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ระเบียบการแขงขันกีฬาวายน้ำทดสอบเวลา  

เพ่ือใชสถิติเวลาในการคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งท่ี 32 ณ ประเทศญ่ีปุน 

และการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(TSA Olympic Time Trials 2021 ) 

สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย 

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

1. วัตถุประสงค 

1.1  เพ่ือเปนการจัดอันดับของนักกีฬาวายน้ำประเทศไทย 

1.2  เพ่ือเปนกิจกรรมระหวางสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย 

1.3  เพ่ือใชสถิติในการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขันในรายการกีฬาวายน้ำชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย ประจำป 2564 

1.4  เพ่ือใชสถิติในการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งท่ี 32 ณ ประเทศ

ญี่ปุน และกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

2. สถานท่ีแขงขัน ศูนยกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
 

3. วันท่ีแขงขัน   วันท่ี 24 – 25 เมษายน 2564 

   เริ่มการแขงขันเวลา 9.00 น. 
 

4. กติกาการแขงขัน  

4.1  ใชกติกาของสหพันธวายน้ำนานาชาติ 2017 – 2021 (ฉบับภาษาไทย แปลโดยสมาคมฯ) 

4.2  จัดการแขงขันแบบ Time Final 

4.3  ปญหาและอุปสรรคในการแขงขันใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือวาเปนท่ีสิ้นสุด 

4.4  นักกีฬาท่ีเขารวมทดสอบเวลาจะตองรายงานตัวกอนเริ่มแขงขัน 15 นาที 
 

5. ประเภทการแขงขัน 

ชาย (17) หญิง (17) 

ฟรีสไตล: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 เมตร ฟรีสไตล: 50, 100, 200 , 400, 800, 1500 เมตร 

กรรเชียง: 50, 100, 200 เมตร กรรเชียง: 50, 100, 200 เมตร 

กบ: 50, 100, 200 เมตร กบ: 50, 100, 200 เมตร     

ผีเสื้อ: 50, 100, 200 เมตร ผีเสื้อ: 50, 100, 200 เมตร 

เดี่ยวผสม: 200, 400 เมตร เดี่ยวผสม: 200, 400 เมตร 
 

6. คุณสมบัติของนักกีฬาท่ีเขารวมแขงขัน  

6.1 เปนนักกีฬาสัญชาติไทย ท่ีสังกัดในสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทยปจจุบัน 

6.2 เปนนักกีฬาท่ีมีสถิติเวลาเปนอันดับท่ี 1 – 32 ของทุกรายการแขงขันตามขอ 5 ในชวงเวลาการคัดเลือก

ระหวางวันท่ี 1 กันยายน 2562 – 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อไดตามเอกสารท่ีแนบ 

6.3 เปนนักกีฬาทุนจากสหพันธวายน้ำนานาชาติท่ีฝกซอมอยูในประเทศไทย จำนวน 18 คน 

7. การสมัคร... 
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7.  การสมัครเขารวมการแขงขัน                                                                                                              

     7.1 รับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 – 12 เมษายน 2564 

7.2 รับสมัครผานเว็บไซต www.swimming.or.th/Home ผานระบบสโมสรสมาชิก เทานั้น 

7.4 สามารถตรวจสอบรายชื่อและแกไขไดในวันท่ี 16 – 20 เมษายน 2564 ผานทางเว็บไซต 

www.swimming.or.th และ Facebook Page: Thailand Swimming Association 
 

8.  การประชุมผูจัดการทีม 

วันท่ี:  วันเสารท่ี 24 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น.  

สถานท่ี:   ศูนยกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
 

9.  การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย 
     9.1 คณะกรรมการจัดการแขงขันจะดำเนินการปองกันการแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ตามคำแนะนำและขอกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคทองท่ีจังหวัดสมุทรปราการ อยาง
เครงครัด เชน การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะหาง การสวมหนากากตลอดการชมหรือการปฏิบัติหนาท่ี 
ยกเวนนักกีฬาในขณะทำการฝกซอมหรือแขงขัน 
     9.2 คณะกรรมการจัดการแขงขัน มีการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาหนาที่สาธารณสุข และรถ
ฉุกเฉิน ในกรีณีมีความจำเปนจะตนขนยายผูปวยไปสงโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาการแขงขัน 
     9.3 กรณีนักกีฬาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหวางการแขงขัน คณะกรรรมการจัดการแขงขันจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ท้ังสิ้น จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องตน เทานั้น 
     9.4 ในกรณีท่ีนักกีฬา ผูฝกสอน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนใด มีทรัพยสินสูญหาย คณะกรรรมการจัดการแขงขัน จะ
ไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
     9.5 นักกีฬา ผูฝกสอน หรือเจาหนาที่อื่นใดที่เขารวมการแขงขัน จะตองไมมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในกรณีท่ีผูใดเขารวมการแขงขันแลวติดเชื้อโควิด-19 คณะกรรรมการจัดการแขงขันจะไมรับผิดชอบ
ใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
          ประกาศ   ณ   วันท่ี     22     มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

             (นางสาวศุภลักษณ อินทรพิชัย) 

             เลขาธิการสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย 

 

http://www.swimming.or.th/


Day 1 24th Apr 2021 Starts 9.00 Day 2 25th Apr 2021 Starts 9.00
Event # Event Gender Event # Event Gender

101 800m Freestyle M 201 800m Freestyle W
102 1500m Freestyle W 202 1500m Freestyle M
103 50m Freestyle M 203 50m Freestyle W
104 100m Butterfly W 204 200m Bacstroke M
105 100m Butterfly M 205 200m Bacstroke W
106 200m IM W 206 200m IM M
107 50m Backstroke M 207 100m Breaststroke W
108 50m Backstroke W 208 100m Breaststroke M
109 200m Breaststroke M 209 200m Butterfly W
110 200m Breaststroke W 210 200m Butterfly M
111 200m Freestyle M 211 100m Freestyle W
112 200m Freestyle W 212 100m Freestyle M
113 400m IM M 213 400m IM W
114 50m Butterfly W 214 50m Breaststroke M
115 50m Butterfly M 215 50m Breaststroke W
116 100m Bacstroke W 216 400m Freestyle M
117 100m Bacstroke M 217 400m Freestyle W

Competition Schedule
TSA Olympic Time Trials 2021



ฟรีสไตล 50 เมตร ชาย
1 แอนดรูว ดิ๊กบี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร (ฝายประถม)
2 กิติพัฒน ภิพิมพนันท สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
3 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 อภิชา วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
5 เนธาน สเตอรน สมาคมราชกรีฑาสโมสร
6 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
7 ภูมิพัฒน เรือนทอง เดอ มงฟอรต
8 ภัทร อนุตรโสตถิ นิสท ฟอลคอน
9 ณัฐภัทร นันตาเปง ชมรมวายน้ําโรงเรียนดาราวิทยาลัย
10 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
11 ประทิน คุปติวิทยากุล ชมรมวายน้ําวชิราวุธวิทยาลัย
12 ปวริศ กฤษฤานนท สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 ประสบชัย แกวรุงเรือง วิชั่นสวิมมิ่ง
14 ชัยอนันต อุนจันทร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
15 ศุภกร สุขเกษม สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
16 วรรธนะ วรกิจรุงโรจน สาธิต มศว ปทุมวัน
17 พีรพัฒน พันธุดี สปอรตแมนชิพ
18 สุชาพงศ วงศาเสถียร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
19 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
20 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
21 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
22 ธีรภัทร วัตรสาร ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
23 แพทริค วอล พัฒนาไทเกอรชารค
24 ปฏิพล แดงสากล สปอรตแมนชิพ
25 พัสกร ศรีดิลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
26 ปริญญ จันทรางกูร พัฒนาไทเกอรชารค
27 ปภังกร สิงหกลิ่น ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนฯ
28 นรังค พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน
29 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
30 ศุภกร โชติกุล สโมสรทหารอากาศ
31 กฤตภาส แกวมาตย เจียเจียสปอรตคลับเชียงใหม
32 ศวัส แสนเยีย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" ม.บูรพา

บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์สมัครเขารวมการแขงขันกีฬาวายน้ําทดสอบเวลา
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งที่ 32 และซีเกมส ครั้ง 31

ระหวางวันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ ม.วิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ



