช.ศุภโชค คานอก
ด.ช.พีรกานต์ ทัพหงษา

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.เจษฎา บัณฑิตวงษ์
ด.ช.ทรงพล อุดจันทร์
ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ พรมแก้ว
ด.ช.ภูดิส สีหานาม
ด.ช.ธนพัฒน์ ทนะขว้าง
ด.ช.พิริยพงษ์ จันลาลี
ด.ช.ขวัญเกล้า รัตนเหม
ด.ช.พชร ศรีภักดี
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1. ฟุตบอล ระดับ ประถมศึกษา ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ธนวินท์ จิตติอาภา
ด.ช.กฤศณัฏฐ์ ตามภักดีพานิชย์
ด.ช.พัฒนะ แก้วนพจิตร
ด.ช.ธีรภัทร เต็งสุจริตกุล
ด.ช.สุวิจักขณ์ บุราณฤทธฺิ

2. ฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.นัฐนนท์ วิชัย
ด.ช.เสฎฐวุฒิ บุญรัตนสุทโธ
ด.ช.ปุณณกันต์ แสนอุดม
ด.ช.ภูวนัย นาแถมเงิน
ด.ช.นวพล ศรีลาพัฒน์
ด.ช.ศิวกร ทองดีพันธ์
ด.ช.พรพัฒน์ สีหไตร

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.อภิวิชญ์ เสนาหนอก
ด.ช.ณัฐมนต์ อยู่นุช
ด.ช.เรวัติ โพธินาม
ด.ช.ฉลาดิธร มูลหลวง
ด.ช.ธนพล ศรีวังแก
ด.ช.ธีรวัจน์ ตันทะศิลป์
ด.ช.เก่งก้าวหน้า พิลาชัย
ด.ช.รัชชานนท์ เจนไธสง
ด.ช.กนกพล ดรกันยา

หมายเหตุ
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2. ฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ปฤษฎิ์ สุขกลัด
นายแดนไท ปรีวาสนา
นายสิรภพ อันทะนัย
นายเกียรติขจร ภูคงน้า
นายพิริยากร วรชิน
นายณัฐสิทธิ์ วิชัยโย
นายพงษ์ไพบูลย์ อาจหาญ
นายพุทธิพงศ์ ปริปุณะ
ด.ช.จอมบุญญะ เอี่ยมสุโร
ด.ช.ปกรณ์เกียรติ เวือนประโคน
ด.ช.จิรภัทร โพธิ์ทิพย์
ด.ช.ธีรุตม์ หอมชื่น
ด.ช.ภัทรภูมิ พรหมน้อย
ด.ช.ศิรวุฒิ ปิยพฤทธิ์
ด.ช.เมธา ป้อมสุวรรณ
ด.ช.ธนกาญจน์ ศรีนวล

เงิน

สาธิตนเรศวร

ด.ช.ณภัทร จิตอารีย์
ด.ช.ศิรวิชญ์ ปิยพฤทธิ์
ด.ช.จิรัฏฐ์ อินชานาญ
ด.ช.ชานน โสภณพงศ์พิพัฒน์
ด.ช.วรัญญู เอี่ยมฉิม
ด.ช.นรภัทร ตั้งในคุณธรรม
ด.ช.นิติธร กิจธีระวุฒวิ งษ์
ด.ช.ภีมภัทร ปิยพฤทธิ์
ด.ช.ก้องภพ สุขทรัพย์

หมายเหตุ
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2. ฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.สุภโชค มีนนท์
ด.ช.ชวินธร เก่งระดมกิจ
ด.ช.ภูษณ ทรงคุณ
ด.ช.จาคะ เอี่ยมสุโร
ด.ช.นิพิฐพนธ์ งามวงศ์
ด.ช.เสกข์ แหสมุทร์
ด.ช.ดีน ลภัส แฮนด์เลย์
ด.ช.ศรีสุวรรณ ประสงค์ศิลป์
ด.ช.ธนกร ภุมรากุล
ด.ช.จักกยุทธ์ ใจจันทร์
ด.ช.อธิษฐ์ ธรรมธัญ
ด.ช.สิรภัส ตันศิริชัย
ด.ช.ฆฤณ พัฒน์วิชัยโชติ
ด.ช.ศุภกฤต ปริมา
ด.ช.นเรศ ไพเราะ

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.ปุณณวิช เหลืองวรา
ด.ช.ภูมิภัทร คชวัฒน์
ด.ช.ปัญญากร โชติ
ด.ช.ภูธิชา เลื่อมใส
ด.ช.ธนกร ขาวเป็นใย
ด.ช.ภีมพัศ วัชรพลากร
ด.ช.พัสกร สุขสังขดิศ
ด.ช.กิตติพิชญ์ โชควัฒนสิทธิ์
ด.ช.กฤษฎิ์พสิษฐ์ ขาวเหลือง
ด.ช.ศาศรัณย์ บุญสิงห์

หมายเหตุ
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2. ฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ชลันธร หาทรัพย์
ด.ช.อคิราภ์ อ่อนส่ง
ด.ช.นิธิศ กาประสิทธิ์
ด.ช.ภาณุพงศ์ รักสุจริตวงษ์
ด.ช.วิชญ์ วุฒิวัฒน์ชัย
ด.ช.สุภวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ด.ช.ศรัณย์ภัทร จันทร์แจ่มใส
ด.ช.กฤติน ซ้ายขวัญ
ด.ช.ธนพัทร ลิ่มพงศ์พันธ์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ปวิธ ล่าซา
ด.ช.ธนชล ปานผดุง
ด.ช.อัครินทร์ ศิริรุจิลักษณ์
ด.ช.โภควินทร์ หลวงจอก
ด.ช.รุ่งรดิส ชินบุตร
ด.ช.วิน เตโชเรืองวิวัฒน์
ด.ช.พสธร สัทธาพงศ์
นายวรโชติ สุวรรณโชติ
นายณัฐวุฒิ สมอาษา
นายภัทรดนย์ โชไชย

หมายเหตุ
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3. ฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายอชิระ คริษฐ์ คอนเทอราส
นายภูริ สันติกาญจน์
นายชินดนัย อ่อนสุวรรณ
นายวุฒิภัทร ชาญพล
นายพธนกร อุบลเกิด
นายอัครินทร์ ศรีเมืองบุญ
นายรังษิกูร ศรีสุข
นายณภัทร เลื่อนแก้ว
นายศิระศักดิ์ ศิริศิลป์
นายพฤทธิ์ อัศวภัทร
นายกชพัฒน์ จันทบุตร
นายอิทธิพันธ์ วงค์ถาวร

ทอง

สาธิตรามคาแหง

นายวัฒนชัย สังฆวาส
นายณัฐดนัย รักเกียรติ์เกษม
นายสรรค์ปราชญ์ บารุง
นายพลวัต เสือโพธิ์
นายคุณากร สิงห์โท
นายธนกฤต สินเจริญ
นายวัฒนา คาลือ
นายธรนัส พรปิยสิริ
นายสิรวิชญ์ เมืองยม
นายภคภาคย์ ภูมิจันทึก
นายจิรเมธ เลิศอัคฆากร
นายวัฒนา จันทรัตน์
นายธรรมพล ธีรรัตนาภรณ์

หมายเหตุ
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3. ฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายเทมส์ สวยสะอาด
นายศรินทร์ สุระประเสริฐ
นายธนภัทร ว่องไตรรัตน์
นายนรภัท ฐิตะกวิน
นายรัชชานนท์ ดวงดี
นายทีรุช เอื้อวารี
นายนันทวัฒน์ สหาย
นายคุณากร ลีฬหคุณากร
นายสุธานนท์ สังข์อ่า
นายจีรภัทร ชูขันธ์
นายจารุวัฒน์ สุทธิวิริยาภรณ์

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายอาทิตย์ พาสุขสกุล
นายณรงค์ฤทธิ์ เนียมตาก้อง
นายชีววุฒิ บินกาซัน
นายเดชาวัต หาญผักแว่น
นายพีรวิชญ์ ปฏิพิมพาคม
นายภาสพล พงศ์เมธีกุล
นายภาวิน สมัครเสวี
นายทัตพงศ์ แคนยุกต์
นายธีรดล คาวงษ์
นายธีรวัต ภูมิสุนทรธรรม
นายโอฬาริก ต๊ะน้อย
นายพงศพัทธ ศรทัตต์
นายสิงหรา โสภัย

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นายณัฏฐ์ดนัย นาจันทอง

หมายเหตุ
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3. ฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายกันตชาติ ภู่ขันเงิน
นายจิรกร โบราณมูล
นายศักรินทร์ อิ่มจิตต์
นายคุณัญญา จันหาญ
นายศิวะ วรรณทอง
นายก้องภพ กรโสภา
นายธีระยุทธ บุปะเท
นายเกียรติยศ บุคลิก
นายชินภัค อินทา
นายแผ่นดิน ปรีวาสนา
นายภูริษ จันต๊ะโมก
นายวิชญ์ภาส อุ่นเจริญทวีสิน
นายยุทธนา ไชยเชษฐ์
นายปิยพัชร์ พิมพะจันทร์
นายสิทธินนท์ โบราณมูล
นายพงษ์เพชร เนื่องอุดม
นายพงศธรณ์ มะปะรัง
นายไกรวุธ เลิศสหพันธ์
นายภูสิทธิ์ ภูปรางค์
นายหัสวรรษ ลาภบุญเรือง
นายปิติพล บรรณาลัย
นายภูมินวัน เพียรธารธรรม
นายศุภวิชญ์ อุ่นเจริญทวีสิน
นายชนัญญู ภูอ่อนศรี

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นายธนกร ใบมงคล
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3. ฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายภูวิศ หลักบุญ
นายภูมิพัฒน์ วีระกุลทรัพย์
นายพัชรดนย์ เมฆหมอก
นายรัชวิต มีทองแสน
นายชยกร ไพรีรัก
นายสุภัทร ภัทรพัลลภ
นายจิตพล ไทยประเสริฐ
นายพชรพล พุกเจริญ
นายอนีส สุภัคไพศาล
นายภูรินท์ ภู่เขียว
นายณัฐณัญญ์ ชันซื่อ
นายธฤต ศรมณี
นายพีระพงศ์ รุ่งสว่าง
นายพศวีร์ แสนหิรัณย์
นายนคริสต์ โชติวรรธกวณิช
นายประสพสุข มั่นคง
นายปรินทร บรรณวัฒน์
นายเวสารัชช์ วงศ์นิรันดร์
นายทยากร จนิษฐ
นายภูริภัทร อัตถากร
นายกัณฑ์ ปิยาภิมุข
นายนราธิป วิทยาปรีชาพล

หมายเหตุ
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12 กีฬาลีลาศ
DANCESPORT

198

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาลีลาศ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

5

2

1

8

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

2

2

3

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

1

4

3

8

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

24
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาลีลาศ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8

4

2

14

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

3

1

1

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

3

3

7

13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

0

7

5

12

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

2

0

1

3

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

2

0

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

0

1

2

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

0

0

0

17 17

17

51

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาลีลาศ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ประเภท Standard
ระดับประถมศึกษา
เด็กชายศิวกร จิตตะกาญจน์
เด็กหญิงปริชญา วอนเผื่อน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายสิรวิชญ์
แก้วอุทัย
เด็กหญิงชฌาณา อิสกันดาร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญชนม์ วงศ์นุ่น
นางสาวชุติมณฑน์
พวงเงิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
ประเภท Latin American
ระดับประถมศึกษา
เด็กชายศิวกร จิตตะกาญจน์
เด็กหญิงปริชญา วอนเผื่อน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาลีลาศ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายสิรวิชญ์
แก้วอุทัย
เด็กหญิงชฌาณา อิสกันดาร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชาญชนม์ วงศ์นุ่น
นางสาวชุติมณฑน์
พวงเงิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาลีลาศ
1. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Standard : Class A (5 จังหวะ) Waltz,Tango,Viennese
Waltz,Slow Foxtrot,Quickstep **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวกรวรรณ ว่องวันดี
นายวรปรัชญ์ วัฒนศิลป์

ไม่นับเหรียญ

2. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Standard : Class A (5 จังหวะ) Waltz,Tango,Viennese
Waltz,Slow Foxtrot,Quickstep **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค

ไม่นับเหรียญ

3. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow
Foxtrot,Quickstep
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์
ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง
ด.ช.สหศิลป์ เบญจมาศ
ด.ญ.โสภิตา แตกกิ่ง

203

4. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow
Foxtrot,Quickstep **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค

ไม่นับเหรียญ

5. ลีลาศ ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ศิวกร จิตตะกาญจน์
ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน
ด.ช.ธัญญ์ ศรีเจริญชัยกุล
ด.ญ.นภัสนันท์ รณเกียรติ
ด.ช.ภูมิรพี กระตุฤกษ์
ด.ญ.รลัญรร เภาวะนิต

6. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

นักกีฬา
ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์
ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง
ด.ช.สหศิลป์ เบญจมาศ
ด.ญ.โสภิตา แตกกิ่ง

หมายเหตุ
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7. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Standard : Class C (3 จังหวะ)
Waltz,Tango,Quickstep
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหตุ

นางสาวชุติมณฑน์ พวงเงิน
นายชาญชนม์ วงศ์นุ่น
นางสาวหทัยภัทร ศานติวัตร
นายกันต์ธีร์ เจริญศรี
นางสาววัฒน์ธิตา เรือนทอง
นายพนธกร จันทรเฉิด

8. ลีลาศ ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา
ด.ช.ศิวกร จิตตะกาญจน์
ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน
ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร
ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น
ด.ช.ธัญญ์ ศรีเจริญชัยกุล
ด.ญ.นภัสนันท์ รณเกียรติ

หมายเหตุ
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9. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์
นายวรเมธ วงศ์สาราญ
นางสาวชุติมณฑน์ พวงเงิน
นายชาญชนม์ วงศ์นุ่น
นางสาวหทัยภัทร ศานติวัตร
นายกันต์ธีร์ เจริญศรี

10. ลีลาศ ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Standard : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Waltz
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา
ด.ช.ธนเสฏฐ์ วงษ์กิติโสภณ
ด.ญ.กุญช์ชญา คงสกุล
ด.ช.ธีธัช กาญจนรัตน์
ด.ญ.ชิญารัตน์ วิทยะสรนิธิกุล
ด.ช.ก้องกิดากร นุงกระโทก
ด.ญ.ภาวินี กุศลารักษ์

หมายเหตุ
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11. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Standard : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Waltz
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหตุ

ด.ช.สมิทธิพงศ์ ตั้งสถาพร
ด.ญ.ภูฟ้า นาคะสิริ
ด.ช.นราวิชญ์ ศิริพล
นางสาวกฤติยาภรณ์ สีกงพลี
ด.ช.อติเทพ สุทิน
ด.ญ.พิมพ์พิศา งามลิขิตเลิศ

12. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Standard : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Waltz
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหตุ

นางสาวปริชญา ภูยุทธานนท์
นายศิรเศรษฐ์ สินกิตติวุฒิ
นางสาวณัชชา อินพินิจ
นายเต็จลง จาเริญ
นางสาวฐิตาพร แก้วกาเหรียญ
นายก้องชาญ ศรีจานง

13. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Latin American : Class A (5 จังหวะ) Samba,Cha Cha
Cha,Rumba,Paso Doble,Jive **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง

ไม่นบั เหรียญ
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14. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Latin American : Class A (5 จังหวะ) Samba,Cha
Cha Cha,Rumba,Paso Doble,Jive **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

