
      

 

 

 

 

ระเบียบการแข,งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร,วมการแข,งขัน 
กีฬาเอเช่ียนอินดอร=และมาร=ลเช่ียลอาร=ตเกมส= คร้ังท่ี 6 ณ กรุงเทพมหานคร (สนามท่ี 1/2564) 

สมาคมกีฬาว,ายน้ำแห,งประเทศไทย 
 

------------------------------------------------- 
 

1. วัตถุประสงค= 
1.1 เพ่ือเป*นการจัดอันดับของนักกีฬาว8ายน้ำประเทศไทย 
1.2 เพ่ือเป*นกิจกรรมระหว8างสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว8ายน้ำแห8งประเทศไทย 
1.3 เพ่ือใชKสถิติในการพิจารณาเขKาร8วมรายการนานาชาติของสมาคมฯ 
1.4 เพ่ือใชKสถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเขKาร8วมการแข8งขันกีฬาเอเช่ียนอินดอรRและมารRเช่ียลอารRทเกมสR คร้ังท่ี 6 

 

2. สถานท่ีแข,งขัน สระว8ายน้ำ 25 เมตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
 

3. วันท่ีแข,งขัน  ระหว8างวันท่ี 10 – 11 เมษายน พ.ศ. 2564 

เร่ิมการแข8งขัน เวลา 09.00 น. 

4. กติกาการแข,งขัน   

4.1 ใชKกติกาของสหพันธRว8ายน้ำนานาชาติ 2017 – 2021 (ฉบับภาษาไทย แปลโดยสมาคมฯ) 

4.2 ระบบจัดการแข8งขันแบบ Time Final 

4.3 ปjญหาและอุปสรรคในการทดสอบเวลาใหKอยู8ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือว8าเป*นท่ีส้ินสุด 

4.4 นักกีฬาท่ีเขKาร8วมทดสอบเวลาจะตKองรายงานตัวก8อนเร่ิมการแข8งขัน 15 นาที 
 

5. ประเภทการแข,งขัน    

ชาย (11) หญิง (11) 

ฟรีสไตลR: 50, 100, 200 เมตร ฟรีสไตลR: 50, 100, 200 เมตร 

กรรเชียง: 50, 100 เมตร กรรเชียง: 50, 100 เมตร 

กบ: 50, 100 เมตร กบ: 50, 100 เมตร     

ผีเส้ือ: 50, 100 เมตร ผีเส้ือ: 50, 100 เมตร 

เด่ียวผสม: 100, 200 เมตร เด่ียวผสม: 100, 200 เมตร 
 

 

6. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเข8าร,วมแข,งขัน  
6.1 เป*นนักกีฬาสัญชาติไทย ท่ีสังกัดในสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาว8ายน้ำแห8งประเทศไทยปjจจุบัน 
6.2 เป*นนักกีฬาท่ีมีสถิติเวลาเป*นอันดับท่ี 1 – 32 ของทุกรายการแข8งขันตามขKอ 5 ในช8วงเวลาการคัดเลือก

ระหว8างวันท่ี 1 กันยายน 2562 – 28 กุมภาพันธR 2564 โดยใชKผลการแข8งขันจากท้ังสระ 50 เมตรและ 25 เมตร 
สามารถตรวจสอบรายช่ือไดKจากเอกสารท่ีแนบทKาย 

7. การสมัคร… 
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7. การสมัครเข8าร,วมการแข,งขัน                                                                                                           
7.1 รับสมัครต้ังแต8วันท่ี 25 – 31 มีนาคม 2564 
7.2 รับสมัครผ8านเว็บไซตR www.swimming.or.th/Home ผ8านระบบสโมสรสมาชิก เท8าน้ัน 
7.4 สามารถตรวจสอบรายช่ือและแกKไขไดKในวันท่ี 3 – 5 เมษายน 2564 ผ8านทางเว็บไซตR www.swimming.or.th  
 

8. การประชุมผู8จัดการทีม 
วันท่ี:  วันเสารRท่ี 10 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น.  
สถานท่ี:   สระว8ายน้ำ 25 เมตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

 

9. การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย 
     16.1 คณะกรรมการจัดการแข8งขันจะดำเนินการป}องกันการแพร8ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน8า 2019 
(โควิด-19) ตามคำแนะนำและขKอกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคทKองท่ีจังหวัดสมุทรปราการ อย8าง
เคร8งครัด เช8น การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห8าง การสวมหนKากากตลอดการชมหรือการปฏิบัติหนKาท่ี 
ยกเวKนนักกีฬาในขณะทำการฝ�กซKอมหรือแข8งขัน 
     16.2 คณะกรรมการจัดการแข8งขัน มีการจัดเจKาหนKาที่รักษาความปลอดภัย เจKาหนKาที่สาธารณสุข และรถ
ฉุกเฉิน ในกรีณีมีความจำเป*นจะตKนขนยKายผูKป�วยไปส8งโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาการแข8งขัน 
     16.3 กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว8างการแข8งขัน คณะกรรรมการจัดการแข8งขันจะไม8รับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังส้ิน จะมีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตKน เท8าน้ัน 
     16.4 ในกรณีที่นักกีฬา ผูKฝ�กสอน หรือเจKาหนKาที่อื่นใด มีทรัพยRสินสูญหาย คณะกรรรมการจัดการแข8งขัน จะ
ไม8รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
     16.5 นักกีฬา ผูKฝ�กสอน หรือเจKาหนKาที่อื่นใดที่เขKาร8วมการแข8งขัน จะตKองไม8มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน8า 2019 
(โควิด-19) ในกรณีที่ผูKใดเขKาร8วมการแข8งขันแลKวติดเชื้อโควิด-19 คณะกรรรมการจัดการแข8งขันจะไม8รับผิดชอบ
ใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
          ประกาศ   ณ   วันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
             (นางสาวศุภลักษณR อินทรพิชัย) 
             เลขาธิการสมาคมกีฬาว8ายน้ำแห8งประเทศไทย 