ฟรีสไตล 100 เมตร ชาย
1 แอนดรูว ดิ๊กบี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร (ฝายประถม)
2 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 เนธาน สเตอรน สมาคมราชกรีฑาสโมสร
5 กิติพัฒน ภิพิมพนันท สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
6 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
7 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
8 อภิชา วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
9 ณัฐภัทร นันตาเปง ชมรมวายน้ําโรงเรียนดาราวิทยาลัย
10 ภัทร อนุตรโสตถิ นิสท ฟอลคอน
11 อภิวิชญ ครัดทัพ ชมรมวายน้ําโรงเรียนดาราวิทยาลัย
12 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
13 ทัธชรัณย ประพัฒนโพธิ์ เดอ มงฟอรต
14 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
15 วรรธนะ วรกิจรุงโรจน สาธิต มศว ปทุมวัน
16 พีรพัฒน พันธุดี สปอรตแมนชิพ
17 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
18 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
19 จิตรภณ ถาวรภา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20 ประทิน คุปติวิทยากุล ชมรมวายน้ําวชิราวุธวิทยาลัย
21 กมนทรรศน ชมดี ชมรมวายน้ํากีฬาแสนสุข
22 ศุภกร สุขเกษม สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
23 กฤตภาส แกวมาตย เจียเจียสปอรตคลับเชียงใหม
24 ธีรุตม เย็นคงคา สาธิต มศว ปทุมวัน
25 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
26 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
27 ปริญญ จันทรางกูร พัฒนาไทเกอรชารค
28 ชัยอนันต อุนจันทร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
29 สุชาพงศ วงศาเสถียร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
30 ศุภกร โชติกุล สโมสรทหารอากาศ
31 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
32 รัฐวิทย ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ



ฟรีสไตล 200 เมตร ชาย
1 แอนดรูว ดิ๊กบี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร (ฝายประถม)
2 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 ธนกฤต กิตติยะ วิชั่นสวิมมิ่ง
5 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
6 รัฐวิทย ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
7 พีรพัฒน พันธุดี สปอรตแมนชิพ
8 วรรธนะ วรกิจรุงโรจน สาธิต มศว ปทุมวัน
9 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
10 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
11 ทัธชรัณย ประพัฒนโพธิ์ เดอ มงฟอรต
12 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
14 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนยกีฬาประชานิเวศน
15 ภานุพงศ นิติกุลชัย ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
16 จิตรภณ ถาวรภา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
18 เจษฎาพร ฉวีวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล
19 ธีรุตม เย็นคงคา สาธิต มศว ปทุมวัน
20 กมนทรรศน ชมดี ชมรมวายน้ํากีฬาแสนสุข
21 วิชารี กรีเวล วิชั่นสวิมมิ่ง
22 กฤตภาส แกวมาตย เจียเจียสปอรตคลับเชียงใหม
23 พีรพัฒน คลองการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
24 ณัฐภัทร นันตาเปง ชมรมวายน้ําโรงเรียนดาราวิทยาลัย
25 ภูมภากร เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
26 ชัยอนันต อุนจันทร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
27 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
28 กนกพิชญ นิธิศิริศักดิ์ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
29 เจตนนิพิฐ มานูญวงศ พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
30 ปณณวัฒน เกียรติกังวาฬไกล สาธิต มศว ปทุมวัน
31 อภิวิชญ ครัดทัพ ชมรมวายน้ําโรงเรียนดาราวิทยาลัย
32 อภิชา วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม



ฟรีสไตล 400 เมตร ชาย
1 ธนกฤต กิตติยะ วิชั่นสวิมมิ่ง
2 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
4 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนยกีฬาประชานิเวศน
5 พีรพัฒน พันธุดี สปอรตแมนชิพ
6 รัฐวิทย ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
7 ทัธชรัณย ประพัฒนโพธิ์ เดอ มงฟอรต
8 จิตรภณ ถาวรภา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9 กนกพิชญ นิธิศิริศักดิ์ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
11 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
12 ภูริ พัฒนวิบูลย ชมรมวายน้ําสิงห
13 ณัฎฐภณ อินทรัตนชัยกิจ วิชั่นสวิมมิ่ง
14 ณัฐนันท ฟองฝน ชมรมวายน้ํากิตติยะ
15 ภคภูมิ เลาประดิษฐ สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
16 ธาดา เอสมนึก ราชนาวี
17 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
18 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดมี่
19 สืบสกุล คําตั๋น ศูนยฝกวายน้ําโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม
20 เจษฎาพร ฉวีวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล
21 นราวิชญ เวียรา เดอ มงฟอรต
22 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
23 ภูมภากร เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
24 สรรเสริญ ประจิตร สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 ธนกฤต ออนชุม ศูนยกีฬาประชานิเวศน
26 กมนทรรศน ชมดี ชมรมวายน้ํากีฬาแสนสุข
27 ธัชชัย ยงเสมอ สโมสรสตรีวิทยา 2
28 วสุ พันธุรักษา ชมรมวายน้ําสิงห
29 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
30 ภูวิศ พูลสงวน สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 เจตนนิพิฐ มานูญวงศ พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
32 อภิชัย ไชยเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่



ฟรีสไตล 800 เมตร ชาย
1 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
2 ธนกฤต กิตติยะ วิชั่นสวิมมิ่ง
3 ณัฎฐภณ อินทรัตนชัยกิจ วิชั่นสวิมมิ่ง
4 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนยกีฬาประชานิเวศน
5 สืบสกุล คําตั๋น ศูนยฝกวายน้ําโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม
6 วิชารี กรีเวล วิชั่นสวิมมิ่ง
7 ณัฐนันท ฟองฝน ชมรมวายน้ํากิตติยะ
8 ธนกฤต ออนชุม ศูนยกีฬาประชานิเวศน
9 วรรธนะ วรกิจรุงโรจน สาธิต มศว ปทุมวัน
10 นิธิศ เนตรสวาง พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
11 นิธิกร เจียมพิริยะกุล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
12 สิรดนัย ยานู ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
13 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
14 จีนัทธ ลิ้มเศรษฐานุวัต ศูนยกีฬาประชานิเวศน
15 ภูษิตา โรจนรัตน สโมสรวายน้ําศูนยเยาวชนคลองกุม
16 วสุ พันธุรักษา ชมรมวายน้ําสิงห
17 ณัฐพล ทีปจิรังกูล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
18 พีรพัฒน พันธุดี สปอรตแมนชิพ
19 กิตตินันท โชติษฐยางกูร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
20 เจตนนิพิฐ มานูญวงศ พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
21 นราวิชญ เวียรา เดอ มงฟอรต
22 ธนัตถ เอกโอฬาร สโมสรวายน้ําโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
23 พรหมพิริยะ สมพมิตร วิชั่นสวิมมิ่ง
24 วงศกร แพทยสมาน วิชั่นสวิมมิ่ง
25 กฤษณพล พิมพะไชย ชมรมวายน้ําสิงห
26 พรหมพิริยะ สมพมิตร วิชั่นสวิมมิ่ง
27 จักรธร ดวงจิตร ชมรมวายน้ํากิตติยะ
28 วสิวัฒน ดวงรัตน ศูนยกีฬาประชานิเวศน
29 ธนากร จันทรสุข ชมรมวายน้ําสิงห
30 สุทธิพงศ จันทรตะรังศรี ราชนาวี
31 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
32 เปยมปน เปยมคุม ชมรมวายน้ําเยาวชนราชนาวีสงขลา



ฟรีสไตล 1500 เมตร ชาย
1 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
2 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนยกีฬาประชานิเวศน
3 ธนกฤต กิตติยะ วิชั่นสวิมมิ่ง
4 ศิวัช มาตังคพงศ ชมรมวายน้ําสิงห
5 สืบสกุล คําตั๋น ศูนยฝกวายน้ําโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม
6 ณัฎฐภณ อินทรัตนชัยกิจ วิชั่นสวิมมิ่ง
7 ณัฐนันท ฟองฝน ชมรมวายน้ํากิตติยะ
8 ทัธชรัณย ประพัฒนโพธิ์ เดอ มงฟอรต
9 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
10 ภูมพุฒิ เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
11 นราวิชญ เวียรา เดอ มงฟอรต
12 ธนกฤต ออนชุม ศูนยกีฬาประชานิเวศน
13 กิตตินันท โชติษฐยางกูร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
14 ภคภูมิ เลาประดิษฐ สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15 วิวรรธน กาญจนประทุม ศูนยกีฬาประชานิเวศน
16 สิรดนัย ยานู ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
17 นิธิศ เนตรสวาง พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
18 นพวิชญ ตั้งพงศบัณฑิต พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
19 วสุ พันธุรักษา ชมรมวายน้ําสิงห
20 จีนัทธ ลิ้มเศรษฐานุวัต ศูนยกีฬาประชานิเวศน
21 นิธิกร เจียมพิริยะกุล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
22 พีรพัฒน พันธุดี สปอรตแมนชิพ
23 ณัฐพล ทีปจิรังกูล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
24 ภูษิตา โรจนรัตน สโมสรวายน้ําศูนยเยาวชนคลองกุม
25 เจตนนิพิฐ มานูญวงศ พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
26 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
27 เกียรติ์พัชร พรรัตนธนพงศ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู
28 ชนาธิป บรรจงสิน วิชั่นสวิมมิ่ง
29 อภิชา วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
30 ภูริ พัฒนวิบูลย ชมรมวายน้ําสิงห
31 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
32 กฤษณพล พิมพะไชย ชมรมวายน้ําสิงห