นางสาวอรณิชา พรหมสุทธิ์
นายธนพล แตกกิ่ง

ไม่นับเหรียญ

15. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Latin American : Class B (4 จังหวะ) Samba,Cha Cha
Cha,Rumba,Jive **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์
ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง
ด.ช.สหศิลป์ เบญจมาศ
ด.ญ.โสภิตา แตกกิ่ง

ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ

16. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Latin American : Class B (4 จังหวะ) Samba,Cha
Cha Cha,Rumba,Jive **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวอรณิชา พรหมสุทธิ์
นายธนพล แตกกิ่ง
นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
นางสาวนวพร ตุ้มฉิม
นายปฏิพล ศิริบุตร

ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ
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17. ลีลาศ ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha
Cha,Rumba,Jive
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

หมายเหตุ

ด.ช.ศิวกร จิตตะกาญจน์
ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน
ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร
ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น
ด.ช.อภิวิชญ์ สัจจะมานะชัย
ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์

18. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha
Cha,Rumba,Jive
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์
ด.ช.สหศิลป์ เบญจมาศ
ด.ญ.โสภิตา แตกกิ่ง
นางสาวกรวรรณ ว่องวันดี
นายวรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
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19. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha
Cha,Rumba,Jive
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวชุติมณฑน์ พวงเงิน
นายชาญชนม์ วงศ์นุ่น
นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
นางสาวนวพร ตุ้มฉิม
นายปฏิพล ศิริบุตร

20. ลีลาศ ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา
ด.ช.ศิวกร จิตตะกาญจน์
ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน
ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร
ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น
ด.ช.ปารุสก์ สุนทราลักษณ์
ด.ญ.เอมภัทรา ครองยุทธ

หมายเหตุ
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21. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha
Cha,Rumba
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต
ด.ญ.ปุณิกา ขจรไชยกูล
ด.ช.พลวรรธน์ บิลสะเล็ม
ด.ญ.จิณห์นิภา โอวะกุลวงศ์
ด.ช.อติเทพ สุทิน
ด.ญ.พิมพ์พิศา งามลิขิตเลิศ

22. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha
Cha,Rumba
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวชุติมณฑน์ พวงเงิน
นายชาญชนม์ วงศ์นุ่น
นางสาวนภิสา อุมา
นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
นางสาววิภาวดี แท่นทอง
นายชิตพล แพงเวียงจันทร์
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23. ลีลาศ ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Latin American : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Cha Cha Cha
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ธัญญ์ ศรีเจริญชัยกุล
ด.ญ.นภัสนันท์ รณเกียรติ
ด.ช.ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง
ด.ญ.ซาร่า เบ็ธ โด
ด.ช.ชยพล สราญเลิศ
ด.ญ.ญาดา วงษ์วันทนีย์

24. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Latin American : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Cha
Cha Cha **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ธารา พลเยี่ยม
ด.ญ.พรสรวง ศรีสารคาม
ด.ช.วันสถาปนา กูลรมย์
ด.ญ.มาตาร์ นววานิช
ด.ช.ธนานนท์ วงษ์สีทา
ด.ญ.ธนพรพรรณ สอื้นรัมย์

ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ
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25. ลีลาศ ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Standard : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Tango
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ก้องกิดากร นุงกระโทก
ด.ญ.ภาวินี กุศลารักษ์
ด.ช.ธีธัช กาญจนรัตน์
ด.ญ.ชิญารัตน์ วิทยะสรนิธิกุล
ด.ช.ธนเสฏฐ์ วงษ์กิติโสภณ
ด.ญ.กุญช์ชญา คงสกุล

26. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Standard : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Tango
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา
ด.ช.ศิวาพัชร์ ศันสนะพงษ์ปรีชา
ด.ญ.ปุณณภา ไชยยันบูรณ์
ด.ช.วชิรวิทย์ พูลเพิ่ม
ด.ญ.อลีนา บายมัน
ด.ช.ปัณณ์ ศรีเจริญชัยกุล
ด.ญ.แพรวาทิพย์ อัครพัฒน์โสภณ

หมายเหตุ
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27. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Standard : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Tango
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวปริชญา ภูยุทธานนท์
นายศิรเศรษฐ์ สินกิตติวุฒิ
นางสาวฐิตาพร แก้วกาเหรียญ
นายก้องชาญ ศรีจานง
นางสาวพลอยพรรณ เนาวคุณ
นายโตมร เช้าสาคร

28. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Standard : Class E -Single Dance (1 จังหวะ) Waltz
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

นักกีฬา
ด.ช.ศิวาพัชร์ ศันสนะพงษ์ปรีชา
ด.ญ.ปุณณภา ไชยยันบูรณ์
ด.ช.นราวิชญ์ ศิริพล
นางสาวกฤติยาภรณ์ สีกงพลี
ด.ช.สมิทธิพงศ์ ตั้งสถาพร
ด.ญ.ภูฟ้า นาคะสิริ

หมายเหตุ
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29. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Standard : Class E -Single Dance (1 จังหวะ)
Waltz **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์
นายวรเมธ วงศ์สาราญ
นางสาวภัทรวดี วงศ์คาจันทร์
นายกุลบุตร เมือน
นางสาวณัชชา อินพินิจ
นายเต็จลง จาเริญ

ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ

30. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Standard : Class E -Single Dance (1 จังหวะ)
Tango **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นางสาววรรธน์วรี ไชยมงคล
นายวิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล
นางสาวภัทรวดี วงศ์คาจันทร์
นายกุลบุตร เมือน

ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ

31. ลีลาศ ระดับ ประถมศึกษา ประเภท Latin American : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Rumba
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา
ด.ช.ธัญญ์ ศรีเจริญชัยกุล
ด.ญ.นภัสนันท์ รณเกียรติ
ด.ช.ชยพล สราญเลิศ
ด.ญ.ญาดา วงษ์วันทนีย์
ด.ช.ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง
ด.ญ.ซาร่า เบ็ธ โด

หมายเหตุ
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32. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Latin American : Class E -Beginner (1 จังหวะ) Rumba
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตสงขลานครินทร์

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ศิวาพัชร์ ศันสนะพงษ์ปรีชา
ด.ญ.ปุณณภา ไชยยันบูรณ์
ด.ช.วันสถาปนา กูลรมย์
ด.ญ.มาตาร์ นววานิช
ด.ช.ธารา พลเยี่ยม
ด.ญ.พรสรวง ศรีสารคาม

33. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Latin American : Class E -Single Dance (1 จังหวะ)
Cha Cha Cha **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.วชิรวิทย์ พูลเพิ่ม
ด.ญ.อลีนา บายมัน
ด.ช.เกียรติวงศ์ นามปัญญา
ด.ญ.พีรยา รัตนานิคม
ด.ช.พสิษฐ์ สุภาชัยวัฒน์
ด.ญ.กีรัตยา โทสันทัด

ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ
ไม่นับเหรียญ
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34. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Latin American : Class E -Single Dance (1 จังหวะ)
Cha Cha Cha
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวนภิสา อุมา
นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
นางสาวฐิตาพร แก้วกาเหรียญ
นายก้องชาญ ศรีจานง
นางสาววิภาวดี แท่นทอง
นายชิตพล แพงเวียงจันทร์

35. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท Latin American : Class E -Single Dance (1 จังหวะ)
Rumba
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต
ด.ญ.ปุณิกา ขจรไชยกูล
ด.ช.ศิวาพัชร์ ศันสนะพงษ์ปรีชา
ด.ญ.ปุณณภา ไชยยันบูรณ์
ด.ช.วชิรวิทย์ พูลเพิ่ม
ด.ญ.อลีนา บายมัน
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36. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Latin American : Class E -Single Dance (1 จังหวะ)
Rumba
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
นางสาววรรธน์วรี ไชยมงคล

ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายวิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล
นางสาวฐิตาพร แก้วกาเหรียญ
นายก้องชาญ ศรีจานง
นางสาวพลอยพรรณ เนาวคุณ
นายโตมร เช้าสาคร

37. ลีลาศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท Latin American : Class E -Single Dance (1 จังหวะ)
Jive **
เหรียญ
โรงเรียน
นักกีฬา
หมายเหตุ
ทอง

สาธิตสงขลานครินทร์

นางสาววรรธน์วรี ไชยมงคล
นายวิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล

ไม่นับเหรียญ
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13 กีฬาวอลเลย์บอล
VOLLEYBALL
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาวอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

1

2

0

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

1

1

0

2

1

0

1

2

1

0

0

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

8

16
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาวอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เด็กชายปิยทัศน์ สุรพันธ์วรเวช
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เด็กหญิงกานต์ชนก

ต้นทัพไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
นายธฤษณุ

กุลกัตติมาส

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
นางสาวพิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

221

สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
1. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ฉัตรแก้ว วาชัยยง
ด.ญ.นภสร เบญจปิยะพร
ด.ญ.กานต์ชนก ต้นทัพไทย
ด.ญ.มนัสนันท์ ปักเคธาติ
ด.ญ.ณัฐธิดา เบญจปิยะพร

ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.ภัทราพร ชมพูบุตร
ด.ญ.วรภัทร ธนจาตุรนต์
ด.ญ.อภิชญา แสงมรกต
ด.ญ.ภูริตา วงเทเวศ
ด.ญ.พิมมาดา แพนพา
ด.ญ.จิยากร เหล่าสุวรรณ
ด.ญ.กุลนัฐ เทวรักษ์พิทักษ์
ด.ญ.ปาณิสรา สมตัว
ด.ญ.ลักษิกา สุภชัยพานิชพงศ์
ด.ญ.ปภา ใจอารีย์
ด.ญ.อัณชิศา กาบทอง
ด.ญ.พรนภา ธัมม์บันดาลสุข

เงิน

สาธิตศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ธิตา วิภากูล
ด.ญ.เกตุญาดา สงวนพันธุ์
ด.ญ.ชนิสรา จารุทัศนีย์
ด.ญ.ครองใจ จุฬามรกต
ด.ญ.จันทพร จันทพงษ์
ด.ญ.เกสรา เรืองศรี

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

ด.ช.ชญานิศ ลิ้มประสาท

หมายเหตุ
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1. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.นวินดา ไกรทองสุข
ด.ญ.ดลนภา เซี่ยงฉิน
ด.ญ.พลอยปภัส บุญจง
ด.ญ.สุณิชา สมบุญเก่า
ด.ญ.ธารทอง ดีทอง
ด.ญ.ณัฐรดา ภูผา
ด.ญ.สกุลกาญจน์ เพ่งผล
ด.ญ.กชพร ดอนเพ็งไพร
ด.ญ.ดากานดา ยิ้มพวง
ด.ญ.กัลป์ภัสสร สุขวัฒนาสินทิ ธิ์
ด.ญ.ณภัทรสรณ์ ชื่นกลิ่นธูป
ด.ญ.ธนพร รักซ้อน
ด.ญ.ปุณฑริกา สุรพันธ์วรเวช
ด.ญ.ธมลพรรณ สุริยวงษ์
ด.ช.อรวรา มีปากดี
ด.ญ.ปวริศา ปัจฉิม
ด.ญ.ชยาภรณ์ สิงห์ไชย
ด.ญ.มลิษา ศรีภูมั่น
ด.ญ.รัตนาภรณ์ คณะมะ

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.กนกวรรณ ประกอบผล
ด.ญ.อลนา ทองแสวง
ด.ญ.รัญชิดา จูวัฒนสาราญ
ด.ญ.ศรุตา ศรีโชค
ด.ญ.ปานระวี จันทริมา
นางสาวกชกร แสงสุดตา

หมายเหตุ

223

1. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวฐานิตา จันสด
นางสาวเพ็ญพิชชา ประเสริฐศิลป์พลมา

2. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ศุภโชค จงกลรัตนวัฒนา
ด.ช.ปิยทัศน์ สุรพันธ์วรเวช
ด.ช.วันชนะชัย ทองดอนเหมือน

ทอง

สาธิตกาแพงแสน

ด.ช.โฆษิต ทองดี
ด.ช.ชณชนภ์ หาญณรงค์
ด.ช.อัครชัย สง่างาม
ด.ช.ธนชัย เซี่ยงฉิน
ด.ช.พีรพัฒน์ ฮะยู้
ด.ช.กษิดิศ ประยูรทอง
ด.ช.ปณิธาน กันภัย

เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ช.ภัทรพล เสริมวงศ์วัฒนา
ด.ช.ภัทร มณีปกรณ์
ด.ช.ชินธร สมบัติกิจจรกุล
ด.ช.ปิยะณัฐ บุญช่วยชาติ
ด.ช.นนทพัทธ์ ทับทิม
ด.ช.วรชน วราชุน

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ปราชญ์ บุตรสันติ์
ด.ช.ฐปนนท์ พึ่งโพธิ์สภ
ด.ช.ศักดิพัฒน์ ลีลาศิวพร

หมายเหตุ
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2. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ภูริทัต บุญแพ
ด.ช.รัฐนันท์ จันทนกูล
ด.ช.คงณัฐ พัฒนะธนัง
ด.ช.กฤตภาส ตั้งวรภัทร์
ด.ช.สุวิจักขณ์ วงษ์สัจจา
ด.ช.ธีทัต อุ่นน้อย
ด.ช.วงศพัทธ์ วรรณแก้ว
ด.ช.ศุภณัฐ รูปสุวรรณกุล
ด.ช.พศิน พิมพ์ดี
ด.ช.วรวิช เหล่าบัณฑิต
ด.ช.เศรษฐศาสตร์ ศรัทธานุศาสตร์
ด.ช.ณัฐวัฒน์ แย้มชัยอนันต์
ด.ช.ชนกชนม์ สาครสินธุ์

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.กษิตินาถ นันทไพบูลย์
ด.ช.สิรธีร์ สิริศาตนันทน์
ด.ช.รัฐพล กิติรักษ์
ด.ช.จักราวุธ อานาจผ่านศึก
ด.ช.ธีราทร มหาสวัสดิ์
ด.ช.ธนณัฏฐ์ มังคละอภินันท์
ด.ช.กนัทธ์ งามคาพร้อม

หมายเหตุ
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3. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวกฤติยาภรณ์ รักษาจันทร์
นางสาวแพรวา หงษาคา
นางสาวกายทิพย์ บุญเพ็ชร
นางสาวพิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล
นางสาวอริสรา คล้ายอุบล

ทอง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวธิดามาศ สาตลี
นางสาวสุธิดา วาสนาสมศักดิ์
นางสาวจิดาภา แก้วนอก
นางสาวซาเนีย อรุณพูลทรัพย์
นางสาวสุภาวดี ศรีวัฒนชัย
นางสาวเอื้อมกานต์ โชจิตสิริภูมิ
นางสาวณัฐนิชา นิรันดร์รัตนกิจ
นางสาวนรีกานต์ จิรกานต์รัตน์
นางสาวศิรประภา กลิ่นหอมหวล
นางสาวนีตา ทา

เงิน

สาธิตบูรพา

นางสาวชวิศา อรุณสถิตย์ชัย
นางสาวรวิปรียา จันทรี
นางสาวบัณทิตา กลิ่นหอมหวล
นางสาวสมิหลา เชี่ยงกิจ
นางสาวกัญญาณัฐ ส่งวัฒนา
นางสาวปภาวดี กิตติประภัสร์

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวปวรวรรณ เนตรผาบ
นางสาวรินรดา สุขตากจันทร์
นางสาวณัฐยากูล พรเสกภัคพล
นางสาวพัชรพร เดชคุณมาก

