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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-

๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
  

 

  

สวนกุหลาบฯแชมป์ว่ายน้ํา ร.ร.หลายรุ่น 
 

 การแข่งขันว่ายน้ํา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจําปี 2556 เม่ือวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2555 ณ สระว่ายนํ้าวิสุทธารมณ์ เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน มีผลดังน้ี 

ฟรีสไตล์ 800 ม. รุ่น 16 ปี หญิง เหรียญทอง ศิถี สนธิศิริกฤตย์ (ร.ร.สาธิต 

มศว ฝ่ายมัธยม) สถิติ 9.51.51 น. ฟรีสไตล์ 800 ม. รุ่น 14 ปี หญิง เหรียญทอง ณภัทร พุทธ

กุลวุมิ(ร.ร.ศึกษานารี) สถิติ 9.53.92 น. ฟรีสไตล์ 800 ม. รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญทอง สุดท่ีรัก วัชรบุศ

ราคํา (ร.ร.ปากเกร็ด) สถิติ 9.47.80 น. ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 18 ปี ชาย เหรียญทอง มารุต วิเชษฐวิชัย 

(ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) สถิติ 25.73 วิ ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 16 ปี ชาย เหรียญทอง พีรภาส จั่นจํารัส

(ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ) สถิติ 25.00 วิ. ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 14 ปี ชาย เหรียญทอง จิรวิช เมธาวิรุฬห์ 

(ร.ร.บดินทรเดชา) สถิติ 26.30 วิ. ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 12 ปี ชาย เหรียญทอง ธีรภัทร สุขอนันต์ (ร.ร.

กีฬา กทม.) สถิติ 27.71 วิ. ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 10 ปี ชาย เหรียญทอง สุธิกรณ์ เวชไชโย (ร.ร.ช่าง

อากาศอํารุง) สถิต 31.44 วิ. 

 ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 16 ปี หญิง เหรียญทอง ภูษณิศา แสลงโพลง (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ) สถิติ 28.28 วิ. ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 14 ปี หญิงเหรียญทอง ณัฐสิณี อุ่นเกตุกุลเศรษฐ์

(ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา) สถิติ 28.73 วิ.ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญทอง อัมพรพัชร บุญมาก 

(ร.ร.สวนกุหลาบฯ นนทบุรี) สถิติ 29.65 วิ.ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่น 10 ปี หญิง เหรียญทอง ธัญวรัตม์  

เตชเจริญพานิช(ร.ร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์) สถิติ 32.42 วิ กบ 50 ม. รุ่น 16 ปี ชายเหรียญทอง  

อังกฤช ไชยกุศล (ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ) สถิติ 32.21 วิ. กบ 50 ม. รุ่น 14 ปี ชาย เหรียญทอง จิรภัทร 

ริมประนาม (ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) สถิติ 32.84 วิ. กบ 50 ม. รุ่น 12 ปี ชาย เหรียญทอง อภิมุข เหม

พิจิตร (ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม) สถิติ 35.18 วิ. กบ 50 ม. รุ่น 10 ปี ชาย เหรียญทอง รัชภูมิ ไชยลังกา 

(ร.ร.อนุบาลสามเสน) สถิติ 41.11 วิ. กบ 50 ม. รุ่น 18 ปี หญิง เหรียญทอง วริศรา แข็งขัน(ร.ร.สาธิต  
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ม.รามคําแหง) สถิติ 38.70 วิ กบ 50 ม. รุ่น 16 ปี หญิง เหรียญทอง สุภัชฌา วิจิตรรัตนะ (ร.ร.ราชินี

บน) สถิติ 36.82 วิ. กบ 50 ม. รุ่น 14 ปี หญิง เหรียญทอง ณัฐสิณี อุ่นเกตุกุลเศรษฐ์ (ร.ร.ศิริวัฒน์

วิทยา) สถิติ 36.13 วิ. กบ 50 ม. รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญทอง อัมพรพัชร บุญมาก (ร.ร.สวนกุหลาบฯ 

นนทบุรี) สถิติ 37.75 วิ. กบ 50 ม. รุ่น 10 ปี หญิง เหรียญทอง คณพร ทัพสัมพันธ์ (ร.ร.สารสาสน์

พิทยา) สถิติ 41.45 วิ 

 ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 18 ปี ชาย เหรียญทอง ณัฐพนธ์ เอ้ือวรศักด์ิชัย (ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) 

สถิติ 1.00.48 ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 16 ปี ชาย เหรียญทอง นิธินันท์ จันทร์แก้ว (ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย) 

สถิติ 1.00.08 น. ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 14 ปี ชาย เหรียญทอง ทศพล ครองเกียรติเลิศ (ร.ร.นาหลวง) สถิติ 

1.03.21 น. ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 12 ปี ชาย เหรียญทอง ธนกฤต อังคุละนาวิน (ร.ร.อยู่เย็นวิทยา) สถิติ 

1.08.81 น. ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 10 ปี ชาย เหรียญทอง พีรพัฒน์ พันธ์ุดี (ร.ร.สาธิต มรภ.สวนสุนันทา) 

สถิติ 1.16.26 น. ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 18 ปี หญิง เหรียญทอง ใยทิพย์ ด้วงป้ัน (ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม) 

สถิติ 1.06.94 น. ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 16 ปี หญิง เหรียญทอง พิชุตา สัมผัสสุข (ร.ร.บางกะปิ) สถิติ 

1.06.94 น. ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 14 ปี หญิง เหรียญทอง สิตานันท์ ศรีสุวรรณ์ (ร.ร.ศึกษานารี) สถิติ 

1.10.27 น. ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 12 ปี หญิง เหรียญทอง ศีรณา เปาวสันต์ (ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย) สถิติ 

1.12.25 น. ผีเส้ือ 100 ม. รุ่น 10 ปี หญิง เหรียญทอง ลักษิกา วิเศษพินิชกิจ (ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย) สถิติ 

1.19.06 น. 

 สรุปโรงเรียนท่ีได้เหรียญรางวัลมากท่ีสุดในแต่ละประเภท โดยในประเภทชาย รุ่นอายุ 10 ปี 

ได้แก่โรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา 4 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญเงิน, รุ่นอายุ 12 ปี ได้แก่ โรงเรียน

กีฬา กทม. 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง, รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพ 

คริสเตียนวิทยาลัย 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง, รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย 6 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง, รุ่นอายุ 18 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

7 เหรียญทอง 5 เหรียญ เงิน 4 เหรียญทองแดง 

 ส่วนในประเภทหญิง รุ่นอายุ 10 ปี ได้แก่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 4 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญ

ทองแดง, รุ่นอายุ 12 ปี ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 6 เหรียญทอง, รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ 

โรงเรียนศึกษานารี 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง, รุ่นอายุ 16 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง, รุ่นอายุ 18 ปี โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญเงิน 

 