 

 

 

 

 



      

 

โปรแกรมการแข,งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร,วมการแข,งขัน 

กีฬาเอเช่ียนอินดอร=และมาร=ลเช่ียลอาร=ทเกมส= คร้ังท่ี 6 ณ กรุงเทพมหานคร (สนามท่ี 1) 
 

 

 

วันท่ี 1 (วันเสาร=ท่ี 10 เมษายน 2564) 
 

รายการ ประเภท เพศ 

101 ฟรีสไตลR 200 เมตร ชาย 

102 ฟรีสไตลR 200 เมตร หญิง 

103 ผีเส้ือ 100 เมตร ชาย 

104 ผีเส้ือ 100 เมตร หญิง 

105 กรรเชียง 50 เมตร ชาย 

106 กรรเชียง 50 เมตร หญิง 

107 กบ 100 เมตร ชาย 

108 กบ 100 เมตร หญิง 

109 ฟรีสไตลR 50 เมตร ชาย 

110 ฟรีสไตลR 50 เมตร หญิง 

111 เด่ียวผสม 100 เมตร ชาย 

112 เด่ียวผสม 100 เมตร หญิง 

 

 

 

  



      

 

โปรแกรมการแข,งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเข8าร,วมการแข,งขัน 

กีฬาเอเช่ียนอินดอร=และมาร=ลเช่ียลอาร=ทเกมส= คร้ังท่ี 6 ณ กรุงเทพมหานคร (สนามท่ี 1) 
 

 

 

วันท่ี 2 (วันอาทิตย=ท่ี 11 เมษายน 2564) 
 

รายการ ประเภท เพศ 

201 เด่ียวผสม 200 เมตร ชาย 

202 เด่ียวผสม 200 เมตร หญิง 

203 ผีเส้ือ 50 เมตร ชาย 

204 ผีเส้ือ 50 เมตร หญิง 

205 กรรเชียง 100 เมตร ชาย 

206 กรรเชียง 100 เมตร หญิง 

207 กบ 50 เมตร ชาย 

208 กบ 50 เมตร หญิง 

209 ฟรีสไตลR 100 เมตร ชาย 

210 ฟรีสไตลR 100 เมตร หญิง 

 

  



ฟรีไตล์ 50 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 แอนดรูว์ ด๊ิกบี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
4 กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์ สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
5 เนธาน สเตอร์น สมาคมราชกรีฑาสโมสร
6 อภิชา วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม
7 รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
8 ภูมิพัฒน์ เรือนทอง เดอ มงฟอร์ต
9 ต้นน้ำ กันตีมูล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
10 ภัทร์ อนุตรโสตถิ นิสท์ ฟอลคอน
11 ณัฐภัทร นันตาเป็ง ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
12 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
13 นิธิกรณ์ เวชไชโย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
14 ประทิน คุปติวิทยากุล ชมรมว่ายน้ำวชิราวุธวิทยาลัย
15 ปวริศ กฤษฤานนท์ สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 สุชาพงศ์ วงศาเสถียร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
17 วรรธนะ วรกิจรุ่งโรจน์ สาธิต มศว ปทุมวัน
18 ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง วิช่ันสวิมม่ิง
19 ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
20 ศุภกร สุขเกษม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
21 พีรพัฒน์ พันธ์ุดี สปอร์ตแมนชิพ
22 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
23 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
24 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
25 ธัญพิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ เพชรเกษม3
26 ธีรภัทร วัตร์สาร ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
27 ปฏิพล แดงสากล สปอร์ตแมนชิพ
28 ธนภัทร ศิริหัสถศักด์ิ เพชรเกษม3
29 พัสกร ศรีดิลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
30 ปริญญ์ จันทรางกูร พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
31 ปภังกร สิงห์กล่ิน ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ
32 นรังค์ พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน

ระหว่างวันท่ี 10-11 เมษายน 2564 ณ สระว่ายน้ำ 25 เมตร ม.วิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

บัญชีรายชื่อนักกีฬาท่ีมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทดสอบเวลา
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ คร้ังท่ี 6



ฟรีไตล์ 100 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 แอนดรูว์ ด๊ิกบี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
3 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
4 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
5 เนธาน สเตอร์น สมาคมราชกรีฑาสโมสร
6 ต้นน้ำ กันตีมูล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
7 กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์ สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
8 รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
9 วรรธนะ วรกิจรุ่งโรจน์ สาธิต มศว ปทุมวัน
10 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
11 อภิชา วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม
12 ณัฐภัทร นันตาเป็ง ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
13 ภัทร์ อนุตรโสตถิ นิสท์ ฟอลคอน
14 อภิวิชญ์ ครัดทัพ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
15 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
16 ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธ์ิ เดอ มงฟอร์ต
17 นิธิกรณ์ เวชไชโย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
18 พีรพัฒน์ พันธ์ุดี สปอร์ตแมนชิพ
19 ธีรุตม์ เย็นคงคา สาธิต มศว ปทุมวัน
20 ปรินทร เกตตะพันธ์ ชมรมว่ายน้ำภูเก็ตคันทรีโฮม
21 ธนภัทร ศิริหัสถศักด์ิ เพชรเกษม3
22 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
23 จิตรภณ ถาวรภา ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 สุชาพงศ์ วงศาเสถียร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
25 ประทิน คุปติวิทยากุล ชมรมว่ายน้ำวชิราวุธวิทยาลัย
26 กมนทรรศน์ ชมดี ชมรมว่ายน้ำกีฬาแสนสุข
27 ศุภกร สุขเกษม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
28 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
29 ภูรินาทร เครือตัน รัตนศรีเกียรติ
30 ธัญพิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ เพชรเกษม3
31 กฤตภาส แก้วมาตย์ เจียเจียสปอร์ตคลับเชียงใหม่
32 ธนกฤต เผ่าพิน วิช่ันสวิมม่ิง



ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 แอนดรูว์ ด๊ิกบี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
3 ต้นน้ำ กันตีมูล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
4 รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
5 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
6 วรรธนะ วรกิจรุ่งโรจน์ สาธิต มศว ปทุมวัน
7 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
8 พีรพัฒน์ พันธ์ุดี สปอร์ตแมนชิพ
9 ธนกฤต กิตติยะ วิช่ันสวิมม่ิง
10 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
11 ธีรุตม์ เย็นคงคา สาธิต มศว ปทุมวัน
12 ปรินทร เกตตะพันธ์ ชมรมว่ายน้ำภูเก็ตคันทรีโฮม
13 อารยะ ภูมิจิตอมร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
14 ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธ์ิ เดอ มงฟอร์ต
15 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 ณัฎฐภณ อินทรัตน์ชัยกิจ วิช่ันสวิมม่ิง
17 ธนกฤต เผ่าพิน วิช่ันสวิมม่ิง
18 นิธิกรณ์ เวชไชโย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
19 ภานุพงศ์ นิติกุลชัย ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
20 ภูริ พัฒนวิบูลย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
21 จิตรภณ ถาวรภา ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
23 เจษฎาพร ฉวีวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล
24 วสุ พันธุรักษา ชมรมว่ายน้ำสิงห์
25 กมนทรรศน์ ชมดี ชมรมว่ายน้ำกีฬาแสนสุข
26 วิชารี กรีเวล วิช่ันสวิมม่ิง
27 กฤตภาส แก้วมาตย์ เจียเจียสปอร์ตคลับเชียงใหม่
28 เกรียงศักด์ิ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
29 พีรพัฒน์ คล่องการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
30 ภูมภากร เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
31 ภูษิตา โรจนรัตน์ สโมสรว่ายน้ำศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม
32 ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี



กรรเชียง 50 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 นรังค์ พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน
2 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
4 กศิภัทร ช่อกระถิน สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
5 ปุญชรัสม์ิ พรรณประสาธน์ สาธิต มศว ปทุมวัน
6 ปรีดิยาธร อบเชย แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
7 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
8 อภิชา วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม
9 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
10 ปุญญพัฒน์ ต้ังศรีพงศ์ ราชพฤกษ์นนท์
11 ภูมิพัฒน์ เรือนทอง เดอ มงฟอร์ต
12 พัสกร ศรีดิลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
13 ธนกฤต เผ่าพิน วิช่ันสวิมม่ิง
14 ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
15 ปวิช วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม
16 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
17 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
18 ธนภูมิ เครือคําขาว สโมสรทหารอากาศ
19 จิรวิช เมธาวิรุฬห์ วิช่ันสวิมม่ิง
20 ณัฎฐภณ อินทรัตน์ชัยกิจ วิช่ันสวิมม่ิง
21 พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ สาธิต มศว ปทุมวัน
22 กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23 ธนภัทร ศิริหัสถศักด์ิ เพชรเกษม3
24 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
25 กฤตภาส แก้วมาตย์ เจียเจียสปอร์ตคลับเชียงใหม่
26 ศุภศิษฏ์ พรหมชูวงศ์ ราชพฤกษ์นนท์
27 วสิวัฒน์ ดวงรัตน์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
28 ปริพล หวังธรรมบุญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
29 สุชาพงศ์ วงศาเสถียร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
30 อสโม ทองช่วง ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
31 ศุภกร โชติกุล สโมสรทหารอากาศ
32 จิราภัทร ลามศรีจันทร์ สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์



กรรเชียง 100 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
2 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 ต้นน้ำ กันตีมูล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
4 ปุญชรัสม์ิ พรรณประสาธน์ สาธิต มศว ปทุมวัน
5 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
6 กศิภัทร ช่อกระถิน สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
7 ปรีดิยาธร อบเชย แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
8 ธนกฤต เผ่าพิน วิช่ันสวิมม่ิง
9 ปุญญพัฒน์ ต้ังศรีพงศ์ ราชพฤกษ์นนท์
10 ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
11 ณัฎฐภณ อินทรัตน์ชัยกิจ วิช่ันสวิมม่ิง
12 ปวิช วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม
13 ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
14 พัสกร ศรีดิลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
15 พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ สาธิต มศว ปทุมวัน
16 ภูมภากร เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
17 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
18 ธนภัทร ดนัยนฤมล รัตนศรีเกียรติ
19 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
20 นรังค์ พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน
21 จิราภัทร ลามศรีจันทร์ สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
22 ศุภศิษฏ์ พรหมชูวงศ์ ราชพฤกษ์นนท์
23 กฤตภาส แก้วมาตย์ เจียเจียสปอร์ตคลับเชียงใหม่
24 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอร์ต
25 คับคุณ เสงี่ยม ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
26 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
27 สุชาพงศ์ วงศาเสถียร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
28 อธิษฐ ขรภูมิ ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 วสิวัฒน์ ดวงรัตน์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
30 ธนัตถ์ุภัทร ธนัตถ์เจริญกุล ประจักษ์สวิมม่ิง
31 นิธิกรณ์ เวชไชโย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
32 ธีรภัทร วัตร์สาร ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี



กบ 50 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์ สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
2 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
4 รดมยศ มาตเจือ สาธิต มศว ปทุมวัน
5 ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง วิช่ันสวิมม่ิง
6 ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
7 ภัทร์ อนุตรโสตถิ นิสท์ ฟอลคอน
8 รัชภูมิ ไชยลังกา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
9 รัชสิญจน์ มหามงคล ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ปรวตร รมณีย์กชกร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
11 ปัณณธร เลิศศศิภากร วิช่ันสวิมม่ิง
12 พีรพัฒน์ คล่องการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
13 ธนนชัย จันทร์รักษา สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 ภูริลาภ เทียนน้อย มหาวิทยาลัยรังสิต
15 กตมาตุ อู่ตะเภา ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
16 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 เอกวิชา สุขศรี ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
19 อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
20 ธนกฤต เมฆเจริญ สโมสรทหารอากาศ
21 อังกฤษ ทองขันธ์ เดอ มงฟอร์ต
22 อสโม ทองช่วง ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
23 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอร์ต
24 เดชดานัย เตชะพาณิชยกุล สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
25 สิทธิ แสงสุข วิช่ันสวิมม่ิง
26 จีระยุ โพธ์ิคํา สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
27 ปภังกร สิงห์กล่ิน ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

28 ภูดิส ศรีทองกุล ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
29 เทวา เบ้าจูม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
30 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
31 ณัฐกรณ์ เล็กกระโทก สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
32 ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร



กบ 100 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 ประสบชัย แก้วรุ่งเรือง วิช่ันสวิมม่ิง
2 ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ สโมสรทหารอากาศ
3 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
4 พีรพัฒน์ คล่องการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
5 กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์ สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
6 รัชภูมิ ไชยลังกา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
7 ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
8 อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
9 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
10 ปรวตร รมณีย์กชกร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
11 อังกฤษ ทองขันธ์ เดอ มงฟอร์ต
12 รัชสิญจน์ มหามงคล ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 ปัณณธร เลิศศศิภากร วิช่ันสวิมม่ิง
14 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 ธนกฤต เมฆเจริญ สโมสรทหารอากาศ
16 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอร์ต
17 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
18 เอกวิชา สุขศรี ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 กตมาตุ อู่ตะเภา ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
20 ปภังกร สิงห์กล่ิน ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

21 กิตติพงษ์ นนท์พละ สาธิต มศว ปทุมวัน
22 คณพร แก้วเกษ เดอ มงฟอร์ต
23 ภูดิส ศรีทองกุล ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
24 จีระยุ โพธ์ิคํา สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
25 เมธวิน ทองสัมฤทธ์ิ สโมสรว่ายน้ำ A-orta
26 เกรียงศักด์ิ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
27 ชีนภัทร์ มูลสม เดอ มงฟอร์ต
28 ชยุต เจริญธรรมทัต รัตนศรีเกียรติ
29 เทวา เบ้าจูม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
30 สุรสิทธ์ิ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
31 จิณณวัตร อ่ิมอุรัง ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
32 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร



ผีเส้ือ 50 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 แอนดรูว์ ด๊ิกบี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
3 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 เนธาน สเตอร์น สมาคมราชกรีฑาสโมสร
5 ภัทร์ อนุตรโสตถิ นิสท์ ฟอลคอน
6 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
7 กิติพัฒน์ ภิพิมพ์นันท์ สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
8 นรังค์ พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน
9 ภูริศ วารีมณีศิลป์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
10 กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
11 อภิชา วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม
12 ภูมิพัฒน์ เรือนทอง เดอ มงฟอร์ต
13 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
14 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
15 อภิวิชญ์ ครัดทัพ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
16 ศุภกร สุขเกษม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
17 ปวริศ กฤษฤานนท์ สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 อสโม ทองช่วง ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
19 นิธิกรณ์ เวชไชโย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
20 ปัณณวิชญ์ ฉิมประเสริฐ วิช่ันสวิมม่ิง
21 จิรกิตต์ิ โสมนัส สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 รดมยศ มาตเจือ สาธิต มศว ปทุมวัน
23 ชัยอนันต์ อุ่นจันทร์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
24 ปฏิพล แดงสากล สปอร์ตแมนชิพ
25 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
26 สุรสิทธ์ิ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
27 ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
28 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
29 ธนภัทร ศิริหัสถศักด์ิ เพชรเกษม3
30 ประทิน คุปติวิทยากุล ชมรมว่ายน้ำวชิราวุธวิทยาลัย
31 ศวัส แสนเยีย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" ม.บูรพา
32 วิชกร ณ วิเชียร ชมรมว่ายน้ำ อบจ.น่าน