หมายเหตุ
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3. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวณัฐณิชา อนุรุทธิ์เนตรศิริ
นางสาวญาณิศา เกษรสุจริต
นางสาวพศิกา เชื้อสะอาด
นางสาวชนม์นิภา ธนเกียรติสกุล
นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ
นางสาวอานัญญา รูปงาม
นางสาวอาภานันท์ จิรัตติกานนท์
นางสาวเพลง ทัพมาลัย
นางสาวสุมนต์รัศมิ์ วงศ์อ่อน
นางสาวพรรณรังษี สัยยะสิทธิ์พานิช

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นางสาวรมิตา อุดมรัตน์
นางสาวฉัตรติยา ประชัญคดี
นางสาวณัฐธยาภรณ์ อินหว่าง
นางสาวมินตรา หัวใจ
นางสาวเพ็ญพิชชา สมนึก
นางสาวกุลธิดา สิงสนั่น

หมายเหตุ
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4. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายชวรัชต์ ลุนชัยภา
นายมุนีจุลซา โพ
นายธฤษณุ กุลกัตติมาส
นายปิติ โล

ทอง

สาธิตบูรพา

นายธรัตน์ชา แสงอรุณ
นายธนิสร แผ่นทองประเสริฐ
นายศรัญญู ทรัพย์สุทธิกุล
นายณพล ชวนชาติ
นายปุณณวัจ คุ้มชาติ
นายชนภัทร บุญพงษ์
นายไกรวิชญ์ วรพุทธพร
นายภัทรศักดิ์ การจุนสี
นายสิรวิชญ์ หาแก้ว
นายจักรี อาจอนงค์
นายธีรภัทร สาภูงา

เงิน

สาธิตขอนแก่น

นายประกาศิต สุวรรณเจริญ
นายณัฐนิธิชัย ศรีกลชาญ
นายชินปกรณ์ วัยวุฒิ
นายชัชพิมุข จันทร์ราช
นายศุภวิชญ์ อนุภาพไพรบูรณ์
นายจิรันธนิน นวลมิ่ง
นางสาวจิรายุทธ ปรังฤทธิ์

ทองแดง

สาธิตพะเยา

นายศิวัชญา ยะมา
นายพันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอาไพ
นายธนวัฒน์ อัมพุธ

หมายเหตุ
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4. วอลเลย์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ชาย
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายญาณวุฒิ รัตนชมภู
นายวงศธร บุญมา
นายอรรถฤกษ์ ไชยเหล็ก
นายศาสตริน ซาวคาเขตต์
นายชโนดม ไชยวงค์
นายปรมินทร์ ศรีสมชัย
นายศักดินนท์ แก้งคา
นายติณณภพ สีหาบุญมาก
นายกันต์ชนก บารุงบุญ

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นายอนาวิณ นนลือชา
นายศุภเชฎฐ์ มีนาสันติรักษ์
นายอธิบดี ถารัตน์
นายสิรวิชญ์ อ่อนธรรมา
นายธนพัฒน์ อ่อนบัวขาว

หมายเหตุ
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14 กีฬาว่ายน้า
SWIMMING
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาว่ายน้า
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

26

16

8

50

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

9

9

10

28

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

7

13

9

29

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

2

4

6

12

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

2

1

2

5

0

1

2

3

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

0

0

0

46 44

45

135

รวม
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาว่ายน้า
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

17

9

6

32

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

13

11

9

33

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

12

5

4

21

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

9

21

24

54

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

5

5

5

15

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

5

5

3

13

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

3

5

7

15

3

0

0

3

2

4

6

12

1

5

2

8

0

0

2

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

0

0

0

70 70

68

208

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาว่ายน้า
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

นักกีฬาว่ายน้าดีเด่น ชาย
รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
เด็กชายอนุรุทธ์ ลี้ไวโรจน์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
เด็กชายศิรา

มารมย์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
เด็กชายณัฐพล ทีปจิรังกูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
เด็กชายสรวิศ

นักการ

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
เด็กชายปรีดิยาธร

อบเชย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
นายนิธิกรณ์

เวชไชโย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาว่ายน้า
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
นักกีฬาว่ายน้าดีเด่น หญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
เด็กหญิงทิตชญา มั่นคง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
เด็กหญิงนารา สถาปิตานนท์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
เด็กหญิงปริณ จุลนวล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
เด็กหญิงปราลดา วาสนสมสิทธิ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
เด็กหญิงณัฎฐพัตร

ถิ่นคาแบ่ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
เด็กหญิงจารวี

ปลื้มใจ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
นางสาวธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้า
1. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สาธิตเกษตร สถิติ 00.27.82 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเกษตร

นางสาวธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล

00.28.52 นาที

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์

00.30.64 นาที

00.27.82 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

2. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นภัส โอสายไทย สาธิตขอนแก่น สถิติ 00.24.67 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายนิธิกรณ์ เวชไชโย

00.24.88 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายภูริศ วารีมณีศิลป์

00.25.89 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง

00.26.59 นาที

3. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : โสภิดา ไชยชนะ สาธิตเชียงใหม่ สถิติ 00.35.88 นาที ปี 2549
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวนัฏชพร คงมณี

00.42.32 นาที

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

นางสาวพีรภา มูลจิตร

00.42.65 นาที

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ทิษฏยา ประพิณวณิชย์

00.44.18 นาที
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4. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภาวินทร์ ไชยศรีหา สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.30.40 นาที ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายบุรินทร์ พลประมวล

00.32.22 นาที

เงิน

สาธิตเกษตร

นายไพรด์ เมฆสัมพันธ์

00.33.62 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง

00.33.67 นาที

5. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : วารีรัชต์ อ้นแสน สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 00.29.58 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวกชพร อรรถกิจบัญชา

00.30.01 นาที

นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน

00.30.23 นาที

นางสาวเนตรชนก โอภาสวิบุล

00.34.55 นาที

6. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 00.25.62 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นักกีฬา

สถิติ

นายปฏิพล แดงสากล

00.26.65 นาที

นายพลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี

00.26.72 นาที

นายภูริศ วารีมณีศิลป์

00.27.42 นาที
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7. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สุทัตตา เทพบุตร สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.31.36 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน

00.32.02 นาที

สาธิตรามคาแหง

นางสาวกชพร อรรถกิจบัญชา

00.33.29 นาที

สาธิตปทุมวัน

นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์

00.37.07 นาที

8. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 00.28.36 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

สถิติ

นายนิธิกรณ์ เวชไชโย

00.28.59 นาที

สาธิตปทุมวัน

นายพีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ

00.28.86 นาที

สาธิตรามคาแหง

นายเบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์

00.29.93 นาที

9. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สาธิตเกษตร สถิติ 00.01.48 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเกษตร

นางสาวธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช

01.00.48 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล

01.02.65 นาที

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นางสาวญาดา แนบถนอม

01.05.72 นาที
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10. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สิทธิเวช คงสมฤกษ์ สาธิตบูรพา สถิติ 00.54.56 นาที ปี 2549
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

สถิติ

นายพลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี

00.55.92 นาที

นายปฏิพล แดงสากล

00.56.81 นาที

นายจิราภัทร ลามศรีจันทร์

00.57.52 นาที

11. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท กบ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปพิชญา เกิดทองทวี สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.17.39 นาที ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์

01.20.74 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นางสาวณรันณ์ธร คุณากรภัค

01.29.10 นาที

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

นางสาวพีรภา มูลจิตร

01.36.26 นาที

12. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท กบ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภาวินทร์ ไชยศรีหา สาธิตปทุมวัน สถิติ 01.06.45 นาที ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายบุรินทร์ พลประมวล

01.09.93 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง

01.12.47 นาที

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นายไพรด์ เมฆสัมพันธ์

01.18.42 นาที
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13. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กชพร อรรถกิจบัญชา สาธิตรามคาแหง สถิติ 01.05.87 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวกชพร อรรถกิจบัญชา

เงิน

สาธิตปทุมวัน

นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์

01.24.10 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นางสาววรลดา คาคง

01.31.56 นาที

01.05.87 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

14. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 00.57.08 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นายพลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี

00:58:53 นาที

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายปฏิพล แดงสากล

00:58:70 นาที

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายภวัต สัตตวัตรกุล

01:06:80 นาที

15. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ชนิภรณ์ สุตีรณะ สาธิตรามคาแหง สถิติ 01.08.98 นาที ปี 2553
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

สถิติ

นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน

01.10.89 นาที

นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์

01.13.95 นาที

นางสาวหิรัญรัศมิ์ มุสิกุล

01.19.36 นาที
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16. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อภิวุฒิ วงศ์ราช สาธิตปทุมวัน สถิติ 01.02.13 นาที ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นายนิธิกรณ์ เวชไชโย

01:02:09 นาที

สาธิตปทุมวัน

นายพีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ

01:02:12 นาที

สาธิตรามคาแหง

นายเบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์

01:05:22 นาที

17. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง สถิติ 02.12.26 นาที ปี 2555
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
ทอง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวณรันณ์ธร คุณากรภัค
นางสาวกชพร อรรถกิจบัญชา

02.18.07 นาที

นางสาววรลดา คาคง
นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน
เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวรษา แซ่จู
นางสาวนัฏชพร คงมณี

02.18.36 นาที

นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์
นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์
ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวณัญญา หินซุย
นางสาวลักษิกา วิเศษพานิชกิจ
นางสาวหิรัญรัศมิ์ มุสิกุล

02.23.36 นาที
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18. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง สถิติ 01.54.81 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นายทัศนัย พัตรปาล
ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายนิธิกรณ์ เวชไชโย
นายปฏิพล แดงสากล

01.55.39 นาที

นายบุรินทร์ พลประมวล
นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายภูริศ วารีมณีศิลป์
นายอนาวิล เนียมสุวรรณ

01.57.68 นาที

นายเบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
นายชเล เสกธีระ
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นายพลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
นายพีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ

01.59.42 นาที

นายธนโชติ ศักดาภิพาณิชย์

19. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง สถิติ 01.55.65 นาที ปี 2555
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
ทอง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวณรันณ์ธร คุณากรภัค
นางสาวกชพร อรรถกิจบัญชา

01.59.48 นาที

นางสาววรลดา คาคง
เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์

02.05.62 นาที
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19. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง สถิติ 01.55.65 นาที ปี 2555
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นางสาวณัญญา หินซุย
นางสาวนภสร ช้างน้อย
นางสาวหิรัญรัศมิ์ มุสิกุล
ด.ญ.ทิษฏยา ประพิณวณิชย์
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ
นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์

02.12.56 นาที

นางสาวเนตรชนก โอภาสวิบุล

20. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.43.63 นาที ปี 2553
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นายทัศนัย พัตรปาล
ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายนิธิกรณ์ เวชไชโย
นายปฏิพล แดงสากล

01.44.43 นาที

นายบุรินทร์ พลประมวล
นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายภูริศ วารีมณีศิลป์
นายธนภูมิ หทัยโสภา

01.47.03 นาที

นายเบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นายธนโชติ ศักดาภิพาณิชย์
นายจักรภัทร ชื่นนิยม

01.48.16 นาที

242

20. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.43.63 นาที ปี 2553
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

นายชเล เสกธีระ
นายพลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
นายพีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ

21. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สาธิตเกษตร สถิติ 02.28.67 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวหิรัญรัศมิ์ มุสิกุล

02.42.04 นาที

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นางสาวญาดา แนบถนอม

02.44.63 นาที

นางสาวธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช

สถิติ
02.28.67 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

22. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : จิรวิทย์ ขาขนิษฐ์ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 02.18.91 นาที ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายบุรินทร์ พลประมวล

02.22.67 นาที

เงิน

สาธิตเกษตร

นายจิราภัทร ลามศรีจันทร์

02.29.07 นาที

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร

02.30.79 นาที
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23. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เอมมิกา หิมะทองคา สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 02.08.47 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตรามคาแหง

เงิน

สาธิตบูรพา

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สถิติ

นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล

02.19.24 นาที

นางสาวญาดา แนบถนอม

02.22.21 นาที

นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์

02.23.37 นาที

24. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธงชัย กิจภราดร สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 02.02.69 นาที ปี 2555
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

นายพีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ

02.06.33 นาที

เงิน

สาธิตบูรพา

นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร

02.11.03 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายเบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์

02.13.33 นาที

25. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สาธิตเกษตร สถิติ 00.27.37 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ญ.ณัฎฐพัตร ถิ่นคาแบ่ง

00.29.98 นาที

เงิน

สาธิตบูรพา

นางสาวพิชญา ถนอมพันธ์

00.30.24 นาที

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร

00.30.67 นาที
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26. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศวัส แสนเยีย สาธิตบูรพา สถิติ 00.25.24 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตบูรพา

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

นายปภังกร สิงห์กลิ่น

00.26.19 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ

00.26.69 นาที

00.25.24 นาที

นายศวัส แสนเยีย

(สถิติดีกว่าเดิม)

27. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นวพรรษ พิษณุวงษ์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 00.35.41 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

สถิติ

ด.ญ.จิณณ์ รัชโน

00.39.55 นาที

ด.ญ.ศุภัชญา พันโบ

00.40.32 นาที

ด.ญ.นงนภัส จันทร์วราสุทธิ์

00.40.69 นาที

28. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อริญชย์ สงวนสินธุ์ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 00.31.61 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตกาแพงแสน

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

นายปภังกร สิงห์กลิ่น

00.32.58 นาที

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร

00.32.97 นาที

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.พัชรพล รักแก้ว

00.33.79 นาที
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29. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กชพร อรรถกิจบัญชา สาธิตรามคาแหง สถิติ 00.29.34 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.นงนภัส จันทร์วราสุทธิ์

00.33.18 นาที

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.ประพิชญา ดาวราม

00.34.55 นาที

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ญาตาวี บัวสมบูรณ์

00.34.69 นาที

30. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศวัส แสนเยีย สาธิตบูรพา สถิติ 00.26.14 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตบูรพา

นายศวัส แสนเยีย

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

นายธนดล แก้วปู่วัด

00.26.96 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์

00.28.54 นาที

00.26.14 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

31. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สุทัตตา เทพบุตร สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.31.67 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ญ.ณัฎฐพัตร ถิ่นคาแบ่ง

00.33.34 นาที

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.กันฑิตา มโนรถจตุรงค์

00.34.82 นาที

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร

00.36.24 นาที
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32. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปรีดิยาธร อบเชย สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.27.46 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

นายธนดล แก้วปู่วัด

00.30.80 นาที

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.ณัฐภัทร นกคล้าย

00.33.75 นาที

00.27.46 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

33. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เวณิกา แก้วชัยวงศ์ สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.59.69 นาที ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

สถิติ

ด.ญ.จารวี ปลื้มใจ

01.05.70 นาที

สาธิตบูรพา

นางสาวพิชญา ถนอมพันธ์

01.07.60 นาที

สาธิตนเรศวร

ด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร

01.09.09 นาที

34. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สิทธิเวช คงสมฤกษ์ สาธิตบูรพา สถิติ 00.55.43 นาที ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตบูรพา

นายศวัส แสนเยีย

00.56.16 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ

00.57.03 นาที

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.รังสิมันต์ ดวงจันทร์

01.02.06 นาที
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35. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท กบ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นวพรรษ พิษณุวงษ์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.15.89 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