กรรเชียง 50 เมตร ชาย
1 กศิภัทร ชอกระถิน สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
2 รัฐวิทย ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
3 ปรีดิยาธร อบเชย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
6 นรังค พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน
7 ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน สาธิต มศว ปทุมวัน
8 อภิชา วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
9 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
10 ปุญญพัฒน ตั้งศรีพงศ ราชพฤกษนนท
11 ภูมิพัฒน เรือนทอง เดอ มงฟอรต
12 พัสกร ศรีดิลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
13 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
14 ปวิช วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
15 ธนเสฏฐ ธนนทฐิติสกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
16 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
17 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
18 ธนภูมิ เครือคําขาว สโมสรทหารอากาศ
19 จิรวิช เมธาวิรุฬห วิชั่นสวิมมิ่ง
20 ณัฎฐภณ อินทรัตนชัยกิจ วิชั่นสวิมมิ่ง
21 พีระกฤตย พชรบุณยเกียรติ สาธิต มศว ปทุมวัน
22 กัญจนกันต ปรีชาวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
24 กฤตภาส แกวมาตย เจียเจียสปอรตคลับเชียงใหม
25 ศุภศิษฏ พรหมชูวงศ ราชพฤกษนนท
26 วสิวัฒน ดวงรัตน ศูนยกีฬาประชานิเวศน
27 อสโม ทองชวง ชมรมวายน้ําผดุงราษฎรพิษณุโลก
28 ศุภกร โชติกุล สโมสรทหารอากาศ
29 จิราภัทร ลามศรีจันทร สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
30 ชุติเดช อนุกูลวรรธกะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
31 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
32 ปณณวิชญ ฉิมประเสริฐ วิชั่นสวิมมิ่ง



กรรเชียง 100 เมตร ชาย
1 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 รัฐวิทย ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
3 กศิภัทร ชอกระถิน สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
4 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
6 ปรีดิยาธร อบเชย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
7 ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน สาธิต มศว ปทุมวัน
8 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
9 ปุญญพัฒน ตั้งศรีพงศ ราชพฤกษนนท
10 ณัฎฐภณ อินทรัตนชัยกิจ วิชั่นสวิมมิ่ง
11 ปวิช วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
12 พัสกร ศรีดิลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
13 พีระกฤตย พชรบุณยเกียรติ สาธิต มศว ปทุมวัน
14 ภูมภากร เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
15 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
16 ธนเสฏฐ ธนนทฐิติสกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
17 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
18 นรังค พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน
19 จิราภัทร ลามศรีจันทร สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
20 ศุภศิษฏ พรหมชูวงศ ราชพฤกษนนท
21 กฤตภาส แกวมาตย เจียเจียสปอรตคลับเชียงใหม
22 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
23 ธนภัทร ดนัยนฤมล รัตนศรีเกียรติ
24 คับคุณ เสงี่ยม ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
25 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
26 อธิษฐ ขรภูมิ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
27 กนกพิชญ นิธิศิริศักดิ์ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
28 วสิวัฒน ดวงรัตน ศูนยกีฬาประชานิเวศน
29 ธนัตถ ภัทร ธนัตถเจริญกุล ประจักษสวิมมิ่ง
30 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
31 ธีรภัทร วัตรสาร ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
32 ภานุพงศ นิติกุลชัย ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี



กรรเชียง 200 เมตร ชาย
1 รัฐวิทย ธรรมนันทโชติ รัตนศรีเกียรติ
2 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
3 ปรีดิยาธร อบเชย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
6 ณัฎฐภณ อินทรัตนชัยกิจ วิชั่นสวิมมิ่ง
7 พีระกฤตย พชรบุณยเกียรติ สาธิต มศว ปทุมวัน
8 ปุญญพัฒน ตั้งศรีพงศ ราชพฤกษนนท
9 ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน สาธิต มศว ปทุมวัน
10 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
11 ธนกร อุดมธนกุลชัย ชมรมวายน้ํามหาวิทยาลัยกีฬา จ.ชลบุรี
12 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
13 กนกพิชญ นิธิศิริศักดิ์ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14 จิราภัทร ลามศรีจันทร สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
15 ปวิช วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
16 กฤตภาส แกวมาตย เจียเจียสปอรตคลับเชียงใหม
17 อธิษฐ ขรภูมิ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18 คับคุณ เสงี่ยม ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
19 ภูมภากร เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
20 กสิพัฎส จุติ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
21 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดมี่
22 ศุภศิษฏ พรหมชูวงศ ราชพฤกษนนท
23 ชิษณุพงศ สมภิพงษ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
24 ปริพัฒน พิมพแปร โตวเตสวิมคลับ
25 สรรเสริญ ประจิตร สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 วุฒิภัทร สงวนวงศ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
27 ณัฐกร เรืองเปา แบงคอก สวิม อคาเดมี่
28 จักรธร ดวงจิตร ชมรมวายน้ํากิตติยะ
29 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
30 วัษษา พันธุรักษา ชมรมวายน้ําสิงห
31 วสิวัฒน ดวงรัตน ศูนยกีฬาประชานิเวศน
32 เนติรัฐ มีพรอม สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



กบ 50 เมตร ชาย
1 กิติพัฒน ภิพิมพนันท สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
2 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 รดมยศ มาตเจือ สาธิต มศว ปทุมวัน
4 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 ประสบชัย แกวรุงเรือง วิชั่นสวิมมิ่ง
6 ภัทร อนุตรโสตถิ นิสท ฟอลคอน
7 รัชภูมิ ไชยลังกา ศูนยกีฬาประชานิเวศน
8 รัชสิญจน มหามงคล ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9 ปณณธร เลิศศศิภากร วิชั่นสวิมมิ่ง
10 พีรพัฒน คลองการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
11 ธนนชัย จันทรรักษา สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 ภูริลาภ เทียนนอย มหาวิทยาลัยรังสิต
13 ปรวตร รมณียกชกร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
14 กตมาตุ อูตะเภา ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
15 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16 เอกวิชา สุขศรี ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17 ณรรฐภัทร กังธาราทิพย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
18 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
19 อภิวัฑฒก เสาวิชิต แบงคอก สวิม อคาเดมี่
20 ธนกฤต เมฆเจริญ สโมสรทหารอากาศ
21 อังกฤษ ทองขันธ เดอ มงฟอรต
22 อสโม ทองชวง ชมรมวายน้ําผดุงราษฎรพิษณุโลก
23 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
24 เดชดานัย เตชะพาณิชยกุล สโมสรวายน้ําโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
25 สิทธิ แสงสุข วิชั่นสวิมมิ่ง
26 จีระยุ โพธิ์คํา สโมสรวายน้ําโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
27 ปภังกร สิงหกลิ่น ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนฯ
28 ภูดิส ศรีทองกุล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
29 เทวา เบาจูม สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
30 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
31 ณัฐกรณ เล็กกระโทก สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
32 ธนวัฒน เผาสุกัลป สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร



กบ 100 เมตร ชาย
1 ณัฐพงษ เกษอินทร สโมสรทหารอากาศ
2 ประสบชัย แกวรุงเรือง วิชั่นสวิมมิ่ง
3 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 กิติพัฒน ภิพิมพนันท สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
5 รัชภูมิ ไชยลังกา ศูนยกีฬาประชานิเวศน
6 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
7 อังกฤษ ทองขันธ เดอ มงฟอรต
8 รัชสิญจน มหามงคล ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9 พีรพัฒน คลองการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
10 ปณณธร เลิศศศิภากร วิชั่นสวิมมิ่ง
11 ปรวตร รมณียกชกร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
12 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13 ณรรฐภัทร กังธาราทิพย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
14 ธนกฤต เมฆเจริญ สโมสรทหารอากาศ
15 อภิวัฑฒก เสาวิชิต แบงคอก สวิม อคาเดมี่
16 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
17 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
18 เอกวิชา สุขศรี ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19 กตมาตุ อูตะเภา ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
20 ปภังกร สิงหกลิ่น ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนฯ
21 คณพร แกวเกษ เดอ มงฟอรต
22 ภูดิส ศรีทองกุล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
23 จีระยุ โพธิ์คํา สโมสรวายน้ําโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
24 เมธวิน ทองสัมฤทธิ์ สโมสรวายน้ํา A-orta
25 เกรียงศักดิ์ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดมี่
26 ชีนภัทร มูลสม เดอ มงฟอรต
27 ชยุต เจริญธรรมทัต รัตนศรีเกียรติ
28 เทวา เบาจูม สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
29 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
30 จิณณวัตร อิ่มอุรัง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
31 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
32 กันตนพ จันทนกูล วิชั่นสวิมมิ่ง



กบ 200 เมตร ชาย
1 ณัฐพงษ เกษอินทร สโมสรทหารอากาศ
2 รดมยศ มาตเจือ สาธิต มศว ปทุมวัน
3 ประสบชัย แกวรุงเรือง วิชั่นสวิมมิ่ง
4 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 พีรพัฒน คลองการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
6 รัชภูมิ ไชยลังกา ศูนยกีฬาประชานิเวศน
7 อภิวัฑฒก เสาวิชิต แบงคอก สวิม อคาเดมี่
8 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
9 ปรวตร รมณียกชกร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
10 อังกฤษ ทองขันธ เดอ มงฟอรต
11 รัชสิญจน มหามงคล ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
13 เมธวิน ทองสัมฤทธิ์ สโมสรวายน้ํา A-orta
14 เกรียงศักดิ์ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดมี่
15 กิตตินันท โชติษฐยางกูร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
16 เอกวิชา สุขศรี ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18 ณรรฐภัทร กังธาราทิพย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
19 ชีนภัทร มูลสม เดอ มงฟอรต
20 หาญกลา หลายานะ ชมรมวายน้ําเชียงรายสปอรต
21 กตมาตุ อูตะเภา ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
22 ภูดิส ศรีทองกุล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
23 สรวิศ นักการ ชมรมวายน้ํากีฬาแสนสุข
24 มนภัทร ธนศิริพร สโมสรวายน้ําศูนยเยาวชนคลองกุม
25 คณพร แกวเกษ เดอ มงฟอรต
26 กณิศ ธัมพาณิชยสกุล สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 ชยุต เจริญธรรมทัต รัตนศรีเกียรติ
28 นภัทร บุญยัง สโมสรสระวายน้ําโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
29 ภูริทัต โยเฮือง สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
30 ณัฐกรณ เล็กกระโทก สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
31 สหรัถ จําปาทอง ชมรมวายน้ําสิงห
32 ณัฎฐภณ อินทรัตนชัยกิจ วิชั่นสวิมมิ่ง



ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย
1 แอนดรูว ดิ๊กบี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร (ฝายประถม)
2 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 เนธาน สเตอรน สมาคมราชกรีฑาสโมสร
5 ภัทร อนุตรโสตถิ นิสท ฟอลคอน
6 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
7 กิติพัฒน ภิพิมพนันท สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
8 นรังค พรสิริภร สาธิต มศว ปทุมวัน
9 กัญจนกันต ปรีชาวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10 อภิชา วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
11 ภูมิพัฒน เรือนทอง เดอ มงฟอรต
12 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
13 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
14 อภิวิชญ ครัดทัพ ชมรมวายน้ําโรงเรียนดาราวิทยาลัย
15 ศุภกร สุขเกษม สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
16 ปวริศ กฤษฤานนท สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 อสโม ทองชวง ชมรมวายน้ําผดุงราษฎรพิษณุโลก
18 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
19 จิรกิตติ์ โสมนัส สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
20 รดมยศ มาตเจือ สาธิต มศว ปทุมวัน
21 ชัยอนันต อุนจันทร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
22 แพทริค วอล พัฒนาไทเกอรชารค
23 ปฏิพล แดงสากล สปอรตแมนชิพ
24 ภูริศ วารีมณีศิลป แบงคอก สวิม อคาเดมี่
25 จิรภัทร ริมประนาม แบงคอก สวิม อคาเดมี่
26 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
27 ธนเสฏฐ ธนนทฐิติสกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
28 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
29 ธนภัทร ศิริหัสถศักดิ์ เพชรเกษม3
30 ประทิน คุปติวิทยากุล ชมรมวายน้ําวชิราวุธวิทยาลัย
31 ศวัส แสนเยีย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" ม.บูรพา
32 ปณณวิชญ ฉิมประเสริฐ วิชั่นสวิมมิ่ง



ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย
1 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 อภิวิชญ ครัดทัพ ชมรมวายน้ําโรงเรียนดาราวิทยาลัย
6 ภัทร อนุตรโสตถิ นิสท ฟอลคอน
7 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
8 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9 อภิชา วัฒนคุณ ไลออนสวิมทีม
10 จิรกิตติ์ โสมนัส สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
11 อสโม ทองชวง ชมรมวายน้ําผดุงราษฎรพิษณุโลก
12 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
13 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
14 ศุภกร สุขเกษม สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
15 สิรดนัย ยานู ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
16 กัญจนกันต ปรีชาวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
17 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
18 ภูมพุฒิ เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
19 ปฏิพล แดงสากล สปอรตแมนชิพ
20 กมนทรรศน ชมดี ชมรมวายน้ํากีฬาแสนสุข
21 ภูมิภัทร คําสะอาด ชมรมวายน้ําสิงห
22 พิสิษฐ อนุศักดิ์ชัยกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
23 ภูวิศ พูลสงวน สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
25 ปณณวัฒน เกียรติกังวาฬไกล สาธิต มศว ปทุมวัน
26 สุรบดี แสงแกว สโมสรทหารอากาศ
27 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
28 แพทริค วอล พัฒนาไทเกอรชารค
29 นราวิชญ จอยประดิษฐ ชมรมวายน้ําจังหวัดนนทบุรี
30 ชุติเดช อนุกูลวรรธกะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
31 ณรรฐภัทร กังธาราทิพย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
32 ธีรุตม เย็นคงคา สาธิต มศว ปทุมวัน



ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย
1 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 สิรดนัย ยานู ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
3 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
4 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
5 ธนกฤต กิตติยะ วิชั่นสวิมมิ่ง
6 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
8 อสโม ทองชวง ชมรมวายน้ําผดุงราษฎรพิษณุโลก
9 ภูวิศ พูลสงวน สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 ภูมิภัทร คําสะอาด ชมรมวายน้ําสิงห
11 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
12 กฤษณพล พิมพะไชย ชมรมวายน้ําสิงห
13 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
14 นราวิชญ เวียรา เดอ มงฟอรต
15 พิสิษฐ อนุศักดิ์ชัยกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
16 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
17 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
18 ภูมพุฒิ เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
19 ธรรมสรณ ชุณหนิรันฤทธิ์ พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
20 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนยกีฬาประชานิเวศน
21 ณัฐกร เรืองเปา แบงคอก สวิม อคาเดมี่
22 ชนาธิป บรรจงสิน วิชั่นสวิมมิ่ง
23 วรรธนะ วรกิจรุงโรจน สาธิต มศว ปทุมวัน
24 ธนัตถ เอกโอฬาร สโมสรวายน้ําโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
25 ศรัณย กําทอง โตวเตสวิมคลับ
26 จิรกิตติ์ โสมนัส สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
27 ธรณิศวร วิไลลักษณ ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
28 วิวรรธน กาญจนประทุม ศูนยกีฬาประชานิเวศน
29 ชิษณุวัชร นิธิกุลชัยนันท แบงคอก สวิม อคาเดมี่
30 กณิศ ธัมพาณิชยสกุล สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ณัฐนันท ฟองฝน ชมรมวายน้ํากิตติยะ
32 ลูซาโน ฟาโวร ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย
1 ณัฐพงษ เกษอินทร สโมสรทหารอากาศ
2 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 ธฤต ทองชุมสิน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
7 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
8 รัชภูมิ ไชยลังกา ศูนยกีฬาประชานิเวศน
9 ศุภกร โชติกุล สโมสรทหารอากาศ
10 กมนทรรศน ชมดี ชมรมวายน้ํากีฬาแสนสุข
11 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
12 ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน สาธิต มศว ปทุมวัน
13 อสโม ทองชวง ชมรมวายน้ําผดุงราษฎรพิษณุโลก
14 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
15 อังกฤษ ทองขันธ เดอ มงฟอรต
16 พีรพัฒน คลองการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
17 เกรียงศักดิ์ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดมี่
18 ศุภ สงาวรวงศ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
19 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
20 จิตรภณ ถาวรภา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
21 กณิศ ธัมพาณิชยสกุล สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
23 พฤฒินันท พิทักษกุลสิริ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
24 เกริกชัย รัตโนสถ สโมสรวายน้ําโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
25 ภูมิภัทร คําสะอาด ชมรมวายน้ําสิงห
26 ภูมภากร เรืองสะอาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
27 เจษฎาพร ฉวีวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล
28 พิสิษฐ อนุศักดิ์ชัยกุล สาธิต มศว ปทุมวัน
29 พีระกฤตย พชรบุณยเกียรติ สาธิต มศว ปทุมวัน
30 คณพร แกวเกษ เดอ มงฟอรต
31 ธนกร วิเศษ ราชนาวี
32 ชนาธิป บรรจงสิน วิชั่นสวิมมิ่ง



เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย
1 ตนน้ํา กันตีมูล ชมรมวายน้ําสิงห
2 ธนกฤต กิตติยะ วิชั่นสวิมมิ่ง
3 ดุลยวัต แกวศรียงค ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 ณัฐพงษ เกษอินทร สโมสรทหารอากาศ
5 ภูวดล สุขเขียว ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6 นวพรรษ วงคเจริญ แบงคอก สวิม อคาเดมี่
7 ธนกฤต เผาพิน วิชั่นสวิมมิ่ง
8 ภัคพล ปรีชาวนา เดอ มงฟอรต
9 อังกฤษ ทองขันธ เดอ มงฟอรต
10 นิธิกรณ เวชไชโย ศูนยกีฬาประชานิเวศน
11 ศุภกร โชติกุล สโมสรทหารอากาศ
12 ณฉัตร เนตรมณีสุก ศูนยกีฬาประชานิเวศน
13 อสโม ทองชวง ชมรมวายน้ําผดุงราษฎรพิษณุโลก
14 ณัฎฐภณ อินทรัตนชัยกิจ วิชั่นสวิมมิ่ง
15 กนกพิชญ นิธิศิริศักดิ์ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16 กณิศ ธัมพาณิชยสกุล สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 ปรินทร เกตตะพันธ ชมรมวายน้ําภูเก็ตคันทรีโฮม
18 สิรดนัย ยานู ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
19 ปริพัฒน พิมพแปร โตวเตสวิมคลับ
20 เกรียงศักดิ์ คงสง แบงคอก สวิม อคาเดมี่
21 ณัฐนันท ฟองฝน ชมรมวายน้ํากิตติยะ
22 คับคุณ เสงี่ยม ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
23 ธนัตถ เอกโอฬาร สโมสรวายน้ําโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
24 พีรพัฒน คลองการพานิช สาธิต มศว ปทุมวัน
25 สุรบดี แสงแกว สโมสรทหารอากาศ
26 ภูวิศ พูลสงวน สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 กิตตินันท โชติษฐยางกูร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
28 รัชสิญจน มหามงคล ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
29 สุรสิทธิ์ ทองแดง สโมสรทหารอากาศ
30 อธิษฐ ขรภูมิ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
31 ณัฐพล ทีปจิรังกูล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
32 ณัฐกร เรืองเปา แบงคอก สวิม อคาเดมี่



ฟรีสไตล 50 เมตร หญิง
1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมวายน้ําสิงห
3 ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ชมรมวายน้ําสิงห
4 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 ภราดา พรหมตวง ชมรมวายน้ําสิงห
6 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
7 ทัชฌา โพธิทัต สมาคมราชกรีฑาสโมสร
8 เสาวนีย บุญอําไพ รัตนศรีเกียรติ
9 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
10 ณิชชยา ธิมาภรณ วายน้ําเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ
11 ณุศณี จันทรแดง สาธิต มศว ปทุมวัน
12 กัญญาภัค สอสกุล สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
13 ฝนปราย แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
14 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
15 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน
16 ภริม ภิงคารวัฒน พัฒนาไทเกอรชารค
17 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
18 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
19 ธัญวรัตม เตชเจริญพานิช สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
20 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ
21 กวิสรา สุมามาลย ชมรมวายน้ําสิงห
22 กชพร อรรถกิจบัญชา สปอรตแมนชิพ
23 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
24 ชิติพัทธ สะเดา สาธิต มศว ปทุมวัน
25 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
26 ณัฐพัชร พยัคฆศิริ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
27 ณัฐรินีย ขจรเมธา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
28 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
29 พิชญาภัค ทันสมัย สโมสรวายน้ําจันทบุรีบูรพา
30 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
31 ปณณิชดา กองลําเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
32 ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ

บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์สมัครเขารวมการแขงขันกีฬาวายน้ําทดสอบเวลา
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส ครั้งที่ 32 และซีเกมส ครั้ง 31

ระหวางวันที่ 24-25 เมษายน 2564 ณ ม.วิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ



ฟรีสไตล 100 เมตร หญิง
1 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ชมรมวายน้ําสิงห
3 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมวายน้ําสิงห
4 ภราดา พรหมตวง ชมรมวายน้ําสิงห
5 ฝนปราย แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
6 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
7 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
8 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
9 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
10 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดมี่
11 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
12 กัญญาภัค สอสกุล สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
13 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
14 ทัชฌา โพธิทัต สมาคมราชกรีฑาสโมสร
15 ณิชชยา ธิมาภรณ วายน้ําเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ
16 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
17 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน
18 ปณณิชดา กองลําเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
19 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
20 กตวรรณ ทีฆะ ชมรมวายน้ําสิงห
21 ธัญวรัตม เตชเจริญพานิช สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
22 ปองชม คชนันทน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
23 กวิสรา สุมามาลย ชมรมวายน้ําสิงห
24 ณุศณี จันทรแดง สาธิต มศว ปทุมวัน
25 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
26 ภริม ภิงคารวัฒน พัฒนาไทเกอรชารค
27 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
28 ประกายฟา ลีฬหานนท สโมสรวายน้ําไทยคริสเตียน
29 จิรัชญา สีโท ชมรมวายน้ําสิงห
30 ณัฐวศา ดีงาม ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
31 ณัฐรินีย ขจรเมธา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
32 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี



ฟรีสไตล 200 เมตร หญิง
1 ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ชมรมวายน้ําสิงห
2 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 ฝนปราย แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
5 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
6 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
7 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
8 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
9 เอมมิกา หิมะทองคํา ชมรมวายน้ําสิงห
10 ภราดา พรหมตวง ชมรมวายน้ําสิงห
11 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
12 กตวรรณ ทีฆะ ชมรมวายน้ําสิงห
13 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
14 กัญญาภัค สอสกุล สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
15 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
16 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
17 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
18 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
19 คชานันท พันธไพศาล ชมรมวายน้ํากิตติยะ
20 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
21 ประกายฟา ลีฬหานนท สโมสรวายน้ําไทยคริสเตียน
22 ชยาภา ยะวิญชาญ สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 ปณณิชดา กองลําเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
24 พิชญาภัค ทันสมัย สโมสรวายน้ําจันทบุรีบูรพา
25 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน
26 ณัฐรินีย ขจรเมธา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
27 กวิสรา สุมามาลย ชมรมวายน้ําสิงห
28 พิมพมาดา เอาผล วิชั่นสวิมมิ่ง
29 นวรัตน ไทยแท เดอ มงฟอรต
30 กนกวรรณ สังขทอง สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 สุกฤตา สายเนตร เดอ มงฟอรต
32 ภริม ภิงคารวัฒน พัฒนาไทเกอรชารค