ผีเส้ือ 100 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
5 อภิวิชญ์ ครัดทัพ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัย
6 ภัทร์ อนุตรโสตถิ นิสท์ ฟอลคอน
7 สุรสิทธ์ิ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
8 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 อภิชา วัฒนคุณ ไลอ้อนสวิมทีม
10 จิรกิตต์ิ โสมนัส สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 อสโม ทองช่วง ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
12 นิธิกรณ์ เวชไชโย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
13 ปรินทร เกตตะพันธ์ ชมรมว่ายน้ำภูเก็ตคันทรีโฮม
14 ศุภกร สุขเกษม สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
15 สิรดนัย ยานู ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี
16 กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
17 ธนกฤต เผ่าพิน วิช่ันสวิมม่ิง
18 ภูมพุฒิ เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
19 พิสิษฐ์ อนุศักด์ิชัยกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
20 ปฏิพล แดงสากล สปอร์ตแมนชิพ
21 กมนทรรศน์ ชมดี ชมรมว่ายน้ำกีฬาแสนสุข
22 ภูมิภัทร คําสะอาด ชมรมว่ายน้ำสิงห์
23 ภูวิศ พูลสงวน สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
25 ปัณณวัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล สาธิต มศว ปทุมวัน
26 สุรบดี แสงแก้ว สโมสรทหารอากาศ
27 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
28 แพทริค วอล์ พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
29 นราวิชญ์ จ้อยประดิษฐ์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี
30 ชุติเดช อนุกูลวรรธกะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
31 ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
32 ธนภัทร ศิริหัสถศักด์ิ เพชรเกษม3



เด่ียวผสม 100 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
2 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
4 ต้นน้ำ กันตีมูล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5 ภัทร์ อนุตรโสตถิ นิสท์ ฟอลคอน
6 เกรียงศักด์ิ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
7 พีรพัฒน์ คล่องการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
8 ปุญชรัสม์ิ พรรณประสาธน์ สาธิต มศว ปทุมวัน
9 พิสิษฐ์ อนุศักด์ิชัยกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
10 กิตติพงษ์ นนท์พละ สาธิต มศว ปทุมวัน
11 ฐิติวัชร์ อิทธิมนต์วงษ์ อัสสัมชัญศรีราชา
12 ปรวตร รมณีย์กชกร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
13 ปริพล หวังธรรมบุญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
14 ภูริศ วารีมณีศิลป์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
15 ษมากร ถวัลย์วุฒิ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
16 ธีรุตม์ เย็นคงคา สาธิต มศว ปทุมวัน
17 ธนภัทร ดนัยนฤมล รัตนศรีเกียรติ
18 ศิริบุญ คล่องการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
19 วชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช อัสสัมชัญศรีราชา
20 เขตตะวัน จูวาล่า อยู่เย็นวิทยา
21 ธีร์ มนตรี แบงคอก สวิม อคาเดม่ี



เด่ียวผสม 200 เมตร ชาย
ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัดสโมสร
1 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 นวพรรษ วงค์เจริญ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 ต้นน้ำ กันตีมูล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
4 ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ สโมสรทหารอากาศ
5 ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
6 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 พีรพัฒน์ คล่องการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
8 ปุญชรัสม์ิ พรรณประสาธน์ สาธิต มศว ปทุมวัน
9 ธนกฤต เผ่าพิน วิช่ันสวิมม่ิง
10 รัชภูมิ ไชยลังกา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
11 ศุภกร โชติกุล สโมสรทหารอากาศ
12 กมนทรรศน์ ชมดี ชมรมว่ายน้ำกีฬาแสนสุข
13 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอร์ต
14 เกรียงศักด์ิ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
15 อสโม ทองช่วง ชมรมว่ายน้ำผดุงราษฎร์พิษณุโลก
16 นิธิกรณ์ เวชไชโย ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
17 อังกฤษ ทองขันธ์ เดอ มงฟอร์ต
18 พิสิษฐ์ อนุศักด์ิชัยกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
19 ศุภ สง่าวรวงศ์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
20 สุรสิทธ์ิ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
21 จิตรภณ ถาวรภา ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 ปรินทร เกตตะพันธ์ ชมรมว่ายน้ำภูเก็ตคันทรีโฮม
24 พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
25 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
26 ภูมิภัทร คําสะอาด ชมรมว่ายน้ำสิงห์
27 ภูมภากร เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
28 เจษฎาพร ฉวีวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล
29 พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ สาธิต มศว ปทุมวัน
30 คณพร แก้วเกษ เดอ มงฟอร์ต
31 ธนกร วิเศษ ราชนาวี
32 ปริพัฒน์ พิมพ์แปร โต๋วเต๋สวิมคลับ



ฟรีไตล์ 50 เมตร หญิง
1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
3 ภราดา พรหมตวง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
4 ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
6 ทัชฌา โพธิทัต สมาคมราชกรีฑาสโมสร
7 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
8 เสาวนีย์ บุญอำไพ รัตนศรีเกียรติ
9 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
10 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
11 ณิชชยา ธิมาภรณ์ ว่ายน้ำเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ
12 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน
13 กัญญาภัค ส้อสกุล สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
14 ฝนปราย แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
15 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน
16 ภริม ภิงคารวัฒน์ พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
17 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
18 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
19 ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
20 มีอา มิลลาร์ สโมสรวิสุทธารมณ์
21 กวิสรา สุมามาลย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
22 มาเรีย เนดเดลกา ชมรมว่ายน้ำสิงห์
23 ฟ้าใส แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
24 กชพร อรรถกิจบัญชา สปอร์ตแมนชิพ
25 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
26 ชิติพัทธ์ สะเดา สาธิต มศว ปทุมวัน
27 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
28 ณัฐพัชร์ พยัคฆศิริ ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต สาธิต มศว ปทุมวัน
30 ปองชม คชนันทน์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
31 ณัฐรินีย์ ขจรเมธา พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
32 พิชญาภัค ทันสมัย สโมสรว่ายน้ำจันทบุรีบูรพา

บัญชีรายชื่อนักกีฬาท่ีมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทดสอบเวลา
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ คร้ังท่ี 6

ระหว่างวันท่ี 10-11 เมษายน 2564 ณ สระว่ายน้ำ 25 เมตร ม.วิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ



ฟรีไตล์ 100 เมตร หญิง
1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
4 ภราดา พรหมตวง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
6 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
7 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
8 ฝนปราย แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
9 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ
10 ทัชฌา โพธิทัต สมาคมราชกรีฑาสโมสร
11 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
12 ฟ้าใส แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
13 กวิสรา สุมามาลย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
14 กัญญาภัค ส้อสกุล สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
15 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
16 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
17 ปัณณิชดา กองลำเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
18 ณิชชยา ธิมาภรณ์ ว่ายน้ำเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ
19 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน
20 มาเรีย เนดเดลกา ชมรมว่ายน้ำสิงห์
21 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 กตวรรณ ทีฆะ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
23 ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
24 ปองชม คชนันทน์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
25 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน
26 เฌอมาศ วิริยะวัฒนา สมาคมราชกรีฑาสโมสร
27 พิมพ์นาถ ชุลีคร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
28 ภริม ภิงคารวัฒน์ พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
29 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
30 ประกายฟ้า ลีฬหานนท์ สโมสรว่ายน้ำไทยคริสเตียน
31 จิรัชญา สีโท ชมรมว่ายน้ำสิงห์
32 ณัฐวศา ดีงาม ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ฟรีไตล์ 200 เมตร หญิง
1 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
3 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
4 ภราดา พรหมตวง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5 ฝนปราย แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
6 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
7 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
8 ฟ้าใส แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
9 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ
10 เอมมิกา หิมะทองคํา ชมรมว่ายน้ำสิงห์
11 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
12 กัญญาภัค ส้อสกุล สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
13 กตวรรณ ทีฆะ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
14 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์
15 พิมพ์นาถ ชุลีคร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
16 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
18 ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
19 สิเนห์อานิญช์ โชติวัตธนาเดชา ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี
20 คชานันท์ พันธ์ไพศาล ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ
21 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
22 แองเจลิน่า เอเลน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
23 ปัณณิชดา กองลำเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
24 ประกายฟ้า ลีฬหานนท์ สโมสรว่ายน้ำไทยคริสเตียน
25 ชยาภา ยะวิญชาญ สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 พิชญาภัค ทันสมัย สโมสรว่ายน้ำจันทบุรีบูรพา
27 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน
28 ณัฐรินีย์ ขจรเมธา พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
29 กวิสรา สุมามาลย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
30 พิมพ์มาดา เอาผล วิช่ันสวิมม่ิง
31 นวรัตน์ ไทยแท้ เดอ มงฟอร์ต
32 กนกวรรณ สังข์ทอง สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



กรรเชียง 50 เมตร หญิง
1 เสาวนีย์ บุญอำไพ รัตนศรีเกียรติ
2 ฝนปราย แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
3 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
4 ขนิษฐา นิ่มดํา ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 เฌอมาศ วิริยะวัฒนา สมาคมราชกรีฑาสโมสร
6 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
7 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
8 ภูษิตา จิวาลักษณ์ สาธิต มศว ปทุมวัน
9 สุชารัตน์ รักสุภาพ สาธิต มศว ปทุมวัน
10 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
11 มีอา มิลลาร์ สโมสรวิสุทธารมณ์
12 ภริม ภิงคารวัฒน์ พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
13 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
14 ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
15 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
16 ศุภานัน แท่นนิล ชมรมว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา
17 ปราลดา วาสนสมสิทธ์ิ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
18 กชพร อรรถกิจบัญชา สปอร์ตแมนชิพ
19 ฟ้าใส แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
20 ปนรรฐพร บุญร้ิว รัตนศรีเกียรติ
21 วนิชญา ต้ังธนทรัพย์ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
22 นวพร ไทยแท้ เดอ มงฟอร์ต
23 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
24 กนิษฐา ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
25 อริศรา ประยุทธสินธ์ุ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ
26 สภาวินี อยู่สุข ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 ศศพินท์ สาระวาส มหาวิทยาลัยรังสิต
28 สิเนห์อานิญช์ โชติวัตธนาเดชา ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี
29 วารีรัชต์ อ้นแสน ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 วรรณพร คงทน ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยา จ.กระบี่
31 ศุภมาส จังพูนลาภ โรงเรียนพระแม่มารี
32 นัยน์ปพร วรเวช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



กรรเชียง 100 เมตร หญิง
1 เสาวนีย์ บุญอำไพ รัตนศรีเกียรติ
2 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 ฝนปราย แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
4 เฌอมาศ วิริยะวัฒนา สมาคมราชกรีฑาสโมสร
5 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
6 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
7 มีอา มิลลาร์ สโมสรวิสุทธารมณ์
8 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
9 ภริม ภิงคารวัฒน์ พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
10 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
11 ฟ้าใส แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
12 นวพร ไทยแท้ เดอ มงฟอร์ต
13 ปนรรฐพร บุญร้ิว รัตนศรีเกียรติ
14 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
15 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
16 ปราลดา วาสนสมสิทธ์ิ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
17 กนิษฐา ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
18 สุชารัตน์ รักสุภาพ สาธิต มศว ปทุมวัน
19 ศุภานัน แท่นนิล ชมรมว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา
20 ณัฐวศา ดีงาม ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
22 วนิชญา ต้ังธนทรัพย์ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
23 ภูษิตา จิวาลักษณ์ สาธิต มศว ปทุมวัน
24 อริศรา ประยุทธสินธ์ุ โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ
25 สิเนห์อานิญช์ โชติวัตธนาเดชา ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี
26 วรณัฏฐ์ เด่นแพทย์ชรางกูร โต๋วเต๋สวิมคลับ
27 เจณิษา อมรศรีรัตนชัย นิวไลฟ์ สวิมม่ิง อคาเดม่ี
28 พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต สาธิต มศว ปทุมวัน
29 ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
30 อัณศยา ฉายเเม้น สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31 กนกวรรณ สังข์ทอง สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
32 ชิติพัทธ์ สะเดา สาธิต มศว ปทุมวัน