สถิติ

ด.ญ.จิณณ์ รัชโน

01.27.44 นาที

ด.ญ.ศุภัชญา พันโบ

01.29.41 นาที

ด.ญ.นงนภัส จันทร์วราสุทธิ์

01.29.67 นาที

36. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท กบ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง สาธิตรามคาแหง สถิติ 01.07.91 นาที ปี 2552
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร

01.11.41 นาที

สาธิตกาแพงแสน

นายปภังกร สิงห์กลิ่น

01.12.66 นาที

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.พัชรพล รักแก้ว

01.16.32 นาที

37. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กชพร อรรถกิจบัญชา สาธิตรามคาแหง สถิติ 01.06.21 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.จารวี ปลื้มใจ

01.12.98 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.กชพร ทิพม่อม

01.18.87 นาที

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.จันท์สินี ชวนะภูธร

01.26.99 นาที
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38. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 00.57.53 นาที ปี 2556
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์

01.04.70 นาที

เงิน

สาธิตนเรศวร

ด.ช.รังสิมันต์ ดวงจันทร์

01.05.82 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายวชิรวิทย์ อินทร์ชู

01.06.10 นาที

39. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : วารีรัชต์ อ้นแสน สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.08.95 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ญ.ณัฎฐพัตร ถิ่นคาแบ่ง

01.14.23 นาที

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.ประพิชญา ดาวราม

01.18.93 นาที

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.ธนพร มีทรัพย์

01.19.49 นาที

40. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปรีดิยาธร อบเชย สาธิตปทุมวัน สถิติ 01.01.86 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ
01.01.86 นาที

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย

เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ช.นทีดล ไข่มุกข์

01.08.43 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายวชิรวิทย์ อินทร์ชู

01.10.46 นาที

(สถิติดีกว่าเดิม)
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41. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตปทุมวัน สถิติ 02.10.80 นาที ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ธรณ์ธันย์ สวัสดิมงคล
ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ศุภัชญา พันโบ
ด.ญ.จารวี ปลื้มใจ

02.22.94 นาที

ด.ญ.กันฑิตา มโนรถจตุรงค์
ด.ญ.พิชญา พันธ์กลิ่นแก้ว
เงิน

สาธิตนเรศวร

ด.ญ.กมลชนก สนธยามาลย์
ด.ญ.ภวรัญชน์ ปัตตะพงศ์

02.42.07 นาที

ด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร
42. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตปทุมวัน สถิติ 01.57.76 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.พัชรพล รักแก้ว
ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์

01.59.11 นาที

นายวชิรวิทย์ อินทร์ชู
ด.ช.ณัฐภัทร นกคล้าย
เงิน

สาธิตนเรศวร

ด.ช.รังสิมันต์ ดวงจันทร์
ด.ช.เดชานนท์ อินทโชติ

02.08.39 นาที

ด.ช.วัชรพงศ์ ไทยนิรันประเสริฐ
ด.ช.พีรพล ยศพล
ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.วรินทร อานวยเดชา
ด.ช.รติ ตันติเวชกุล
นายธีร์ มนตรี

02.10.87 นาที
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43. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตปทุมวัน สถิติ 01.57.25 นาที ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ธรณ์ธันย์ สวัสดิมงคล
ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ศุภัชญา พันโบ
ด.ญ.จารวี ปลื้มใจ

02.08.44 นาที

ด.ญ.กันฑิตา มโนรถจตุรงค์
ด.ญ.พิชญา พันธ์กลิ่นแก้ว
เงิน

สาธิตนเรศวร

ด.ญ.ภวรัญชน์ ปัตตะพงศ์

02.22.32 นาที

ด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร

44. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตบูรพา สถิติ 01.46.05 นาที ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.พัชรพล รักแก้ว
ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์

01.47.46 นาที

นายวชิรวิทย์ อินทร์ชู
ด.ช.พีรพล ยศพล
เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.วรินทร อานวยเดชา
ด.ช.รติ ตันติเวชกุล

01.56.82 นาที

นายธีร์ มนตรี
ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.ณัฐภัทร นกคล้าย
ด.ช.บุริธรรม์ ครุธน้อย

01.56.25 นาที
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44. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตบูรพา สถิติ 01.46.05 นาที ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.รังสิมันต์ ดวงจันทร์
ด.ช.เดชานนท์ อินทโชติ

45. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สุทัตตา เทพบุตร สาธิตปทุมวัน สถิติ 02.26.86 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

สถิติ

ด.ญ.กันฑิตา มโนรถจตุรงค์

02.46.56 นาที

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.จิณณ์ รัชโน

02.51.01 นาที

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.ธนพร มีทรัพย์

02.52.73 นาที

46. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นิธิกรณ์ เวชไชโย สาธิตปทุมวัน สถิติ 02.19.77 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตบูรพา

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.นทีดล ไข่มุกข์

02.24.15 นาที

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร

02.28.38 นาที

สาธิตเกษตร

นายวีระพรรณ แป้นสุขเย็น

02.33.29 นาที

47. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สาธิตเกษตร สถิติ 02.13.98 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.จารวี ปลื้มใจ

02.23.53 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.กชพร ทิพม่อม

02.34.86 นาที

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ญาตาวี บัวสมบูรณ์

02.36.90 นาที
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48. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปรีดิยาธร อบเชย สาธิตปทุมวัน สถิติ 02.01.65 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ

02.08.10 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายวชิรวิทย์ อินทร์ชู

02.08.49 นาที

ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย

สถิติ
02.01.65 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

49. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พัณณิตา ชวานุชิต สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.28.68 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.พัณณิตา ชวานุชิต

เงิน

สาธิตนเรศวร

ด.ญ.กมลฉัตร เพชรชื่น

00:29:77 นาที

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ณัฏฐา ใจปานน้า

00:30:18 นาที

00:28:68 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

50. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กว้าง เสรีเจริญสถิตย์ สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.22.24 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์

สถิติ
00.22.24 นาที

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.วสุ พันธุรักษา

00.28.70 นาที

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.นรเศรษฐ์ ลบเมือง

00.28.71 นาที

(สถิติดีกว่าเดิม)
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51. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ประพาฬสาย มินประพาฬ สาธิตเกษตร สถิติ 00.34.59 นาที ปี 2533
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์

00.39.52 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ธัญญธร สิงหปุรางกูร

00.40.24 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ชญาภรณ์ ทับพุ่ม

00.41.59 นาที

52. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภาวินทร์ ไชยศรีหา สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.33.52 นาที ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์

00.33.83 นาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้

00.35.62 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ณัฐดนัย สินกุลเศธษฐ์

00.38.68 นาที

53. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ประพาฬสาย มินประพาฬ สาธิตเกษตร สถิติ 00.30.09 นาที ปี 2534
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ณัฐวรา บวรสุขเสรี

00.30.40 นาที

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.พัณณิตา ชวานุชิต

00.31.36 นาที

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.อรจิรา มีบุญ

00.34.76 นาที
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54. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศวัส แสนเยีย สาธิตบูรพา สถิติ 00.27.39 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์

00.30.46 นาที

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.กฤตภาส บัญชาศักดิ์

00.30.56 นาที

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.นรเศรษฐ์ ลบเมือง

00.30.64 นาที

55. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สุทัตตา เทพบุตร สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.31.96 นาที ปี 2556
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์

00.33.32 นาที

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์

00.33.34 นาที

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.เอมิตา ชินชูศักดิ์

00.35.02 นาที

56. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปรีดิยาธร อบเชย สาธิตปทุมวัน สถิติ 00.28.49 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.ณัฐวัชร เพชรคง

00.31.70 นาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.เอกชล ประสพผล

00.32.01 นาที

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

ด.ช.กิตติศักดิ์ ศรีทองพิมพ์

00.32.89 นาที
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57. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภาสินี ธีระภาพ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.01.00 นาที ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์

01.01.74 นาที

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.พัณณิตา ชวานุชิต

01.04.07 นาที

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ณัฐรินีย์ ขจรเมธา

01.07.16 นาที

58. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศวัส แสนเยีย สาธิตบูรพา สถิติ 00.57.17 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตบูรพา

ด.ช.สรวิศ นักการ

01.01.16 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.วสุ พันธุรักษา

01.02.53 นาที

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้

01.02.88 นาที

59. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท กบ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นวพรรษ พิษณุวงษ์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.16.91 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ศิรญา กาญจนี

01.24.75 นาที

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์

01.25.82 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ชญาภรณ์ ทับพุ่ม

01.29.39 นาที
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60. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท กบ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สรวิศ นักการ สาธิตบูรพา สถิติ 01.14.17 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตบูรพา

ด.ช.สรวิศ นักการ

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์

01.17.11 นาที

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ชิษณุชา เลาะเซ็น

01.19.48 นาที

01.14.17 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

61. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พิมพ์นารา เตชะสนธิชัย สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.07.52 นาที ปี 2552
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ณัฐวรา บวรสุขเสรี

01.08.57 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ณัฐกานต์ ชาวสวน

01.14.02 นาที

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.อรจิรา มีบุญ

01.16.25 นาที

62. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : นาวิน สุภาวกุล สาธิตบูรพา สถิติ 01.05.98 นาที ปี 2551
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตนเรศวร

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

นักกีฬา
ด.ช.วริทธิธ์ ร ทรงกลด
ด.ช.ณัฐวัชร เพชรคง

สถิติ
01.07.38 นาที

ด.ช.เอกชล ประสพผล

01.08.69 นาที

ด.ช.กฤตภาส บัญชาศักดิ์

01.09.45 นาที
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63. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปราลดา วาสนสมสิทธิ์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม) สถิติ 01.10.44 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์

สถิติ
01.10.44 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

ด.ญ.ณัฐวรา บวรสุขเสรี

01.12.91 นาที

ด.ญ.ศิรญา กาญจนี

01.13.24 นาที

64. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปรีดิยาธร อบเชย สาธิตปทุมวัน สถิติ 01.04.14 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.เอกชล ประสพผล

01:09:58 นาที

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์

01:11:10 นาที

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ชนม์ภูมิ แม้นมินทร์

01:15:85 นาที

65. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตปทุมวัน สถิติ 02.12.28 นาที ปี 2537
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์
ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.พัณณิตา ชวานุชิต
ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัตน์

02.17.51 นาที

ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์
ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์

02.23.56 นาที
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65. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตปทุมวัน สถิติ 02.12.28 นาที ปี 2537
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.บุณยาวีร์ เจียมพานทอง
ด.ญ.ชญาภรณ์ ทับพุ่ม
ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ธัญญธร สิงหปุรางกูร
ด.ญ.ณัฐรินีย์ ขจรเมธา

02.24.58 นาที

ด.ญ.ณัฐกานต์ ชาวสวน

66. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 02.02.18 นาที ปี 2535
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์
ด.ช.เอกชล ประสพผล

02.08.83 นาที

ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้
ด.ช.ชนม์ภูมิ แม้นมินทร์
เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.วสุ พันธุรักษา
ด.ช.ชิษณุชา เลาะเซ็น

02.13.27 นาที

ด.ช.ณัฐดนัย สินกุลเศธษฐ์
ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ณภัทร ภิงคารวัฒน์
ด.ช.ภูรชิ เจียมสุข
ด.ช.อาทิตย์ ช่อลัดดา

02.15.96 นาที
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67. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตปทุมวัน สถิติ 01.58.19 นาที ปี 2555
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์
ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ญ.พัณณิตา ชวานุชิต
ด.ญ.ธัญชนก ชัยวิสุทธางกูร

02.02.52 นาที

ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์
ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์

02.04.17 นาที

ด.ญ.บุณยาวีร์ เจียมพานทอง
ด.ญ.ชญาภรณ์ ทับพุ่ม
ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ณัฐรินีย์ ขจรเมธา
ด.ญ.กิติยาภรณ์ จันทร์วราสุทธิ์

02.09.56 นาที

ด.ญ.ณัฐกานต์ ชาวสวน

68. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 01.52.55 นาที ปี 2547
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.เอกชล ประสพผล
ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้

01.55.27 นาที

ด.ช.จิรทีปต์ พิบูลสัมพันธ์
ด.ช.ชนม์ภูมิ แม้นมินทร์
เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.วสุ พันธุรักษา
ด.ช.ชิษณุชา เลาะเซ็น

01.56.92 นาที
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68. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตเกษตร สถิติ 01.52.55 นาที ปี 2547
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ณัฐดนัย สินกุลเศธษฐ์
ด.ช.ศิวัจน์ พัฒนาพุฒิศักดิ์
ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.วีรินทร์ ชวนะภูธร
ด.ช.เผ่าทิพย์ ทิพยโสธร

01.58.69 นาที

ด.ช.ภุชงค์ มาลัยธรรม

69. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เวณิกา แก้วชัยวงศ์ สาธิตปทุมวัน สถิติ 02.31.09 นาที ปี 2542
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ศิรญา กาญจนี

02.41.22 นาที

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ณัฐกานต์ ชาวสวน

02.43.31 นาที

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ณัฐรินีย์ ขจรเมธา

02.47.76 นาที

70. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปรีดิยาธร อบเชย สาธิตปทุมวัน สถิติ 02.24.62 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.ณัฐวัชร เพชรคง

02.31.00 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.ชิษณุชา เลาะเซ็น

02.34.26 นาที

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์

02.35.70 นาที
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71. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สาธิตเกษตร สถิติ 02.16.99 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.อรจิรา มีบุญ

02.22.85 นาที

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ณัฐกานต์ ชาวสวน

02.24.84 นาที

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ญ.กมลฉัตร เพชรชื่น

02.27.72 นาที

72. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สรวิศ นักการ สาธิตบูรพา สถิติ 02.10.97 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตบูรพา

ด.ช.สรวิศ นักการ

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.วสุ พันธุรักษา

02.16.25 นาที

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ช.ณัฏฐ์ชานนท์ รัตนนารีกุล

02.27.51 นาที

02.10.97 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

73. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พิมพ์ชนก เลิศชัย สาธิตบูรพา สถิติ 00.29.76 นาที ปี 2550
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.มีอา มิลลาร์

00.30.50 นาที

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ญ.ธนัชชา ฐานวัฒน์

00.31.65 นาที

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ญ.ศศพินทุ์ สาระวาส

00.32.17 นาที
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74. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศวัส แสนเยีย สาธิตบูรพา สถิติ 00.28.59 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์

00:30:14 นาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ

00:31:09 นาที

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กิตติธร ศรีเจริญสุขภาค

00:31:11 นาที

75. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปพิชญา เกิดทองทวี สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.36.90 นาที ปี 2545
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ปริณ จุลนวล

00.38.05 นาที

ด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์

00.40.72 นาที

ด.ญ.สุภัสสร หาญวรวงศ์

00.44.68 นาที

76. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.36.50 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์

00.37.07 นาที

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.พีรนันท์ ถ้ากลาง

00.39.35 นาที

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ

00.40.47 นาที
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77. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปริณ จุลนวล สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.31.56 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ปริณ จุลนวล

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข

00.37.26 นาที

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ญ.ณิชาภา ถิรธนานนท์

00.38.48 นาที

00.31.56 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

78. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.31.61 นาที ปี 2552
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล

00.32.66 นาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์

00.32.95 นาที

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ช.อชิระ ก้อนคาใหญ่

00.34.10 นาที

79. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ปริณ จุลนวล สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.34.11 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตมศว องครักษ์