ฟรีสไตล 400 เมตร หญิง
1 ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ชมรมวายน้ําสิงห
2 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 เอมมิกา หิมะทองคํา ชมรมวายน้ําสิงห
5 ฝนปราย แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
6 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
7 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
8 กตวรรณ ทีฆะ ชมรมวายน้ําสิงห
9 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
10 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
11 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
12 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
13 คชานันท พันธไพศาล ชมรมวายน้ํากิตติยะ
14 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
15 พิมพพันธุ ชูพงศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
16 พลอยชมพู โสตะบรรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
17 พิมพมาดา เอาผล วิชั่นสวิมมิ่ง
18 ฐิติรัตน เจริญทรัพย ชมรมวายน้ําสิงห
19 ธมนันท ขําณรงค สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
20 นวพร ไทยแท เดอ มงฟอรต
21 กนกวรรณ สังขทอง สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 ไอศิกา แกวยงกฎ สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23 แองเจลินา เอเลน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
24 เกตนสิรี ปนดี ศูนยกีฬาประชานิเวศน
25 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
26 ประกายฟา ลีฬหานนท สโมสรวายน้ําไทยคริสเตียน
27 สุภัทรฤทัย พานเงิน โรงเรียนนารีนุกูล
28 มานิตา วิลเลี่ยมส UBN Swim Academy
29 พรชนัน สันติภาพ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
30 นวรัตน ไทยแท เดอ มงฟอรต
31 กวิสรา สุมามาลย ชมรมวายน้ําสิงห
32 ณีรนุช ปงลังกา ศูนยกีฬาประชานิเวศน



ฟรีสไตล 800 เมตร หญิง
1 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
2 เอมมิกา หิมะทองคํา ชมรมวายน้ําสิงห
3 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ชมรมวายน้ําสิงห
5 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
6 กตวรรณ ทีฆะ ชมรมวายน้ําสิงห
7 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
8 ฐิติรัตน เจริญทรัพย ชมรมวายน้ําสิงห
9 พลอยชมพู โสตะบรรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
10 คชานันท พันธไพศาล ชมรมวายน้ํากิตติยะ
11 มานิตา วิลเลี่ยมส UBN Swim Academy
12 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
13 เกตนสิรี ปนดี ศูนยกีฬาประชานิเวศน
14 พิมพพันธุ ชูพงศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
15 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
16 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
17 ไอศิกา แกวยงกฎ สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18 กันติชา พิมพใจ สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
19 แองเจลินา เอเลน แบงคอก สวิม อคาเดมี่
20 ธมนันท ขําณรงค สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
21 ประกายฟา ลีฬหานนท สโมสรวายน้ําไทยคริสเตียน
22 ญารินดา สุนทรรังษี ชมรมวายน้ําสิงห
23 พรชนัน สันติภาพ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
24 ณีรนุช ปงลังกา ศูนยกีฬาประชานิเวศน
25 พิมพมาดา เอาผล วิชั่นสวิมมิ่ง
26 พัชรพร จําปาศรี เดอ มงฟอรต
27 อัณศยา ฉายเเมน สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
28 สุภัทรฤทัย พานเงิน โรงเรียนนารีนุกูล
29 หิรัญรัศมิ์ มุสิกุล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
30 นวรัตน ไทยแท เดอ มงฟอรต
31 ญาณิศา พิทักษรังสรรค สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
32 ชัญญารมย คําแสง ศูนยกีฬาประชานิเวศน



ฟรีสไตล 1500 เมตร หญิง
1 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 ณัชฐานันตร จันทรกระจาง ชมรมวายน้ําสิงห
3 กตวรรณ ทีฆะ ชมรมวายน้ําสิงห
4 พิมพพันธุ ชูพงศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5 เกตนสิรี ปนดี ศูนยกีฬาประชานิเวศน
6 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
7 ฐิติรัตน เจริญทรัพย ชมรมวายน้ําสิงห
8 ธมนันท ขําณรงค สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
9 พลอยชมพู โสตะบรรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
10 มานิตา วิลเลี่ยมส UBN Swim Academy
11 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
12 กนกวรรณ สังขทอง สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 ไอศิกา แกวยงกฎ สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14 สุภัทรฤทัย พานเงิน โรงเรียนนารีนุกูล
15 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
16 อัณศยา ฉายเเมน สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
17 ชัญญารมย คําแสง ศูนยกีฬาประชานิเวศน
18 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
19 พัชรพร จําปาศรี เดอ มงฟอรต
20 ปาณิสรา หิมะทองคํา ชมรมวายน้ําสิงห
21 วิรมณ ตามรักษา วิชั่นสวิมมิ่ง
22 พรวนิช เตชรุงวณิชย โอเคสวิมมิ่ง
23 กานตพิชชา สมบูรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
24 ฎนรี ตั้งพิทักษไกร ชมรมวายน้ําจังหวัดศรีสะเกษ
25 พลอย ลีลายนะ ชมรมหัวหินสวิมมิ่งคลับ
26 สโรชา เรืองทรัพยไพศาล ชมรมวายน้ํากิตติยะ
27 มาเกรีตา สิงสมบัด สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
28 เอเลน อะอุช ชมรมวายน้ํากิตติยะ
29 ณัฐภัสสร วงศสุวรรณ ไจแอนท ด.ีอาร.พี ทีม
30 เอื้องทิพย แสงหลา ศูนยฝกวายน้ําโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม
31 ชานิดา ควรชม สโมสรวายเดนหลาบริติชสกูล
32 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ



กรรเชียง 50 เมตร หญิง
1 เสาวนีย บุญอําไพ รัตนศรีเกียรติ
2 ฝนปราย แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
3 ขนิษฐา นิ่มดํา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
6 สุชารัตน รักสุภาพ สาธิต มศว ปทุมวัน
7 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
8 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
9 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ
10 ภริม ภิงคารวัฒน พัฒนาไทเกอรชารค
11 ภูษิตา จิวาลักษณ สาธิต มศว ปทุมวัน
12 เฌอมาศ วิริยะวัฒนา สมาคมราชกรีฑาสโมสร
13 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
14 ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
15 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดมี่
16 ศุภานัน แทนนิล ชมรมวายน้ํามหาวิทยาลัยบูรพา
17 ปราลดา วาสนสมสิทธิ์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
18 กชพร อรรถกิจบัญชา สปอรตแมนชิพ
19 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
20 วนิชญา ตั้งธนทรัพย สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
21 นวพร ไทยแท เดอ มงฟอรต
22 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
23 ปนรรฐพร บุญริ้ว รัตนศรีเกียรติ
24 อริศรา ประยุทธสินธุ โรงเรียนนาคประสิทธิ์
25 สภาวินี อยูสุข ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
26 ศศพินท สาระวาส มหาวิทยาลัยรังสิต
27 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
28 วารีรัชต อนแสน ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
29 วรรณพร คงทน ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลปลายพระยา จ.กระบี่
30 นัยนปพร วรเวช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
31 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
32 เจณิษา อมรศรีรัตนชัย นิวไลฟ สวิมมิ่ง อคาเดมี่



กรรเชียง 100 เมตร หญิง
1 เสาวนีย บุญอําไพ รัตนศรีเกียรติ
2 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 ฝนปราย แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
4 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ
6 ภริม ภิงคารวัฒน พัฒนาไทเกอรชารค
7 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
8 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
9 นวพร ไทยแท เดอ มงฟอรต
10 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
11 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
12 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมวายน้ําสิงห
13 ปราลดา วาสนสมสิทธิ์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
14 ปนรรฐพร บุญริ้ว รัตนศรีเกียรติ
15 สุชารัตน รักสุภาพ สาธิต มศว ปทุมวัน
16 เฌอมาศ วิริยะวัฒนา สมาคมราชกรีฑาสโมสร
17 ศุภานัน แทนนิล ชมรมวายน้ํามหาวิทยาลัยบูรพา
18 ณัฐวศา ดีงาม ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19 ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
20 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
21 วนิชญา ตั้งธนทรัพย สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
22 ภูษิตา จิวาลักษณ สาธิต มศว ปทุมวัน
23 อริศรา ประยุทธสินธุ โรงเรียนนาคประสิทธิ์
24 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
25 วรณัฏฐ เดนแพทยชรางกูร โตวเตสวิมคลับ
26 เจณิษา อมรศรีรัตนชัย นิวไลฟ สวิมมิ่ง อคาเดมี่
27 ดวงใจ สิทธิพิทักษ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
28 อัณศยา ฉายเเมน สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
29 กนกวรรณ สังขทอง สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 สุนิสา วัญชูริกรณ เพชรเกษม3
31 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
32 สุทธิกาญจน สุนทรนนท ชมรมวายน้ําสิงห