กบ 50 เมตร หญิง
1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 เสาวนีย์ บุญอำไพ รัตนศรีเกียรติ
3 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์
4 ณิชา กิจคณากร วิช่ันสวิมม่ิง
5 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน
6 ฐิติรัตน์ อินไชย ชมรมว่ายน้ำ อบจ.น่าน
7 ภริม ภิงคารวัฒน์ พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
8 กันยาวีร์ จิตรศรัณย์ รัตนศรีเกียรติ
9 สุพิชญา ขวนขวาย สโมสรราชนาวีพัทยา
10 กานต์ธิดา เกษมเศรษฐสิทธ์ิ ไลอ้อนสวิมทีม
11 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
12 วนิชญา ต้ังธนทรัพย์ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
13 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 ธิติพร เกิดศรีพันธ์ุ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
15 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
16 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
17 กัญญา ทองดอนน้อย ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
18 ทอดาว เทสินทโชติ เดอ มงฟอร์ต
19 ชลกาญจน์ ทรงกิจ สาธิต มศว ปทุมวัน
20 ณัฐกฤตา ลีกิจจากร สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
21 สวาลักษณ์ นาคขุนทด เดอ มงฟอร์ต
22 ถาวรีย์ รัญเวศ วิช่ันสวิมม่ิง
23 ศศิภา เดชพันธ์ สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24 ภูษิตา จิวาลักษณ์ สาธิต มศว ปทุมวัน
25 ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
26 เคทลิน ทิพยวาน พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
27 พลอย ลีลายนะ ชมรมหัวหินสวิมม่ิงคลับ
28 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
29 ปริณ จุลนวล สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 ขวัญชนก เลิศเจริญ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
31 สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
32 พรสุดา ไวนิยมพงศ์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์



กบ 100 เมตร หญิง
1 เสาวนีย์ บุญอำไพ รัตนศรีเกียรติ
2 ณิชา กิจคณากร วิช่ันสวิมม่ิง
3 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
4 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
6 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน
7 กันยาวีร์ จิตรศรัณย์ รัตนศรีเกียรติ
8 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
9 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 ณัฐกฤตา ลีกิจจากร สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
11 ฐิติรัตน์ อินไชย ชมรมว่ายน้ำ อบจ.น่าน
12 ปัณณิชดา กองลำเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
13 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
14 ภริม ภิงคารวัฒน์ พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
15 สวาลักษณ์ นาคขุนทด เดอ มงฟอร์ต
16 กานต์ธิดา เกษมเศรษฐสิทธ์ิ ไลอ้อนสวิมทีม
17 วนิชญา ต้ังธนทรัพย์ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
18 ขวัญชนก เลิศเจริญ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
19 พลอย ลีลายนะ ชมรมหัวหินสวิมม่ิงคลับ
20 ทอดาว เทสินทโชติ เดอ มงฟอร์ต
21 ปริณ จุลนวล สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 พรสุดา ไวนิยมพงศ์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
23 ปวิชญาดา ไตรทศประภา ชมรมว่ายน้ำจังหวัดมหาสารคาม
24 ธิติพร เกิดศรีพันธ์ุ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
25 มีอา มิลลาร์ สโมสรวิสุทธารมณ์
26 แองเจลิน่า เอเลน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
27 ชิติพัทธ์ สะเดา สาธิต มศว ปทุมวัน
28 สุธารทิพย์ เพ็งพา ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี
29 ชลกาญจน์ ทรงกิจ สาธิต มศว ปทุมวัน
30 สุพิชญา ขวนขวาย สโมสรราชนาวีพัทยา
31 นวพรรษ พิษณุวงษ์ -
32 สุพรรณิก์กา อภิวัฒนะสิริสกุล ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี



ผีเส้ือ 50 เมตร หญิง
1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ
4 ภราดา พรหมตวง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
6 ศุภสุตา สุนทรโชติ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
7 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
8 เคทลิน ทิพยวาน พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
9 ธิติพร เกิดศรีพันธ์ุ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
10 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
11 กมลวรรณ์ รอดเดช ชมรมว่ายน้ำหมีดำ
12 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
13 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
14 กัญญาภัค ส้อสกุล สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
15 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
16 กชพร อรรถกิจบัญชา สปอร์ตแมนชิพ
17 ณัฐพัชร์ พยัคฆศิริ ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน
19 ทัชฌา โพธิทัต สมาคมราชกรีฑาสโมสร
20 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
21 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์
22 มาเรีย เนดเดลกา ชมรมว่ายน้ำสิงห์
23 ณิชชยา ธิมาภรณ์ ว่ายน้ำเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ
24 นันท์นภัส ทาระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล
25 ภูษิตา จิวาลักษณ์ สาธิต มศว ปทุมวัน
26 ณัฏฐณิชา โลหะจารุ นิวไลฟ์ สวิมม่ิง อคาเดม่ี
27 เขมจิรา อุปพงษ์ แบล็คเมจิกสวิมม่ิง
28 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน
29 วรวรัญญ์ แสงอารยะกุล ไลอ้อนสวิมทีม
30 ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์
31 ปริณ จุลนวล สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
32 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี



ผีเส้ือ 100 เมตร หญิง
1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ
4 ภราดา พรหมตวง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5 ศุภสุตา สุนทรโชติ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
6 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
7 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
8 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
9 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมว่ายน้ำสิงห์
10 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์
11 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
12 เคทลิน ทิพยวาน พัฒนาไทเกอร์ชาร์ค
13 ทัชฌา โพธิทัต สมาคมราชกรีฑาสโมสร
14 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
15 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
16 คชานันท์ พันธ์ไพศาล ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ
17 ธิติพร เกิดศรีพันธ์ุ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
18 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
19 นันท์นภัส ทาระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล
20 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
21 พิมพ์พันธ์ุ ชูพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
22 นุชวรา วิจักษณาพงษ์ ราชพฤกษ์นนท์
23 สุชารัตน์ รักสุภาพ สาธิต มศว ปทุมวัน
24 เขมจิรา อุปพงษ์ แบล็คเมจิกสวิมม่ิง
25 อารีนา รักสนิท ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
26 ธัญรดี พิมลเกตุกุล แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
27 สุรัสวดี ฉัตรวโรดม ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ณัฏฐณิชา โลหะจารุ นิวไลฟ์ สวิมม่ิง อคาเดม่ี
29 กวิสรา สุมามาลย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
30 กชพร อรรถกิจบัญชา สปอร์ตแมนชิพ
31 กมลวรรณ์ รอดเดช ชมรมว่ายน้ำหมีดำ
32 สุธาสินี แป้นแก้ว สโมสรเบญจพล ชลบุรี



เด่ียวผสม 100 เมตร หญิง

1 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 กัญญาภัค ส้อสกุล สโมสรว่ายน้ำต่อวัย นครภูเก็จ
3 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน
4 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
5 ฝนปราย แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
6 ปัณณิชดา กองลำเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
7 แองเจลิน่า เอเลน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
8 ภูษิตา จิวาลักษณ์ สาธิต มศว ปทุมวัน
9 พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต สาธิต มศว ปทุมวัน
10 กวิสรา สุมามาลย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
11 ณัฏฐณิชา วงษ์โคเมท สาธิต มศว ปทุมวัน
12 ปองชม คชนันทน์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
13 ศุภมาส จังพูนลาภ โรงเรียนพระแม่มารี
14 นภัสสร นักร้อง อยู่เย็นวิทยา
15 ปุณยนุช สินไพศาลทรัพย์ เพชรเกษม3
16 ธนัฏธ์ฐา เฉิดพงษ์ตระกูล สาธิต มศว ปทุมวัน
17 พรรษนันก์ ลิขิตบันเทิงพงศ์ สาธิต มศว ปทุมวัน
18 ณภัค คูหารุ่งกิจเจริญ โรงเรียนพระแม่มารี
19 ศศิสิริ บุญล้อม เอสแอลพี โกลบอล
20 วริศรา นพทอง ชมรมว่ายน้ำสิงห์
21 ปวริศา ใจบํารุง ครูมุ่ย สวิมม่ิง คลับ
22 ญาณิ จีระเตชธร สโมสรสระว่ายน้ำโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
23 ก่ิงบุญ บุญศรีแก้ว ชมรมว่ายน้ำเมืองพัทยา
24 นภธร อินทุวงศ์ เอสแอลพี โกลบอล
25 ณภัชยา อนนตพันธ์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
26 เธียร ศรีพงษ์ธนากุล เอสแอลพี โกลบอล
27 พิมพ์ลภัส สุภมาตร สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
28 วรัญชลี จิตรประวัติ ฟิวเจอร์สตาร์หนองแค
29 ปภาดา ศิริประกอบ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
30 วิชญาพร หล่ออริยวัฒน์ พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
31 ณัฐฐินันท์ คุตตำคำ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
32 นริสรา พานรินทร์ โรงเรียนมาเรียลัย



เด่ียวผสม 200 เมตร หญิง
1 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
2 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
3 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ
5 กมลลักษณ์ ต้ังนภากร แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
6 ขนิษฐา นิ่มดํา ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 ประกายฟ้า ลีฬหานนท์ สโมสรว่ายน้ำไทยคริสเตียน
9 ณุศณี จันทร์แดง สาธิต มศว ปทุมวัน
10 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมว่ายน้ำสิงห์
11 ณัฐวศา ดีงาม ชมรมกีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 พิมพ์นาถ ชุลีคร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
13 ปัณณิชดา กองลำเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
14 มีอา มิลลาร์ สโมสรวิสุทธารมณ์
15 สิเนห์อานิญช์ โชติวัตธนาเดชา ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี
16 ชญาภา ป้านสุวรรณ์ สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
17 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์
18 นภัสวรรณ จริตกล้า พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ
19 แองเจลิน่า เอเลน แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
20 ญารินดา สุนทรรังษี ชมรมว่ายน้ำสิงห์
21 ฟ้าใส แย้มสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
22 วนิชญา ต้ังธนทรัพย์ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
23 ศุภานัน แท่นนิล ชมรมว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา
24 ปนรรฐพร บุญร้ิว รัตนศรีเกียรติ
25 กวิสรา สุมามาลย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
26 ธิติพร เกิดศรีพันธ์ุ สปร้ินท์สวิมม่ิงคลับ
27 ฉัตรพิชชา รัตนารมย์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์
28 ปองชม คชนันทน์ แบงคอก สวิม อคาเดม่ี
29 พิมพ์บุญ ดีสุขสถิต สาธิต มศว ปทุมวัน
30 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมว่ายน้ำสิงห์
31 อารีนา รักสนิท ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
32 กานต์ธิดา เกษมเศรษฐสิทธ์ิ ไลอ้อนสวิมทีม