นักกีฬา
ด.ญ.ปริณ จุลนวล

สถิติ
00.34.11 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร

00.35.17 นาที

ด.ญ.ศศพินทุ์ สาระวาส

00.36.03 นาที
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80. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศวัส แสนเยีย สาธิตบูรพา สถิติ 00.34.12 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.สระณะ ธนดีเจริญโชค

00.36.22 นาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ

00.36.31 นาที

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.ธมกร เปล่งปลั่ง

00.37.82 นาที

81. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พิมพ์นาถ ชุลีคร สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 01.05.43 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา
ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร

สถิติ
01.05.43 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

ด.ญ.มีอา มิลลาร์

01.07.63 นาที

ด.ญ.ณัฐณิชา ไทยมิตร

01.09.33 นาที

82. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศวัส แสนเยีย สาธิตบูรพา สถิติ 01.04.54 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล

01.05.24 นาที

เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ช.ธมกร เปล่งปลั่ง

01.08.05 นาที

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.พีรนันท์ ถ้ากลาง

01.10.78 นาที
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83. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.20.93 นาที ปี 2556
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.มีอา มิลลาร์
ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข

02.25.10 นาที

ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
ด.ญ.ชญานิศ กล้าแข็ง
เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร
ด.ญ.สุภัสสร หาญวรวงศ์

02.31.37 นาที

ด.ญ.ชลวลัช มีนิจสิน
ด.ญ.สุชานิตา ประสิทธิ์แสงอารีย์
ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.วรินท์ณัฏฐ์ อนันต์ศุภศักดิ์

02.34.59 นาที

ด.ญ.พิชฌ์ธิตา ชัยวงศ์พินิจ

84. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตบูรพา สถิติ 02.21.83 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.สระณะ ธนดีเจริญโชค
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ

02.24.70 นาที

ด.ช.ปุณย์ เลิศจรัญรัตน์
ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย
เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล
ด.ช.ชมภูมิ มาลัยธรรม

02.30.01 นาที
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84. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตบูรพา สถิติ 02.21.83 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.กิตติธร ศรีเจริญสุขภาค
ด.ช.พีรนันท์ ถ้ากลาง
ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ธีญ์ เกษมสุข
ด.ช.ปัณณภัฏ อัศวชีพ

02.42.29 นาที

ด.ช.ปัญจพัฒน์ งามเจริญสุขถาวร

85. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.07.07 นาที ปี 2556
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.มีอา มิลลาร์
ด.ญ.ณัฏฐพิชา พิมพ์สารี

02.09.50 นาที

ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข
ด.ญ.ชญานิศ กล้าแข็ง
เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร
ด.ญ.สุภัสสร หาญวรวงศ์

02.16.38 นาที

ด.ญ.ชลวลัช มีนิจสิน
ด.ญ.ชนิชา งามเกียรติขจร
ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ญ.ปารัช ภัทรไชยอนันท์
ด.ญ.ณิชาภา ถิรธนานนท์
ด.ญ.ธนัชชา ฐานวัฒน์

02.17.86 นาที
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86. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตขอนแก่น สถิติ 02.01.53 นาที ปี 2539
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.สระณะ ธนดีเจริญโชค
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ

02.06.54 นาที

ด.ช.ปุณย์ เลิศจรัญรัตน์
ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย
เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล
ด.ช.ชมภูมิ มาลัยธรรม

02.09.29 นาที

ด.ช.กิตติธร ศรีเจริญสุขภาค
ด.ช.ชลวิชญ์ ปัญญาธัญญะ
ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.วุฒภิ ัทร ซ้อนบุญ
ด.ช.ธมกร เปล่งปลั่ง

02.23.06 นาที

ด.ช.คุณานนต์ ประทุม

87. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ภัทรนันท์ ขาขนิษฐ์ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.37.46 นาที ปี 2540
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร

02.39.58 นาที

ด.ญ.มีอา มิลลาร์

02.50.41 นาที

ด.ญ.ณัฐณิชา ไทยมิตร

02.59.87 นาที

268

88. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 11 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณัฐพล ทีปจิรังกูล สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.37.32 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย

02.53.74 นาที

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.พีรนันท์ ถ้ากลาง

02.54.26 นาที

02.37.32 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

89. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พิมพ์นาถ ชุลีคร สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.32.47 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์

00.32.76 นาที

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร

00.33.01 นาที

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ญ.ชนิชา งามเกียรติขจร

00.34.82 นาที

90. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กวิน ติยวัฒน์ สาธิตเกษตร สถิติ 00.32.04 นาที ปี 2540
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ศิรา มารมย์

00:33:60 นาที

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค

00:35:43 นาที

สาธิตเกษตร

ด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ

00:35:60 นาที
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91. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พิมพ์ชนก เลิศชัย สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.41.13 นาที ปี 2549
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์

00.42.84 นาที

สาธิตเกษตร

ด.ญ.พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์

00.43.97 นาที

สาธิตเกษตร

ด.ญ.อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ

00.45.45 นาที

92. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : เมธัส สิริเวชชะพันธ์ สาธิตเกษตร สถิติ 00.40.87 นาที ปี 2541
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.เอกธรรม สุคนธวิท

00.44.51 นาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย

00.44.81 นาที

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธราเทพ หาญวรวงศ์

00.47.97 นาที

93. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พิมพ์นาถ ชุลีคร สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.34.65 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร

00.36.72 นาที

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล

00.38.18 นาที

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.วรรณธิดา นาคศรีอาภรณ์

00.41.96 นาที
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94. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณัฐพล ทีปจิรังกูล สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.33.92 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ชยพล ตั้งคณาทรัพย์

00.36.38 นาที

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค

00.38.28 นาที

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.พุทธิณัฏฐ์ จาเริญสนิท

00.40.83 นาที

95. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศิริญา กาญจนี สาธิตเกษตร สถิติ 00.37.95 นาที ปี 2559
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์

00.39.38 นาที

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสภาวร

00.42.67 นาที

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์

00.42.69 นาที

96. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : จิรวิทย์ ขาขนิษฐ์ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.37.83 นาที ปี 2540
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ศิรา มารมย์

00.39.62 นาที

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.วีรภัทร เตชะธาดารัตน์

00.41.05 นาที

สาธิตเกษตร

ด.ช.ชยพล ตั้งคณาทรัพย์

00.41.56 นาที
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97. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พิมพ์นาถ ชุลีคร สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 01.11.03 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร

01.13.95 นาที

ด.ญ.ชนิชา งามเกียรติขจร

01.15.91 นาที

ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสภาวร

01.17.79 นาที

98. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณัฐพล ทีปจิรังกูล สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 01.09.87 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ศิรา มารมย์

01.15.73 นาที

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐปภัสร์ บุญโต

01.20.22 นาที

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.พงศ์พิสิฏฐ์ มั่งชม

01.21.09 นาที

99. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.39.45 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร
ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ
ด.ญ.พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์

02.43.97 นาที

ด.ญ.ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์
ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์
เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล
ด.ญ.อิงชนก ไชยรัตน์
ด.ญ.วรรณธิดา นาคศรีอาภรณ์

02.45.93 นาที
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99. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.39.45 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.พลอยปภัส อัครชัยเมธาภรณ์
ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสภาวร
ด.ญ.สรัญกร สงวนโภคัย

02.52.94 นาที

ด.ญ.สุขปภา สกุลวรธรรม

100. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.33.74 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ศิรา มารมย์
ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ชยพล ตั้งคณาทรัพย์
ด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ

02.41.57 นาที

ด.ช.อภิพงศ์พิพัฒน์ กวีญาณ
ด.ช.เอกธรรม สุคนธวิท
เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.พุทธิณัฏฐ์ จาเริญสนิท
ด.ช.ชัญญกาจน์ ภัทรสาธิต

02.43.89 นาที

ด.ช.วีรภัทร เตชะธาดารัตน์
ด.ช.เตชิต ดาสูงเนิน
ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐปภัสร์ บุญโต
ด.ช.ธราเทพ หาญวรวงศ์
ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค

02.49.45 นาที
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101. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.20.56 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล
ด.ญ.อิงชนก ไชยรัตน์

02.24.88 นาที

ด.ญ.วรรณธิดา นาคศรีอาภรณ์
ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ
ด.ญ.พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์

02.25.51 นาที

ด.ญ.พิชามญชุ์ เหมาะใจ
ด.ญ.พลอยปภัส อัครชัยเมธาภรณ์
ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสภาวร
ด.ญ.สรัญกร สงวนโภคัย

02.34.97 นาที

ด.ญ.สุขปภา สกุลวรธรรม

102. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.15.81 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ศิรา มารมย์
ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ
ด.ช.พัชรนันท์ ถ้ากลาง

02.26.45 นาที

ด.ช.หัสดิน หลิน
ด.ช.กฤตชัย คานึงวุฒิ
เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณัฐปภัสร์ บุญโต
ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค

02.26.69 นาที
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102. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.15.81 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ปพนพัชร์ เลิศจรัญรัตน์
ด.ช.พุทธิณัฏฐ์ จาเริญสนิท
ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.บุณยกร หลิวสุวรรณ
ด.ช.ชัญญกาจน์ ภัทรสาธิต

02.30.81 นาที

ด.ช.วีรภัทร เตชะธาดารัตน์

103. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ธนพร ธรรมกีรติวงศ์ สาธิตเกษตร สถิติ 02.50.66 นาที ปี 2545
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล

03.03.50 นาที

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสภาวร

03.03.93 นาที

สาธิตเกษตร

ด.ญ.อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ

03.17.39 นาที

104. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 9 ปี ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กันตสิทธ์ เจริญลาภ สาธิตเกษตร สถิติ 02.54.78 นาที ปี 2543
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค

03.10.77 นาที

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.ชยพล ตั้งคณาทรัพย์

03.11.53 นาที

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธราเทพ หาญวรวงศ์

03.13.54 นาที

275

105. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ทิตชญา มั่นคง สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.36.86 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ทิรินทร์ภรณ์ สมยา

00.38.53 นาที

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย

00.43.13 นาที

ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง

สถิติ
00.36.86 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

106. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : อนุรุทธ์ ลี้ไวโรจน์ สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.35.15 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ทองแดง

สาธิตกาแพงแสน

ด.ช.อนุรุทธ์ ลี้ไวโรจน์

สถิติ
00.35.15 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

ด.ช.ภีมชยุตม์ มะโนสอน

00.37.49 นาที

ด.ช.ปุญญ์ เรืองพานิช

00.38.66 นาที

107. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : พราวพรร ธัญญะกิจไพศาล สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.48.18 นาที ปี 2560
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย

00.53.43 นาที

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.เกวลิน ชิณะวงศ์

00.53.81 นาที

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย

00.58.88 นาที
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108. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท กบ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ศรัณยพงศ์ ภิยโยภาพ สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.48.21 นาที ปี 2561
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ศรัณยพงศ์ ภิยโยภาพ

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ปราณ ลิ้มสุวรรณ

00.50.34 นาที

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ช.วิชญะ ก้อนคาใหญ่

00.59.19 นาที

00.48.21 นาที
(สถิติดีกว่าเดิม)

109. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.41.19 นาที ปี 2557
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง

00.44.50 นาที

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.พิชชานันท์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย

00.46.45 นาที

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ทิรินทร์ภรณ์ สมยา

00.46.53 นาที

110. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.39.47 นาที ปี 2548
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

เงิน

สาธิตกาแพงแสน

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ภีมชยุตม์ มะโนสอน

00.40.66 นาที

ด.ช.ปุญญ์ เรืองพานิช

00.41.20 นาที

ด.ช.ศรัณยพงศ์ ภิยโยภาพ

00.42.27 นาที
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111. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ชนิภรณ์ สุตีรณะ สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 00.43.99 นาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ทิรินทร์ภรณ์ สมยา

00.45.48 นาที

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง

00.48.50 นาที

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กนธี วงศ์ปรีดี

00.54.19 นาที

112. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : ณัฐสิทธิ์ ลือสันเทียะ สาธิตบูรพา สถิติ 00.42.23 นาที ปี 2544
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

เงิน
ทองแดง

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ภีมชยุตม์ มะโนสอน

00.42.25 นาที

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อนุรุทธ์ ลี้ไวโรจน์

00.46.60 นาที

สาธิตกาแพงแสน

ด.ช.ปุญญ์ เรืองพานิช

00.47.00 นาที

113. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 03.10.38 นาที ปี 2552
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย
ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย

03.21.09 นาที

ด.ญ.พิชชานันท์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย
ด.ญ.ศิรภัสสร์ มิลินทางกูร
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.เกวลิน ชิณะวงศ์
ด.ญ.รวิภามัณฑ์ คูณทวีลาภผล
ด.ญ.ปริยากร สาสนรักกิจ

03.33.20 นาที
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113. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 03.10.38 นาที ปี 2552
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.อัยย์กานต์ จตุรภัทรวงศ์
ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กนธี วงศ์ปรีดี
ด.ญ.ปัณฑิตา สิปปอักษร

03.43.95 นาที

ด.ญ.พิมญาดา สินศุภฤกษ์

114. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 03.04.73 นาที ปี 2545
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ศรัณยพงศ์ ภิยโยภาพ
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อนุรุทธ์ ลี้ไวโรจน์
ด.ช.ปราณ ลิ้มสุวรรณ

03.05.78 นาที

ด.ช.จิรพัทธ์ โลหะวัฒนะกุล
ด.ช.พีธราต์ ศิริรัตน์ไพจิตร
เงิน

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ช.ธีรวัฒน์ เอี่ยมพินพันธ์
ด.ช.วิชญะ ก้อนคาใหญ่

03.21.87 นาที

ด.ช.ภีมชยุตม์ มะโนสอน
ด.ช.กรวิชญ์ ศรีสง่า
ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธารธรรม เรืองวุฒิสกุลชัย
ด.ช.ธนัชพร กิตติวงษ์วิวัฒน์
ด.ช.ชัยธัช รัตนนันทเดช

03.23.04 นาที
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115. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.47.87 นาที ปี 2552
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย
ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย

02.55.04 นาที

ด.ญ.พิชชานันท์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย
ด.ญ.ศิรภัสสร์ มิลินทางกูร
เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.เกวลิน ชิณะวงศ์
ด.ญ.รวิภามัณฑ์ คูณทวีลาภผล

03.08.71 นาที

ด.ญ.ปริยากร สาสนรักกิจ
ด.ญ.อัยย์กานต์ จตุรภัทรวงศ์
ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.กนธี วงศ์ปรีดี
ด.ญ.ปัณฑิตา สิปปอักษร
ด.ญ.พิมญาดา สินศุภฤกษ์

03.11.24 นาที
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116. ว่ายน้า อายุไม่เกิน 7 ปี ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
สถิติกีฬาสาธิตสามัคคี : สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม) สถิติ 02.37.33 นาที ปี 2533
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

สถิติ

ด.ช.ศรัณยพงศ์ ภิยโยภาพ
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อนุรุทธ์ ลี้ไวโรจน์
ด.ช.ปราณ ลิ้มสุวรรณ

02.37.64 นาที

ด.ช.จิรพัทธ์ โลหะวัฒนะกุล
ด.ช.กรวิชญ์ ศรีสง่า
เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธารธรรม เรืองวุฒิสกุลชัย
ด.ช.ธนัชพร กิตติวงษ์วิวัฒน์