กรรเชียง 200 เมตร หญิง
1 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 ฝนปราย แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
3 นวพร ไทยแท เดอ มงฟอรต
4 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
5 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
6 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ
7 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
8 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
9 กนกวรรณ สังขทอง สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 เสาวนีย บุญอําไพ รัตนศรีเกียรติ
11 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
12 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
13 ขนิษฐา นิ่มดํา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14 เจณิษา อมรศรีรัตนชัย นิวไลฟ สวิมมิ่ง อคาเดมี่
15 ภริม ภิงคารวัฒน พัฒนาไทเกอรชารค
16 วรณัฏฐ เดนแพทยชรางกูร โตวเตสวิมคลับ
17 ปราลดา วาสนสมสิทธิ์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
18 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
19 นวรัตน ไทยแท เดอ มงฟอรต
20 ปนรรฐพร บุญริ้ว รัตนศรีเกียรติ
21 ธมนันท ขําณรงค สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
22 ณัฐวศา ดีงาม ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
24 ศุภานัน แทนนิล ชมรมวายน้ํามหาวิทยาลัยบูรพา
25 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
26 ญารินดา สุนทรรังษี ชมรมวายน้ําสิงห
27 วิตตชญา จาวเจริญ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
28 ดวงใจ สิทธิพิทักษ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
29 ถาวรีย รัญเวศ วิชั่นสวิมมิ่ง
30 ศศพินท สาระวาส มหาวิทยาลัยรังสิต
31 ธนัชญา คงทวีบุญ เดอ มงฟอรต
32 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดมี่



กบ 50 เมตร หญิง
1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 เสาวนีย บุญอําไพ รัตนศรีเกียรติ
3 ณิชา กิจคณากร วิชั่นสวิมมิ่ง
4 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมวายน้ําสิงห
5 ฐิติรัตน อินไชย ชมรมวายน้ํา อบจ.นาน
6 ณุศณี จันทรแดง สาธิต มศว ปทุมวัน
7 ภริม ภิงคารวัฒน พัฒนาไทเกอรชารค
8 สุพิชญา ขวนขวาย สโมสรราชนาวีพัทยา
9 กันยาวีร จิตรศรัณย รัตนศรีเกียรติ
10 กานตธิดา เกษมเศรษฐสิทธิ์ ไลออนสวิมทีม
11 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
12 วนิชญา ตั้งธนทรัพย สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
13 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14 ธิติพร เกิดศรีพันธุ สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
15 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
16 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
17 กัญญา ทองดอนนอย ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

18 ทอดาว เทสินทโชติ เดอ มงฟอรต
19 ชลกาญจน ทรงกิจ สาธิต มศว ปทุมวัน
20 ณัฐกฤตา ลีกิจจากร สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
21 สวาลักษณ นาคขุนทด เดอ มงฟอรต
22 ถาวรีย รัญเวศ วิชั่นสวิมมิ่ง
23 ศศิภา เดชพันธ สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24 ธัญวรัตม เตชเจริญพานิช สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
25 เคทลิน ทิพยวาน พัฒนาไทเกอรชารค
26 พลอย ลีลายนะ ชมรมหัวหินสวิมมิ่งคลับ
27 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
28 ปริณ จุลนวล สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 ขวัญชนก เลิศเจริญ ชมรมวายน้ําสิงห
30 สุพรรณิกกา อภิวัฒนะสิริสกุล ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
31 พรสุดา ไวนิยมพงศ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
32 เขมจิรา อุปพงษ แบล็คเมจิกสวิมมิ่ง



กบ 100 เมตร หญิง
1 ณิชา กิจคณากร วิชั่นสวิมมิ่ง
2 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 เสาวนีย บุญอําไพ รัตนศรีเกียรติ
4 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมวายน้ําสิงห
6 ณุศณี จันทรแดง สาธิต มศว ปทุมวัน
7 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
8 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
9 ณัฐกฤตา ลีกิจจากร สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
10 ฐิติรัตน อินไชย ชมรมวายน้ํา อบจ.นาน
11 ปณณิชดา กองลําเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
12 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
13 ภริม ภิงคารวัฒน พัฒนาไทเกอรชารค
14 กันยาวีร จิตรศรัณย รัตนศรีเกียรติ
15 สวาลักษณ นาคขุนทด เดอ มงฟอรต
16 กานตธิดา เกษมเศรษฐสิทธิ์ ไลออนสวิมทีม
17 วนิชญา ตั้งธนทรัพย สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
18 ขวัญชนก เลิศเจริญ ชมรมวายน้ําสิงห
19 พลอย ลีลายนะ ชมรมหัวหินสวิมมิ่งคลับ
20 ทอดาว เทสินทโชติ เดอ มงฟอรต
21 ปริณ จุลนวล สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 พรสุดา ไวนิยมพงศ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
23 ปวิชญาดา ไตรทศประภา ชมรมวายน้ําจังหวัดมหาสารคาม
24 ธิติพร เกิดศรีพันธุ สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
25 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ
26 ชิติพัทธ สะเดา สาธิต มศว ปทุมวัน
27 สุธารทิพย เพ็งพา ชมรมวายน้ําจังหวัดนนทบุรี
28 ชลกาญจน ทรงกิจ สาธิต มศว ปทุมวัน
29 สุพิชญา ขวนขวาย สโมสรราชนาวีพัทยา
30 นวพรรษ พิษณุวงษ -
31 สุพรรณิกกา อภิวัฒนะสิริสกุล ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
32 กัญญา ทองดอนนอย ร.ร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนฯ



กบ 200 เมตร หญิง
1 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมวายน้ําสิงห
5 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6 เสาวนีย บุญอําไพ รัตนศรีเกียรติ
7 ณิชา กิจคณากร วิชั่นสวิมมิ่ง
8 กานตธิดา เกษมเศรษฐสิทธิ์ ไลออนสวิมทีม
9 ปณณิชดา กองลําเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
10 ณุศณี จันทรแดง สาธิต มศว ปทุมวัน
11 ทอดาว เทสินทโชติ เดอ มงฟอรต
12 วนิชญา ตั้งธนทรัพย สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
13 สุธารทิพย เพ็งพา ชมรมวายน้ําจังหวัดนนทบุรี
14 ชิติพัทธ สะเดา สาธิต มศว ปทุมวัน
15 ฐิติรัตน อินไชย ชมรมวายน้ํา อบจ.นาน
16 สวาลักษณ นาคขุนทด เดอ มงฟอรต
17 พลอย ลีลายนะ ชมรมหัวหินสวิมมิ่งคลับ
18 อภิชญา ลีนะกุล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
19 ปริณ จุลนวล สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 ปวิชญาดา ไตรทศประภา ชมรมวายน้ําจังหวัดมหาสารคาม
21 ภาภัส จันทรหิรัญ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
22 มานิตา ทายะนา ชมรมวายน้ําเชียงรายสปอรต
23 ฉัตรพิชชา รัตนารมย ชมรมวายน้ําสิงห
24 ชยุตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
25 สุพิชญา ขวนขวาย สโมสรราชนาวีพัทยา
26 จารุพร แสนยบุตร สโมสรสระวายน้ําโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
27 กันยาวีร จิตรศรัณย รัตนศรีเกียรติ
28 ชลกาญจน ทรงกิจ สาธิต มศว ปทุมวัน
29 นวพรรษ พิษณุวงษ -
30 ศิริพร มัสพันธ ชมรมวายน้ําเซ็นทรัลแอร
31 พลอยชมพู โสตะบรรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
32 ขวัญชนก เลิศเจริญ ชมรมวายน้ําสิงห



ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง
1 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
4 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
5 ภราดา พรหมตวง ชมรมวายน้ําสิงห
6 ศุภสุตา สุนทรโชติ ชมรมวายน้ําสิงห
7 เคทลิน ทิพยวาน พัฒนาไทเกอรชารค
8 ธิติพร เกิดศรีพันธุ สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
9 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
10 กมลวรรณ รอดเดช ชมรมวายน้ําหมีดํา
11 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
12 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
13 กัญญาภัค สอสกุล สโมสรวายน้ําตอวัย นครภูเก็จ
14 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
15 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
16 กชพร อรรถกิจบัญชา สปอรตแมนชิพ
17 ณัฐพัชร พยัคฆศิริ ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18 ทัชฌา โพธิทัต สมาคมราชกรีฑาสโมสร
19 สุชานาถ ลัดพลี สมาคมราชกรีฑาสโมสร
20 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
21 ณิชชยา ธิมาภรณ วายน้ําเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ
22 นันทนภัส ทาระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล
23 ณัฏฐณิชา โลหะจารุ นิวไลฟ สวิมมิ่ง อคาเดมี่
24 เขมจิรา อุปพงษ แบล็คเมจิกสวิมมิ่ง
25 พัณณิตา ชวานุชิต สาธิต มศว ปทุมวัน
26 วรวรัญญ แสงอารยะกุล ไลออนสวิมทีม
27 ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ําสระจุฬาภรณ
28 ปริณ จุลนวล สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
30 ศศิภา เดชพันธ สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
31 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ
32 กัญญวรา ไหมหรือ วายน้ําเยาวชนราชนาวี กรมสวัสดิการทหารเรือ



ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง
1 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
2 ศุภสุตา สุนทรโชติ ชมรมวายน้ําสิงห
3 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
5 ภราดา พรหมตวง ชมรมวายน้ําสิงห
6 กรกาญจนา สะเพียรชัย แบงคอก สวิม อคาเดมี่
7 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
8 มานิตา เสถียรโชควิศาล ชมรมวายน้ําสิงห
9 เจนจิรา ศรีสอาด แบงคอก สวิม อคาเดมี่
10 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
11 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
12 เคทลิน ทิพยวาน พัฒนาไทเกอรชารค
13 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
14 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
15 คชานันท พันธไพศาล ชมรมวายน้ํากิตติยะ
16 ธิติพร เกิดศรีพันธุ สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
17 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
18 นันทนภัส ทาระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล
19 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
20 พิมพพันธุ ชูพงศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
21 นุชวรา วิจักษณาพงษ ราชพฤกษนนท
22 สุชารัตน รักสุภาพ สาธิต มศว ปทุมวัน
23 เขมจิรา อุปพงษ แบล็คเมจิกสวิมมิ่ง
24 อารีนา รักสนิท ชมรมวายน้ําจังหวัดภูเก็ต
25 สุรัสวดี ฉัตรวโรดม ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
26 ณัฏฐณิชา โลหะจารุ นิวไลฟ สวิมมิ่ง อคาเดมี่
27 กชพร อรรถกิจบัญชา สปอรตแมนชิพ
28 กมลวรรณ รอดเดช ชมรมวายน้ําหมีดํา
29 กวิสรา สุมามาลย ชมรมวายน้ําสิงห
30 สุธาสินี แปนแกว สโมสรเบญจพล ชลบุรี
31 ณฐมน รัตนบุรี ไทเกอรสวิมมิ่งคลับ
32 ฉัตรพิชชา รัตนารมย ชมรมวายน้ําสิงห



ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง
1 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
3 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
5 ขนิษฐา นิ่มดํา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6 นุชวรา วิจักษณาพงษ ราชพฤกษนนท
7 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
8 คชานันท พันธไพศาล ชมรมวายน้ํากิตติยะ
9 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
10 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
11 สุรัสวดี ฉัตรวโรดม ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
13 นันทนภัส ทาระบุตร โรงเรียนนารีนุกูล
14 ปาณิสรา ขุนชํานาญ สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15 ญารินดา สุนทรรังษี ชมรมวายน้ําสิงห
16 พลอยชมพู โสตะบรรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
17 อารีนา รักสนิท ชมรมวายน้ําจังหวัดภูเก็ต
18 ฐิติรัตน เจริญทรัพย ชมรมวายน้ําสิงห
19 จิรภัทร อดุลโภคาธร ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
21 มานิตา วิลเลี่ยมส UBN Swim Academy
22 พริมา เพชรกูล ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23 นารีรัตน วงศธนโชติ สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
24 หิรัญรัศมิ์ มุสิกุล ศูนยกีฬาประชานิเวศน
25 ปาณิสรา หิมะทองคํา ชมรมวายน้ําสิงห
26 อัญชิสา สุขสวัสดิ์ ชมรมวายน้ําโรงเรียนบางกะป
27 ศุภานัน แทนนิล ชมรมวายน้ํามหาวิทยาลัยบูรพา
28 กานตพิชชา สมบูรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
29 นวรัตน ไทยแท เดอ มงฟอรต
30 สุชญา วิจักษณาพงษ ราชพฤกษนนท
31 สิริวิมลรัตน จันทรเจริญ สโมสรวายน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
32 กีรติกา อินตะ -



เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง
1 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
3 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
4 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
5 ขนิษฐา นิ่มดํา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7 ประกายฟา ลีฬหานนท สโมสรวายน้ําไทยคริสเตียน
8 ณุศณี จันทรแดง สาธิต มศว ปทุมวัน
9 กมลลักษณ ตั้งนภากร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
10 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
11 ณัฐวศา ดีงาม ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
13 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ
14 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
15 ชญาภา ปานสุวรรณ สโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี
16 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
17 ปณณิชดา กองลําเจียก สาธิต มศว ปทุมวัน
18 นภัสวรรณ จริตกลา พีคเพอรฟอรมานซสวิมคลับ
19 ญารินดา สุนทรรังษี ชมรมวายน้ําสิงห
20 ฟาใส แยมสรวล สาธิต มศว ปทุมวัน
21 วนิชญา ตั้งธนทรัพย สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
22 ศุภานัน แทนนิล ชมรมวายน้ํามหาวิทยาลัยบูรพา
23 ปนรรฐพร บุญริ้ว รัตนศรีเกียรติ
24 กวิสรา สุมามาลย ชมรมวายน้ําสิงห
25 ธิติพร เกิดศรีพันธุ สปริ้นทสวิมมิ่งคลับ
26 ฉัตรพิชชา รัตนารมย ชมรมวายน้ําสิงห
27 พิมพบุญ ดีสุขสถิต สาธิต มศว ปทุมวัน
28 ภูริชญา จันยะมิตรี ชมรมวายน้ําสิงห
29 อารีนา รักสนิท ชมรมวายน้ําจังหวัดภูเก็ต
30 กานตธิดา เกษมเศรษฐสิทธิ์ ไลออนสวิมทีม
31 พลอยชมพู โสตะบรรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
32 ทอดาว เทสินทโชติ เดอ มงฟอรต



เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง
1 จินหจุฑา ผลแจมจํารัส แบงคอก สวิม อคาเดมี่
2 กมนชนก ขวัญเมือง ชมรมวายน้ําโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก แบงคอก สวิม อคาเดมี่
4 ภัทรวดี กิตติยะ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
5 ชนิตรา รอดสม สโมสรกีฬาทางน้ํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6 ขนิษฐา นิ่มดํา ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7 พิมพนาถ ชุลีคร ศูนยกีฬาประชานิเวศน
8 ภัณฑิรา ศุภอมร ชมรมวายน้ําสิงห
9 พลอยชมพู โสตะบรรณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน
10 ณัฐวศา ดีงาม ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11 จุฑามาส สุทธิสน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
12 สิเนหอานิญช โชติวัตธนาเดชา ชมรมวายน้ําจังหวัดอุบลราชธานี
13 มานิตา วิลเลี่ยมส UBN Swim Academy
14 ญารินดา สุนทรรังษี ชมรมวายน้ําสิงห
15 ประกายฟา ลีฬหานนท สโมสรวายน้ําไทยคริสเตียน
16 มีอา มิลลาร สโมสรวิสุทธารมณ
17 ณัฐวรา บวรสุขเสรี ชมรมวายน้ําสิงห
18 เอื้องทิพย แสงหลา ศูนยฝกวายน้ําโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม
19 ฉัตรพิชชา รัตนารมย ชมรมวายน้ําสิงห
20 อารีนา รักสนิท ชมรมวายน้ําจังหวัดภูเก็ต
21 ญาตา กันตะเพ็ชร แบงคอก สวิม อคาเดมี่
22 พิมพมาดา เอาผล วิชั่นสวิมมิ่ง
23 ทอดาว เทสินทโชติ เดอ มงฟอรต
24 นวรัตน ไทยแท เดอ มงฟอรต
25 สุรัสวดี ฉัตรวโรดม ชมรมกีฬาทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
26 เขมจิรา อุปพงษ แบล็คเมจิกสวิมมิ่ง
27 วิตตชญา จาวเจริญ ชมรมวายน้ํากิตติยะ
28 พิมพพันธุ ชูพงศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
29 มานิตา ทายะนา ชมรมวายน้ําเชียงรายสปอรต
30 สุวภัทร ใจพูล ชมรมวายน้ํากิตติยะ
31 อัญชิสา สุขสวัสดิ์ ชมรมวายน้ําโรงเรียนบางกะป
32 สุกฤตา สายเนตร เดอ มงฟอรต


	Sheet1
	50ชาย
	50หญิง