02.53.54 นาที

ด.ช.ชัยธัช รัตนนันทเดช
ด.ช.วรินทร แถมเปลี่ยน
ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.นรภัทร จันทรนิภา
ด.ช.นีล เดไซ
ด.ช.ธนภัทร นิธิศบวรภัค

03.09.24 นาที
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15 กีฬาหมากกระดาน
SQUARE BOARD
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาหมากกระดาน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

7

3

0

10

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

3

0

2

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

1

5

2

8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

1

2

4

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

2

3

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

0

1

1

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
รวม

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 12

12

36
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาหมากกระดาน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

8

3

2

13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

7

3

2

12

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

3

3

2

8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

2

4

3

9

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

4

2

8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2

1

1

4

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

1

3

1

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

2

2

5

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

1

0

6

7

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

0

1

2

3

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

27

25

24

76
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาหมากกระดาน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
หมากฮอส

เด็กชายกวิน

สุริยผล

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
หมากรุกไทย

เด็กชายขวัญเกล้า

รัตนเหม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมากรุกสากล เด็กชายสนันตน์ โอวเจริญสกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)
หมากล้อม

เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ครอสเวิร์ด

เด็กชายธนกร พุ่มโพธิงาม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เด็กชายพิธิวัฒน์ ตันจริยภรณ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เด็กชายวงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

เอแม็ท

เด็กชายดรณ์

สว่างทรัพย์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เด็กชายกฤติน ศรีสันติสุข
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
เด็กชายวิชญ์

บุญมี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาหมากกระดาน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หมากฮอส

เด็กชายยศภัทร์ กิติโรจน์พันธ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หมากรุกไทย

เด็กชายวศิวงศ์

จงขวัญยืน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
หมากรุกสากล เด็กชายภวัต

เรียงรุ่งโรจน์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
หมากล้อม

เด็กชายพุทธิโชติ ภรณวลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ครอสเวิร์ด

เด็กหญิงปภารวี ดิเรกวัฒนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
เด็กชายณัฐภัทร นาคอินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เด็กชายกานต์ดนัย

อุดมศิริโภคศัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
เอแม็ท

เด็กชายปัณณวิชญ์

เหล่าเราวิโรจน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เด็กชายปฐมพงศ์ ภูริเวทย์คุณากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เด็กชายเทะสึตะ โอกาวา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาหมากกระดาน
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมากฮอส

นายอรรณธีร์

ศรีสะอาด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
หมากรุกไทย

นายปรวีร์

สุวรรณวารี

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
หมากรุกสากล นายสานขวัญ

โชติชนาทวีวงศ์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
หมากล้อม

นายกร เจียรธนะกานนท์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ครอสเวิร์ด

นายธนทัต

อภิเวสสะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นายพันธุ์ทรัพย์

ดิเรกวัฒนะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
นายณวรรธน์

พฤฒิกัลป์

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
เอแม็ท

นายวิรัชพงษ์

สุวรรณพิบูลย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นางสาวณัฏฐ์นรี ฟองมูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายรวิทเอก

ทรงอุดมวัฒนา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
1. หมากฮอส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.โชติพงษ์ วงศ์วุฒิเดชกร
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กวิน สุริยผล
ด.ช.อิงค์มินด์ แกนบาเธอร์
ด.ช.ณธกร เวียงศรีพนาวัลย์
ด.ช.ศีล ศิลปงาม

เงิน

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

ด.ช.กฤธเนศ ศิลปงาม
ด.ญ.ดวงภรณ์ มงคลสุรวาณิชย์
ด.ช.อนรรฆพงศ์ จันทรเสนา

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.นพพร สามหาดไทย
ด.ญ.ณัชชา เอสุจินต์
ด.ญ.ภัทรนันท์ ว่องกลกิจศิลป์

2. หมากฮอส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ยศภัทร์ กิติโรจน์พันธ์

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ศุภชัย คุ้มหรั่ง
ด.ช.วัชรพงศ์ ศรีรัตนานนท์
ด.ช.ศุภกร ไพศาล
ด.ช.ผไท ปาเส

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ภูรชิ ดรชัย
ด.ญ.วรดา มะลิใหม่

เงิน

สาธิตมศว องครักษ์

ด.ช.ศุภโชค เทพด้วง
ด.ช.ภูมิภัทร สินทอง

หมายเหตุ
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2. หมากฮอส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายภูมิภัทร แซ่ลิ้ม
นายชวณัฏฐ์ จันทร์อิ่ม
ด.ช.ณัฐดนัย จรัสวิบูลย์กุล
ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.ภูมิศักดิ์ ทรงเดช
ด.ช.อัครวินท์ ร่มรื่นวาณิชกิจ

3. หมากฮอส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายนที จิระพงษา
ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายวีริศ สุภัทรเกียรติ
นายกันตพัฒน์ รัชชานนท์
นายณัฐภัทร กองเงินงาม

เงิน

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นายอรรณธีร์ ศรีสะอาด
นายเสฏฐวุฒิ เลขะวรกุล
นางสาวภาณิชา บุญญลักษม์

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

นางสาวชนิกานต์ ถิรานุชิต
นายจิรวัฒน์ เล่งน้อย

4. หมากฮอส ระดับ ประถมศึกษา ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตขอนแก่น

ทองแดง

สาธิตศิลปากร (ปฐมวัยและประถม)

นักกีฬา
ด.ช.กวิน สุริยผล
ด.ช.อนรรฆพงศ์ จันทรเสนา
ด.ช.กฤธเนศ ศิลปงาม

หมายเหตุ
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5. หมากฮอส ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ยศภัทร์ กิติโรจน์พันธ์
ด.ช.ธนภัทร ดีสุวรรณ
ด.ช.ผไท ปาเส

6. หมากฮอส ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตขอนแก่น

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายอรรณธีร์ ศรีสะอาด
นายสุวิจักษณ์ ฤกษ์ธนะขจร
นายณัฐภัทร กองเงินงาม

7. หมากรุกไทย ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ธรธรณ์ ศรีอรนันต์

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.สนันตน์ โอวเจริญสกุล
ด.ช.ธรรมชาติ ตู้ทอง
ด.ช.ปัญญ์ มาลยเวช
ด.ช.ณัฐภูมิ ศิระวงษ์

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์
ด.ช.คีตพันธุ์ สุวรรณสมบูรณ์
ด.ญ.ลภิณรัตน์ รัตนวานิช

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.พุทธคุณ บุญชัย

หมายเหตุ
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7. หมากรุกไทย ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.บุญเจิดพันธุ์ ฐิตาภิวัฒนกุล
ด.ช.นัธทวัฒน์ นิมมานสวัสดิ์
ด.ช.ปัณณทัต รัตนโสภิณสวัสดิ์

8. หมากรุกไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.วศิวงศ์ จงขวัญยืน

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.เดโชชัย เห็นเจริญ
ด.ช.นนทพัท อินทร
ด.ช.ปราชญา เกียรติภูมิชัยศิริ
ด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.ภวัต เรียงรุ่งโรจน์
ด.ช.ณภัทร นพคุณ
ด.ช.วรพล แสงสระศรี
ด.ช.ศรัณ คาวังสวัสดิ์

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.สองเกษม อูปจันทร์
ด.ช.ณัฐชนนท์ ธรรมขันแข็ง
ด.ญ.กัญญาณัฐ ชายป่า

หมายเหตุ
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9. หมากรุกไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายวงศธร โมกขะวรรธนะ
ทอง

สาธิตเกษตร

นายปรวีร์ สุวรรณวารี
นายนนทพัทธ์ เลี่ยมพุธทอง
นายภฤศ เวชชัยโย
นายไชยเดช ธีวัชรธนกร

เงิน

สาธิตรามคาแหง

นายพฤกษ์ อภิรมรัตน์
นายอริยะ กัลปนา
นายธนกฤต หอกิจเจริญ
นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวกุลนันท์ ชายป่า
นายเกียรติศักดิ์ มั่งคา
นายศกร คาวังสวัสดิ์
นายแผ่นดิน ขาวงาม

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายปัณณวรรธ หงส์เลิศนภากุล
นายธันว์ ลิ่มจุฬารัตน์
นายปราชญ์ อนุมัติราชกิจ

10. หมากรุกไทย ระดับ ประถมศึกษา ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.ขวัญเกล้า รัตนเหม

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.นวนที แหยมพรรนัย

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ธรธรณ์ ศรีอรนันต์

หมายเหตุ
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11. หมากรุกไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตรามคาแหง

ด.ช.วศิวงศ์ จงขวัญยืน

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.รัชพล สิงห์โตโรจน์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ภวัต เรียงรุ่งโรจน์

หมายเหตุ

12. หมากรุกไทย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นายสวพล ทองจันทร์

หมายเหตุ

นายวงศธร โมกขะวรรธนะ
นายแผ่นดิน ขาวงาม

13. หมากรุกสากล ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ปริดิยาธรณ์ กุลชโยดม

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.สนันตน์ โอวเจริญสกุล
ด.ช.ธรรมชาติ ตู้ทอง
ด.ช.ณราชัย ดาวสุขศรี
ด.ช.ภูรี ศรัทธาบุญ

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ภัทรดิษ จิตรวิเชียร
ด.ช.ธีร์ ตะวันกาญจนา
ด.ญ.ศศิณัฎฐ์ ตะวันกาญจนา

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.พิรพัฒน์ บุศยจารักษ์
ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์

หมายเหตุ
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13. หมากรุกสากล ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง
ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์

14. หมากรุกสากล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ภวัต เรียงรุ่งโรจน์
ด.ช.ณภัทร นพคุณ
ด.ช.สรวิชญ์ เลโอ พรหมบุตร
ด.ช.ภูมินทร์ วิมุตติโกศล

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.นคบดี นาคสกุล
ด.ช.ภุชงค์ มาลัยธรรม
นายจีรพจน์ วุฒิประพันธ์
ด.ช.รพีภัทร์ ลีฬหะวิโรจน์

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.ชานนท์ นาคอริยกุล
นายปรีดา พาหิระ
นายธัญธวัช งามวิลาศ

หมายเหตุ
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15. หมากรุกสากล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายสานขวัญ โชติชนาทวีวงศ์
ทอง

สาธิตเกษตร

นายวงศธร โมกขะวรรธนะ
นายชานน เจริญลาภนพรัตน์
นายปรวีร์ สุวรรณวารี
นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวกุลนันท์ ชายป่า
นายเกียรติศักดิ์ มั่งคา
นายศกร คาวังสวัสดิ์
นายณัฎฐพล บุณยอุดมศาสตร์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นายปิยบุตร วังทรัพย์อนันต์
นายจิรัสย์ หาญวงษ์ประเสริฐ
นายดิศนุโชตน์ เฉิดศรีธนิตย์

16. หมากรุกสากล ระดับ ประถมศึกษา ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ปริดิยาธรณ์ กุลชโยดม

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.พุทธคุณ บุญชัย

หมายเหตุ

295

17. หมากรุกสากล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ

เงิน

สาธิตนเรศวร

นายปรีดา พาหิระ

ทองแดง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.กัญญาณัฐ ชายป่า

หมายเหตุ

18. หมากรุกสากล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

นายเกียรติศักดิ์ มั่งคา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

นายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตเกษตร

หมายเหตุ

นายณัฎฐพล บุณยอุดมศาสตร์
นายปรวีร์ สุวรรณวารี

19. หมากล้อม ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ชัยนันท์ จีระศิริ

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ณฤชล ชินวัฒนกูล
ด.ช.ปารมี สุธีรัตน์
ด.ช.ปวริศ จารุอาไพแสง
ด.ช.ธีรวัฒน์ เอี่ยมเจริญชัย

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.วีรวิชญ์ วัฒนาเศลารัตน์
ด.ญ.วรัญญภัสร์ ภรณวลัย
ด.ญ.ไอรัก ฟุกูฮาระ

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
ด.ช.ธนกร โรจน์วีระ

หมายเหตุ
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19. หมากล้อม ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง
ด.ช.ธนกฤต โรจน์วีระ

20. หมากล้อม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.วศิพล กมลสุธีชัย
ด.ช.พุทธิโชติ ภรณวลัย
ด.ช.ณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์
ด.ช.ชนาธิป สาทสุทธิ

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ช.ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์
ด.ช.ภาคย์ คณิตวรานันท์
ด.ญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
ด.ช.ภีมพัศ วัชรพลากร

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.กฤตภัค ทองเนื้ออ่อน
ด.ช.ณัฐนันท์ สุนทรธรรม
ด.ญ.ชลธิชา มูลอ้อม

หมายเหตุ
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21. หมากล้อม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายธีรภัทร์ รัตนรัตน์
ทอง

สาธิตรามคาแหง

นายศิคโรตม์ พันธุรัตน์
นายนฤชิต สิงห์ปี
นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม
นายกร เจียรธนะกานนท์

เงิน

สาธิตเกษตร

นายปุญญพัฒน์ สุขสมบูรณ์
นายธีรพัฒน์ สีมามหรรณพ
นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นายบุ๊ชริน ขาวิลัย
นายพชร วิเศษชลธาร

22. หมากล้อม ระดับ ประถมศึกษา ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ชัยนันท์ จีระศิริ
ด.ญ.วรัญญภัสร์ ภรณวลัย
ด.ช.ชนพัฒน์ สายแก้ว

23. หมากล้อม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตบูรพา

ด.ญ.ชลธิชา มูลอ้อม

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.วศินภัทร์ โตมงคล

ทองแดง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา

หมายเหตุ
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24. หมากล้อม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตเกษตร

เงิน

สาธิตรามคาแหง

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นักกีฬา

หมายเหตุ

นายกร เจียรธนะกานนท์
นายนฤชิต สิงห์ปี
นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม

25. ครอสเวิร์ด ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ธนกร พุ่มโพธิงาม

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ปวริศร์ ต้นตระรัตนะ
ด.ญ.อลิสา ไตรวิทยากร
ด.ญ.วินิทรา สถิตย์วิริยะกุล
ด.ช.พิธิวัฒน์ ตันจริยภรณ์

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ฐิตารีย์ ธนารักษ์วานิช
ด.ญ.ภัทรจาริน บุญยัง
ด.ญ.รมนปวีร์ สุนทรานุรักษ์
ด.ช.ภวินท์ ปรมาธิกุล

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.อริยาทิต นวชิต
ด.ญ.ภัทร์ธมนต์ วงศ์วีระนนท์ชัย
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา

หมายเหตุ
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26. ครอสเวิร์ด ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ณัฐภัทร นาคอินทร์
ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.พนิต มังกรพานิชย์
ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล
ด.ช.ณัฐสิชณ์ เงินวิวัฒน์กูล
ด.ช.บุญยากร บุญศิริ

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ช.กฤศ จันทมณีโชติ
ด.ญ.ปภารวี ดิเรกวัฒนะ
ด.ญ.ณัฐกฤตา ตั้งเจริญกิจกุล
ด.ช.ธนชัย เจียรนัย

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

ด.ช.ภูษิต อรุณเรือง
ด.ญ.ประกายกานต์ สระอิส
ด.ญ.นูอัยม์ บนีอะหมัด

27. ครอสเวิร์ด ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาววิญญ์ชญา เอี่ยมวนานนทชัย

ทอง

สาธิตปทุมวัน

นางสาวพรนภัส ฤทธิวุธ
นางสาวปรินทร์ ฉัตรเจริญชัยกุล
นายธนทัต อภิเวสสะ
นางสาวมุกตาภา ชูชม

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายพันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ
นายภูมินทร์ เกรียงโกมล
นายธัชธรรม สังขะเมฆะ

ทองแดง

สาธิตขอนแก่น

นางสาวศลิษา สารศรี

หมายเหตุ
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27. ครอสเวิร์ด ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวนวิยา กิจควรดี
นางสาวภัคจิรา อิงไชสา
นายภูมิชนก คาพิทักษ์

28. ครอสเวิร์ด ระดับ ประถมศึกษา ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

เงิน

สาธิตเกษตร

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.ธนกร พุ่มโพธิงาม
ด.ช.พิธิวัฒน์ ตันจริยภรณ์
ด.ช.วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์

29. ครอสเวิร์ด ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ปภารวี ดิเรกวัฒนะ

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ณัฐภัทร นาคอินทร์

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

หมายเหตุ

ด.ช.กานต์ดนัย อุดมศิริโภคศัย

30. ครอสเวิร์ด ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายพันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นายนายณวรรธน์ พฤฒิกัลป์

นายธนทัต อภิเวสสะ

หมายเหตุ
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31. เอแม็ท ระดับ ประถมศึกษา ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์
ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กฤติน ศรีสันติสุข
ด.ญ.ธันยธร เจิ้ง
ด.ช.ณฐรัชต์ ผ่องญาติ

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.เจตนิพิฐ กิตติขจรอัศวโชติ
ด.ช.ดรณ์ สว่างทรัพย์
ด.ญ.ปาณิสรา กานตกุล
ด.ช.วิชญ์ บุญมี

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ช.อติวิชญ์ บุปผไชย
ด.ช.กฤษณ์ธนัญกร เกตุธานี
ด.ช.คนที่หนึ่ง แก้ววิศิษฎ์

32. เอแม็ท ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.ปฐมพงศ์ ภูริเวทย์คุณากร

ทอง

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.วรพล ลิขิตเจริญพันธ์
ด.ญ.ปาณิสรา เอื้อศักดิ์
ด.ญ.เปี่ยมรัก เตชะไทยเจริญ
ด.ช.ปัณณวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์

เงิน

สาธิตขอนแก่น

ด.ญ.ปางสิริ วรรณทอง
ด.ญ.พิทยาภรณ์ ทองคู่
ด.ญ.นนทพร ศรีขา

ทองแดง

สาธิตนเรศวร

ด.ช.ศุภวิชญ์ ศรีทองคา
ด.ช.ณัฐฐินันท์ นาเมืองรักษ์

หมายเหตุ
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32. เอแม็ท ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ญ.ภูฟ้า ศุภกิจเจริญ
ด.ญ.สิริฉัตร์ ปานน้อย

33. เอแม็ท ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท ทีม
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวณัฏฐ์นรี ฟองมูล
ทอง

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวนัทธพรรณ ศิริติกุล
นายโสภณัฐ รัตนนพดลสกุล
นายปฏิภาณ โอภาสพงศ์พิพัฒน์
นายรวิทเอก ทรงอุดมวัฒนา

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายพงหฐ อินอารีย์
นายธนวัฒน์ พัฒนพิบูลย์ผล
นายมังกร ฐาปนโสภน
นางสาวพิชญา ศาสตรานรากุล

ทองแดง

สาธิตบูรพา

นางสาวมนัสวี พานิชย์
นายนัทธพงศ์ เสริมวิฑูรย์
นายศุภกร กาญจนะ

34. เอแม็ท ระดับ ประถมศึกษา ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ช.ดรณ์ สว่างทรัพย์

เงิน

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ช.กฤติน ศรีสันติสุข

ทองแดง

สาธิตมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ด.ช.วิชญ์ บุญมี

หมายเหตุ
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35. เอแม็ท ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ทอง

สาธิตขอนแก่น

ด.ช.ปัณณวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์

เงิน

สาธิตปทุมวัน

ด.ช.ปฐมพงศ์ ภูริเวทย์คุณากร

ทองแดง

สาธิตบูรพา

ด.ช.เทะสึตะ โอกาวา

36. เอแม็ท ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท บุคคล
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

ทอง

สาธิตปทุมวัน

นายวิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์

เงิน

สาธิตเชียงใหม่

นางสาวณัฏฐ์นรี ฟองมูล

ทองแดง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายรวิทเอก ทรงอุดมวัฒนา

หมายเหตุ
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16 กีฬาฮอกกี้
HOCKEY
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาฮอกกี้
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

0

0

4

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

0

3

1

4

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

1

1

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0

0

1

1

รวม

4

4

4

12
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาฮอกกี้
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

ประเภท Six a Side 6 คน ทีม ชาย
นายกันตวัฒน์ อ่วมเลี้ยง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ประเภท Six a Side 6 คน ทีม หญิง
นางสาวณัฐวรรณ

อุ่นเมืองทอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท Outdoor 11 คน ทีม ชาย
เด็กชายภูบดี เกษรเกศรา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท Outdoor 11 คน ทีม หญิง
นางสาวณาชา จุฑาวิจิตรธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาฮอกกี้
1. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง หญิง 11 คน (Outdoor Hockey)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.จันทรรัตน์ วันทร์สูง
ด.ญ.ปุญญ ไชยจารุวณิช
ด.ญ.กัญญพัชร ตรีวิทยา
ด.ญ.อภิรชา คาเจริญ
ด.ญ.ไปรยา คงประเสริฐ
ด.ญ.พัฒน์นรี สิทธิสันติกุล
ด.ญ.กฤติญา ทองมี
ด.ญ.ปุญญฺศา เชื้อสะอาด

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.สลิล จัตุรัตน์
ด.ญ.ภัทรณิกา ศรีภัทรพงศ์
ด.ญ.ชนัญศิตา วงศ์รัตนมัจฉา
นางสาวทิพย์วิชา จันทร์เจียวใช้
นางสาวปาลิตา พดด้วง
นางสาวบัวบุษญา อมรจตุรพร
นางสาวณาชา จุฑาวิจิตรธรรม
นางสาวณัฐวรรณ อุ่นเมืองทอง
นางสาวตติยพร จินดามงคล
นางสาวณิชกานต์ ชัยธรรม
ด.ญ.ปนัสญา แก้วเกตุ
ด.ญ.กุลปรียา กิจประสาน

เงิน

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ณัฐกาญจน์ กรทรวง
ด.ญ.กัญจ์หทัย ลัฐิกาวิบูลย์
ด.ญ.นภสร คุณกิตติ
ด.ญ.ชนธร คงเจริญ

หมายเหตุ
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1. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง หญิง 11 คน (Outdoor Hockey)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ปพิชญา ดิถีพรรณ
ด.ญ.ธารดา มาตุธรรมธาดา
ด.ญ.ปานฉัตร พัฒนวรพันธุ์
ด.ญ.ภคนันท์ โรจนพันธ์
นางสาวจันทกานติ์ จิตศรัทธา
นางสาวเพลง ทัพมาลัย
นางสาวธนวรรณ ทองพูน
นางสาวพริมา รัตธนภาส
นางสาวอภิชญา บุญญภิญโญ
นางสาวศศิพิมพ์ ปั้นลายนาค
นางสาวนิชชาวัลย์ สันติเลขะกุล
นางสาวภริมา รัตนพิศิฏฐ์
ด.ญ.เปมิกา โอฐธนู
ด.ญ.เพ็ญพิชา วงศ์วนิทชทวี
ด.ญ.นัชชา จันทร์ดวง
ด.ญ.ชลิดา วิจิตรทัญนุกูล
นางสาวกิรณา หลายธนานนท์
นางสาวพรรณพร เก่งเกรียงไกร

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวปพิชฌา วีระเดชาพล
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
นางสาวธนิกา สุวรรณ
นางสาวพสธร มหิงษ์
นางสาวภูมิชา เกี่ยวศรีกุล
นางสาวนภนรี สุวรรณโอภาสกุล
นางสาวพัทธนันท์ แสนทองประเสริฐ

หมายเหตุ
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1. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง หญิง 11 คน (Outdoor Hockey)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

นางสาวภาวินี อิ่มบุญตา
นางสาวศุภลาภินี ภักดีฉนวน
นางสาวสุชาวดี อดุลยานุภาพ
นางสาววรินท์ลัคน์ เผ่าสวัสดิย์ รรยง
นางสาวณิชฤทัย เกษตรสุวรรณ

2. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง ชาย 11 คน (Outdoor Hockey)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.กิตติธัช ปะมาละ
ด.ช.ปองณภูมิ ปริศนานันทกูล
ด.ช.กฤตภาส ชินเชษฐ์
ด.ช.บารมี ธรรมนิตกิจ
ด.ช.พีรวัส ศรีสง่า
ด.ช.ภูบดี เกษรเกศรา
ด.ช.ธันยพงศ์ สร้อยคา

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.ภควัต กันทะโย
ด.ช.บัญญวัต วุฒิการณ์
นายปองพล บุญเฉลย
นายคุณากร คาพวง
นายธีรภัทร์ บังคมเดช
นายชาญเมธา เขมกประสิทธิ์
นายชุติมันต์ กันยะบุตร
นายนรเทพ ถนอมบุญ
นายกิตติพศ ต่อวิริยะตระกูล

หมายเหตุ
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2. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง ชาย 11 คน (Outdoor Hockey)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายธีรภัทร คามา
ด.ช.ศุกวิษญ์ พุทธ์แพทย์
ด.ช.ภัทรชนน ชีวสุทธานนท์
ด.ช.พงศ์ภรณ์ นิยมทอง
ด.ช.วรกันต์ สิงห์ทวีศักดิ์
นายธนพร บรรจงรัตน์
นายกันตวัฒน์ อ่วมเลี้ยง
นายทนุพงศ์ ดอน พินิจค้า
นายอิงภพ ห่อเกียรติ

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายชนุตร ช่วยดารงค์
นายชวนิน ช่วงชัยชัชวาล
นายนนน กิจบารมี
นายกฤษติธี กรีฉัตร
นายบุญฤทธิ์ เสรีศิริขจร
นายธฤตธร สุรพงศ์ประภา
นายกนกพล แก้วจิตร
นายพุฒิคมน์ โชติยะศิลป์
นายกิตติธัช ตติยกวี
นายธนัช ทันตศุภารักษ์
ด.ช.ศิรภัส ศิริธรรม
ด.ช.ธนวัฒน์ เกษมพุก

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ช.ศุภกฤต ลิมบานเย็น
ด.ช.พงษ์เพชร ตันเจริญ
ด.ช.วัชรวิทย์ คุ้มพร้อม
ด.ช.กิตติ์ปพน สุวรรณรัฐ

หมายเหตุ
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2. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ฮอกกี้กลางแจ้ง ชาย 11 คน (Outdoor Hockey)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา

หมายเหตุ

ด.ช.วาภูมิ อนุเวชวรางค์กูล
ด.ช.จุฑาสิทธิ ผาสุข
ด.ช.วรเมธ โพธยาลังการ
ด.ช.ปรมัตถ์ ดารักษ์
นายธัชพัจน์ ลัฐิกาวิบูลย์
นายวีรภัทร ฉั่วศิริพร
นายชนันธร ศิริวาจนะ
นายภูภัทร วัฒนะดารงกุล
นายนิปุณ แก้วเรือน
นายนรวิชญ์ ฟุ้งขจร
นายปองภพ พันธ์นรา
นายพงศธร สมใจดี

3. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ชาย 6 คน (Six-a-sides)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.จันทรรัตน์ วันทร์สูง
ด.ญ.ศุภสุตา บุญมา
ด.ญ.ภัทรณิกา ศรีภัทรพงศ์
ด.ญ.พัฒน์นรี สิทธิสันติกุล

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ญ.ปุญญ ไชยจารุวณิช
ด.ญ.โยษตา ชีสเเมน
ด.ญ.ชนัญศิตา วงศ์รัตนมัจฉา
ด.ญ.กัญญพัชร ตรีวิทยา
ด.ญ.ปาลิตา สร้อยสุวรรณ

หมายเหตุ
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3. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ชาย 6 คน (Six-a-sides)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ไปรยา คงประเสริฐ
ด.ญ.กฤติญา ทองมี
ด.ญ.สลิล จัตุรัตน์
ด.ญ.ปุญญฺศา เชื้อสะอาด
ด.ญ.อภิรชา คาเจริญ
ด.ญ.กันตา เหล่าพาณิชย์กุล
ด.ญ.ปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล
นางสาวตติยพร จินดามงคล
นางสาวณัฐวรรณ อุ่นเมืองทอง
นางสาวทิพย์วิชา จันทร์เจียวใช้
นางสาวบัวบุษญา อมรจตุรพร
นางสาวณาชา จุฑาวิจิตรธรรม
นางสาวพรรษ ปิยพิพัฒนมงคล
นางสาวปาลิตา พดด้วง
นางสาวณิชกานต์ ชัยธรรม
ด.ญ.เปมิกา โอฐธนู
ด.ญ.เพ็ญพิชา วงศ์วนิทชทวี
ด.ญ.นัชชา จันทร์ดวง
ด.ญ.ชลิดา วิจิตรทัญนุกูล

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวกิรณา หลายธนานนท์
นางสาวพรรณพร เก่งเกรียงไกร
นางสาวปพิชฌา วีระเดชาพล
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
นางสาวธนิกา สุวรรณ
นางสาวพสธร มหิงษ์

หมายเหตุ

313

3. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท ชาย 6 คน (Six-a-sides)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวภูมิชา เกี่ยวศรีกุล
นางสาวนภนรี สุวรรณโอภาสกุล
นางสาวพัทธนันท์ แสนทองประเสริฐ
นางสาวภาวินี อิ่มบุญตา
นางสาวศุภลาภินี ภักดีฉนวน
นางสาวสุชาวดี อดุลยานุภาพ
นางสาววรินท์ลัคน์ เผ่าสวัสดิย์ รรยง
นางสาวณิชฤทัย เกษตรสุวรรณ
ด.ญ.ภัทรภรณ์ ศรีวัฒนานุกุล
ด.ญ.ศุภรัสมิ์ มณีรัตนโศภิต
ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ เทพรักษา
ด.ญ.ธนาภา บรรเจิดทวีพร

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

ด.ญ.ชญาดา ชาติดารงค์
ด.ญ.อริศา ฉันทธีรานนท์
ด.ญ.กัญญาณัฐ อรรถอินทรีย์
ด.ญ.จินต์จุฑา จิตติโล
ด.ญ.สิรินญา อรัญศรี
ด.ญ.เอมีริน สมสมัย

หมายเหตุ
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4. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท หญิง 6 คน (Six-a-sides)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ช.กิตติธัช ปะมาละ
ด.ช.ปองณภูมิ ปริศนานันทกูล
ด.ช.กฤตภาส ชินเชษฐ์
ด.ช.บารมี ธรรมนิตกิจ
ด.ช.พีรวัส ศรีสง่า
ด.ช.ภูบดี เกษรเกศรา
ด.ช.ธันยพงศ์ สร้อยคา
ด.ช.ภควัต กันทะโย

ทอง

สาธิตเชียงใหม่

ด.ช.บัญญวัต วุฒิการณ์
นายปองพล บุญเฉลย
นายคุณากร คาพวง
นายธีรภัทร์ บังคมเดช
นายชาญเมธา เขมกประสิทธิ์
นายชุติมันต์ กันยะบุตร
นายนรเทพ ถนอมบุญ
นายกิตติพศ ต่อวิริยะตระกูล
นายธีรภัทร คามา
ด.ช.ศุกวิษญ์ พุทธ์แพทย์
ด.ช.พงศ์ภรณ์ นิยมทอง
ด.ช.วรกันต์ สิงห์ทวีศักดิ์

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

นายธฤตธร สุรพงศ์ประภา
นายวรเดช กมลวัฒนเดชา
นายกันตวัฒน์ อ่วมเลี้ยง
นายธนพร บรรจงรัตน์
นายฮูซัยฟะห์ หะยียะโกะ

หมายเหตุ
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4. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท หญิง 6 คน (Six-a-sides)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายอิงภพ ห่อเกียรติ
นายกิตติธัช ตติยกวี
นายจิรภัทร จิระพันธุ์ทอง
นายสิรภพ วิเชียรญาณ
นายทนุพงศ์ ดอน พินิจค้า
นายนนน กิจบารมี
นายปุญญภพ บริบูรณ์
นายบุญฤทธิ์ เสรีศิริขจร
นายชนุตร ช่วยดารงค์
นายชวนิน ช่วงชัยชัชวาล
นายพุฒิคมน์ โชติยะศิลป์
นายกนกพล แก้วจิตร
นายกฤษติธี กรีฉัตร
นายฐิติวัฒน์ รักเกียรติเผ่า
นายครองฉัตร วนดิลกรัตน์
นายธนัช ทันตศุภารักษ์
นายศิรวิทย์ เทพญา
นายนิธิ สาเมาะ
นายกษกรรณ ซุ่นสั้น
นายภูวนัตถ์ พงษ์ธัญญะวิริยา

ทองแดง

สาธิตสงขลานครินทร์

นายฮาฟีซี นิมะ
นายภูริณัฐ พงษ์ธัญญะวิริยา
นายชากีฟ สาและ
นายชารีฟ หะยีลาเตะ
นายพงศ์พิสิฐ เจือสนิท

หมายเหตุ
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4. ฮอกกี้ ระดับ มัธยมศึกษา ประเภท หญิง 6 คน (Six-a-sides)
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นายเอกวุฒิ อับดุลเล๊าะ

หมายเหตุ
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17 กีฬาแฮนด์บอล
HANDBALL

318

สรุปเหรียญรางวัล กีฬาแฮนด์บอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

1

0

0

1

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

4

รวม
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สรุปเหรียญรางวัล กีฬาแฮนด์บอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับมัธยมศึกษา
รายชื่อโรงเรียน

ทอง เงิน ทองแดง รวม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

2

0

0

2

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

0

1

1

2

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0

1

0

1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

0

0

1

1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

0

0

0

0

2

2

3

7

รวม
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รายชื่อนักกีฬาดีเด่น กีฬาแฮนด์บอล
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ระดับประถมศึกษา หญิง
เด็กหญิงณัชชา เมฆเกรียงไกร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เด็กหญิงณัฐิดา รัตนภิรมย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
นางสาวชญานิศ ชาติยานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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สรุปผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
1. แฮนด์บอล ระดับ ประถมศึกษา หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.รมณ สิงห์ทอง
ด.ญ.ณัฐณิชา เย็นเจริญ
ด.ญ.นฤชล ทองไสว
ด.ญ.กนกนภา สุขุมภาณุเมศร์
ด.ญ.นัจญวา รักษาวงศ์
ด.ญ.พิชชาพร อัสนี
ด.ญ.บุญญาภา ขัตติข่าย

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.อภิชญา เทวะประทีป
ด.ญ.แพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร
ด.ญ.พิมพ์พิชชา เร็วสา
ด.ญ.รฐมล วิชิตจารุกุล
ด.ญ.อัจฉราณพิช สันติสิริสุนทร
ด.ญ.ภัทธริยา มะกรูดทอง
ด.ญ.ณิษา สกลไชย
ด.ญ.ชลนภา อาศนสุวรรณ์
ด.ญ.ณัชชา เมฆเกรียงไกร
ด.ญ.กัลย์สุดา ประวงษ์
ด.ญ.พัทธมน มาสุข
ด.ญ.พีรยา กันสิงห์

เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ญ.พิชชา ณรงค์กูล
ด.ญ.พรรณรัตน์ พานทอง
ด.ญ.ชลชญา โรจน์วัชรทร
ด.ญ.ณิชลัลน์ วิวัฒน์นิมิตดี
ด.ญ.สิริวรรณ อะโน

หมายเหตุ

322

1. แฮนด์บอล ระดับ ประถมศึกษา หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.อนัญญา นาโควงค์
ด.ญ.ภิญญ์ภัสสร แต้มศิริชัย
ด.ญ.ฐิติมา ทรัพย์ถาวร
ด.ญ.สิริกร สัตถาผล
ด.ญ.ณัฐณิชา ฐานวิสัย
ด.ญ.ธาราทรัพย์ จองทรัพย์
ด.ญ.ขวัญบุญญา ศรีสุข
ด.ญ.ณัฐนรี เดชวัฒนธรรม
ด.ญ.ชุติญา จิตบุญทวีสุข
ด.ญ.พิชญาภา ใจอิ่มสิน
ด.ญ.ชมชนก จัมมวานิชกุล
ด.ญ.อรญา อักษรนุกิจ
ด.ญ.มาวิตรา เตชพลกุล
ด.ญ.จดฟ้า ทิพยมณเฑียร
ด.ญ.ปาณิสรา โพธิกุล

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สาริศา พจนาลัย
ด.ญ.แววญาดา ราชากรกิจ
ด.ญ.เพียงกวิน สินสวัสดิ์
ด.ญ.โปรดปราน ธรรมาภรณ์พิลาศ
ด.ญ.พัชรีพร บุญวัน
ด.ญ.พรรณพัชร มินทะมอน
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สงวนนวน
ด.ญ.ธารพระพร พิกุล
ด.ญ.ชลิดา วิวัฒนขจรสุข

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง (ฝ่ายประถม)

ด.ญ.สุทธาสินี สุทธิเกษม

หมายเหตุ
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1. แฮนด์บอล ระดับ ประถมศึกษา หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ภัคจิรา เหล่าสิริพิพัฒน์
ด.ญ.วิมวิภา สุรวิ งษ์
ด.ญ.กันต์ฤทัย ศรีสลวยกุล
ด.ญ.พรปวีณ์ พรหมสวาสดิ์
ด.ญ.พัณณิตา สรรวานิช
ด.ญ.ชลดา สุวรรณชาตรี
ด.ญ.กัญญาวีร์ คดีพิศาล
ด.ญ.ธวัลพร ธรรมเพชร
ด.ญ.นิติกาญจน์ ศรีงาน
ด.ญ.ศิชา คาบุศย์
ด.ญ.ชนิศา แก้วพรสวรรค์
ด.ญ.ปารมี โพธิ์ปริสุทธิ์
ด.ญ.พิมพ์ชนก ด้วงตุ่น
ด.ญ.เกรซ เคนชา
ด.ญ.ปภัสสิริย์ ลักษโณสุรางค์

หมายเหตุ
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2. แฮนด์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.พาณิภัค พันธุ์เสือ
ด.ญ.ณภัทร เมฆเกรียงไกร
ด.ญ.ธัญฤทัย ศรีสวาท
ด.ญ.ณัฐิดา รัตนภิรมย์
ด.ญ.อรปรียา สมตน

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.ทรัพย์สิมา พยัคฆ์หาญ
ด.ญ.ชื่นจิตร ชุบผา
ด.ญ.อาภาสิริ ทิพย์ชโยดม
ด.ญ.ปภาดา โพธลักษณ์
ด.ญ.ธารพร ฐานะวโรธร
ด.ญ.กรวรรณ วงษ์งาม
ด.ญ.พรปวีณ์ แขวงเมือง
ด.ญ.โยษิตา พูลทรัพย์
ด.ญ.ธัญพิชชา ประสพผล
ด.ญ.ญาณธิชา ศรีสาราญ
ด.ญ.พิมญาดา เท่งเจียว
ด.ญ.ภูษณิศา จิตติเรืองเกียรติ

เงิน

สาธิตบูรพา

ด.ญ.มนพัทธ์ มาสุข
ด.ญ.พรรัตน์ชนก งามกิจเจริญลาภ
ด.ญ.กัญทิชา ใหม่จู
ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง
ด.ญ.ขวัญชณก โตทิม
ด.ญ.ชาลิสา จินตนาเลิศ
ด.ญ.นภัสสร สุวรรณใจ

ทองแดง

สาธิตเกษตร

ด.ญ.ธีรตี เล็กสรรเสริญ

หมายเหตุ

325

2. แฮนด์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.ปัญฑิตา วรรณทอง
ด.ญ.รยา ซาคาชิตะ วรเศวต
ด.ญ.ภัทร์ธิดา หิรัญบัฏ
ด.ญ.ฑิตยา ฐานุตตมวงศ์
ด.ญ.ไอริน สุขเลิศวรกุล
ด.ญ.ศุภลักขณา นาคแสงทอง
ด.ญ.สุชัญญา สุทธนะ
ด.ญ.กมณียา วงศ์อนุการ
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ วันสิริภักดิ์
ด.ญ.วรพิชชา เวชกุล
ด.ญ.พชรัตน์ บัวเลิศ
ด.ญ.วธูสิริ ทองสังข์
ด.ญ.ณัฏฐ์ วงศ์ศิริเมธีกุล
ด.ญ.อริยาพร เอี่ยมรัตนเลิศ
ด.ญ.ญาณ์นรี พิทักษ์พรไพศาล
ด.ญ.ณภัทร ทองเจริญ
ด.ญ.ปารมิตา นามสุบิน
ด.ญ.มัชฌิมา พรนิมิตร

ทองแดง

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.พัทธ์ธีรา เมฆบุญส่งลาภ
ด.ญ.ธมลวรรณ วิเชตชาติ
ด.ญ.จิรัชญา อนันต์
ด.ญ.สุพิชญา บูชาธรรม
ด.ญ.เมริสา นีลดานุวงศ์
ด.ญ.วริศนันท์ ใจวีระวัฒนา

หมายเหตุ
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3. แฮนด์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
ด.ญ.พัชราภรณ์ วงศ์วารี
นางสาวกุลธิดา หาบ้านแท่น
นางสาวสกุลทิพย์ เจริญฤทธิ์
นางสาวปัทมพร วงศ์กิจจาเลิศ
นางสาวชญานิศ ชาติยานนท์
นางสาวชนกานต์ สาระถี

ทอง

สาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวชนัญญา อนุกูลธรรม
นางสาวปานตะวัน หิรัญพิศ
นางสาวภาคิณี ซู
นางสาวพิณนรี วงศ์ประเสริฐ
นางสาวณภัทร บัวบูชา
นางสาวภาวิดา ยี่ภู่
นางสาวสิริกร พร้อมประพันธ์
ด.ญ.ศรันยกร ศุขเกษม
ด.ญ.รินรดา ชะนะกุล
ด.ญ.จารุมน จิณณวาโส
ด.ญ.รัญชิดา ธนะกุลรังสรรค์
ด.ญ.ชัญญาภัค มะบุตร

เงิน

สาธิตจุฬา (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ.กันตินันท์ โตมงคล
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
ด.ญ.อาภาพัฒร กรป้องกัน
ด.ญ.ธรรมิกา โตนิติวงศ์
ด.ญ.ณัฐธยาน์ ผลเพิ่มพูนทวี
นางสาวชนาภา อนุวัตรวิมล

ทองแดง

สาธิตรามคาแหง

นางสาวรังสิยา ยังศิริ

หมายเหตุ
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3. แฮนด์บอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญ

โรงเรียน

นักกีฬา
นางสาวณชชกร สิทธิเจริญ
นางสาวภัทรียา มะหะหมัด
นางสาวดรุณี สมประเสริฐสุข
นางสาวศุภาพิชญ์ ดีมารยาตร์
นางสาวอัจจิมา หวังอารีย์
นางสาวอันนา เลขยะวิจิตร
นางสาวนารีรัตน์ โอละลึก
นางสาวศุภาพิชญ์ ส่งทวีผล
นางสาวอุริสยา เชาวลิต
นางสาวอันนา จ้อยรักสกุล
นางสาวกีรตยา จุลแพทย์
นางสาวศศิพิมพ์ นาคเทวัน
นางสาวธีริศรา จงมีธรรม
นางสาวอนุสยา เสนาราช
นางสาวพัชฏิมา พงไพร

หมายเหตุ
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รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง ชาตรูประชีวิน
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพัชร์ พลูสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์
นางสาววิวรรษา ภาวะไพบูลย์
นางสุภิญญา สายทน
นางนิกุน เพ็งผล
นายประสรรค์ ตันติเสนาะ
นายอิสรพงศ์ คงเมือง
นางสาวสรัสวดี ภู่กร
นางสาวเพียรพิมพ์ ยาระนะ
นายมรกต แสนกุล
นายสถิต จรูญไธสง
นางมณีรัตน์ ดีดน้อย
นางสาวณัชาพร จันทร์เกษม
นางสาวเกษกาญจน์ ศิริเมธาวงศ์
ดร.ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์
นางพิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออ
นางสาวณิชา ราตรี
ดร.ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์
นางนิกุน เพ็งผล
นายขวัญชัย ศิริเวช
นางสาวณิชา ราตรี
นางสาวบุณฑริกา บุบผชาติกุล

ตาแหน่ง
ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
ประธานฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
ฝ่ายพิธีการและมอบเหรียญรางวัล
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ฝ่ายกิจกรรมเชียร์ และพิธีเปิด-ปิด
ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
ฝ่ายทัศนศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
ฝ่ายสถานที่
ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายยานพาหนะ จราจรและความปลอดภัย
ฝ่ายสวัสดิการและงานเลี้ยง
ฝ่ายแพทย์และพยาบาล
ฝ่ายประเมินผล
ฝ่ายจัดทาและจาหน่ายของที่ระลึก
ฝ่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
ฝ่ายเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
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รายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายรายงานและประมวลผล
การแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ชื่อ-นามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ
ผู้อานวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
นางสาวเพียรพิมพ์ ยาระนะ
นางสาวนันทิดา บุญชู
นายทวีสิน อานวยพันธ์วิไล
นายยศวรรธน์ บุญธรรม
นางสุทธินี พูลเขตนคร
นายไชยนาม ไชยสิทธิ์
นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
นายสนทยา อุ่นวงศ์
นายศักดิ์ชัย ศรีโสม
นางสาวนันวรรณ ประภักรางกูล
นายสุเมธ ขวัญเมือง
นายนพศักดิ์ สว่างรุ่ง
นายวรพงศ์ จาดยางโทน
นายประสรรค์ ตันติเสนาะ
นางสุภิญญา สายทน
นางสาวสาวิตตรี อ่อนกอง
นายเศกสิทธิ์ อิ่มผึ้ง
ดร.ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์
นายณรงค์ศักดิ์ แดงทองดี
นางสาวเกศแก้ว คงคล้าย
นายอัฏฐะพร ผาคา
นางนันฐกาญจน์ แสนกุล
นางสาวพนิดา เมืองมูล
นางสาวพิชยา กันตวารี
นายวิชาญ กันยา
นายบัณฑิต หนูสอน
นายรัฐพงษ์ โพธิรังสิยากร
นายวันเฉลิม จันทร์ทรง
นางพิริยา วีระมาชา

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์”

