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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน “กีฬา” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งท่ี 29  
“เพชรพระศรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ล าดับ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

16 7 5 28 

2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6 - 1 7 
3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4 3 5 12 
4 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3 4 2 9 
5 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
2 10 7 19 

6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 3 6 11 
7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2 3 4 9 

8 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 1 - 3 
9 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 6 5 12 
10 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 1 1 3 
11 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - 1 2 3 
12 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - - 1 1 
13 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - - - - 
14 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - - - - 
 รวมเหรียญรางวัล 39 39 39 117 
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รายงานผลการแข่งขัน “กีฬา” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งท่ี 29  
“เพชรพระศรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ล าดับ ชนิดกีฬา ประเภท รุ่น อันดับ 1  อันดับ 2 อันดับ 3 

1 ฟุตบอล - ม.ต้น พระนคร วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ 
2 ฟุตบอล - ม.ปลาย สารคาม พระนคร วไลยอลงกรณ์ 
3 บาสเกตบอล ชาย - พระนคร บ้านสมเด็จ สวนสุนันทา 
4 บาสเกตบอล หญิง - วไลยอลงกรณ์ สวนสุนันทา เทพสตรี 
5 วอลเลย์บอล ชาย - สวนสุนันทา สารคาม วไลยอลงกรณ์ 
6 วอลเลย์บอล หญิง - สารคาม เทพสตรี พระนคร 
7 เปตอง ชาย 3 คน ม.ต้น จอมบึง บ้านสมเด็จ นครสวรรค์ 
8 เปตอง หญิง 3 คน ม.ต้น จอมบึง เพชรบุรี พระนคร 
9 เปตอง ชาย 3 คน ม.ปลาย บ้านสมเด็จ เทพสตรี เพชรบุรี 
10 เปตอง หญิง 3 คน ม.ปลาย นครปฐม วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ 
11 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ต้น จอมบึง นครปฐม กาญจนบุรี 
12 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ต้น จอมบึง พระนคร นครปฐม 
13 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ต้น จอมบึง พระนคร วไลยอลงกรณ์ 
14 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ต้น พระนคร เทพสตรี นครปฐม 
15 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ปลาย พระนคร สวนสุนันทา จอมบึง 
16 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ปลาย พระนคร สวนสุนันทา บ้านสมเด็จ 
17 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ปลาย จอมบึง นครปฐม สวนสุนันทา 
18 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ปลาย พระนคร เทพสตรี สวนสุนันทา 
19 เทนนิส ชายเดี่ยว ม.ต้น พระนคร นครสวรรค์ นครปฐม 
20 เทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ต้น อยุธยา พระนคร บ้านสมเด็จ 
21 เทนนิส ชายคู่ ม.ต้น พระนคร อยุธยา บ้านสมเด็จ 
22 เทนนิส หญิงคู่ ม.ต้น อยุธยา บ้านสมเด็จ พระนคร 
23 เทนนิส ชายเดี่ยว ม.ปลาย อยุธยา พระนคร นครสวรรค์ 
24 เทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ปลาย เพชรบุรี อยุธยา เทพสตรี 
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รายงานผลการแข่งขัน “กีฬา” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งท่ี 29 (ต่อ) 
“เพชรพระศรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ล าดับ ชนิดกีฬา ประเภท รุ่น อันดับ 1  อันดับ 2 อันดับ 3 
25 เทนนิส ชายคู่ ม.ปลาย พระนคร นครปฐม อยุธยา 
26 เทนนิส หญิงคู่ ม.ปลาย พระนคร บ้านสมเด็จ อยุธยา 
27 แบดมินตัน ชายเดี่ยว ม.ต้น พระนคร วไลยอลงกรณ์ สวนสุนันทา 
28 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ม.ต้น เทพสตรี พระนคร บ้านสมเด็จ 
29 แบดมินตัน ชายคู่ ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ เทพสตรี สวนสุนันทา 
30 แบดมินตัน หญิงคู่ ม.ต้น พระนคร เทพสตรี บ้านสมเด็จ 
31 แบดมินตัน ชายเดี่ยว ม.ปลาย พระนคร บ้านสมเด็จ เทพสตรี 
32 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ม.ปลาย บ้านสมเด็จ พระนคร นครปฐม 
33 แบดมินตัน ชายคู่ ม.ปลาย พระนคร บ้านสมเด็จ เทพสตรี 
34 แบดมินตัน หญิงคู่ ม.ปลาย พระนคร บ้านสมเด็จ นครปฐม 
35 หมากกระดาน หมากฮอส ทีม3คน นครปฐม บ้านสมเด็จ วไลยอลงกรณ์ 
36 หมากกระดาน หมากรุก ทีม3คน นครปฐม บ้านสมเด็จ สวนสุนันทา 
37 หมากกระดาน หมากล้อม ทีม3คน นครปฐม บ้านสมเด็จ พระนคร 
38 ฟุตซอล ชาย ม.ต้น พระนคร อยุธยา เทพสตรี 
39 ฟุตซอล ชาย ม.ปลาย สวนสุนันทา อยุธยา พระนคร 
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน “กรีฑา” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งท่ี 29  
“เพชรพระศรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ล าดับ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

22 9 5 36 

2 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

5 6 6 17 

3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 7 10 19 
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
2 3 7 12 

5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 3 1 6 
6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - 4 2 6 
7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 1 2 4 
8 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 1 1 3 
9 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - - 2 2 
10 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 1 - 2 
11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - 1 - 1 
12 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - - - - 
13 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - - - - 
14 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - - - - 
 รวมเหรียญรางวัล 36 36 36 108 
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รายงานผลการแข่งขัน “กรีฑา” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งท่ี 29  
“เพชรพระศรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
รายการ ประเภท เพศ ระดับ อันดับ 1  อันดับ 2 อันดับ 3 

101 กระโดดไกล หญิง ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ สารคาม เพชรบุรี 
102 กระโดดสูง ชาย ม.ปลาย สารคาม บ้านสมเด็จ สวนสุนันทา 
103 ทุ่มน  าหนัก หญิง ม.ปลาย บ้านสมเด็จ สวนสุนันทา สารคาม 
112 วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.ต้น สวนสุนันทา สวนสุนันทา วไลยอลงกรณ์ 
113 วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ อยุธยา สวนสุนันทา 
114 วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ พระนคร 
115 วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ 
120 กระโดดไกล ชาย ม.ต้น ร้อยเอ็ด บ้านสมเด็จ นครสวรรค์ 
121 ทุ่มน  าหนัก ชาย ม.ปลาย อยุธยา เพชรบุรี บ้านสมเด็จ 
125 กระโดดสูง หญิง ม.ปลาย บ้านสมเด็จ สวนสุนันทา สวนสุนันทา 
131 กระโดดไกล ชาย ม.ปลาย เพชรบุรี เพชรบุรี สวนสุนันทา 
132 ทุ่มน  าหนัก หญิง ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ สารคาม 
133 กระโดดสูง หญิง ม.ต้น สวนสุนันทา เทพสตรี เทพสตรี 
134 วิ่ง 4×400 เมตร หญิง ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ สวนสุนันทา พระนคร 
135 วิ่ง 4×400 เมตร ชาย ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ พระนคร 
136 วิ่ง 4×400 เมตร หญิง ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ สวนสุนันทา 
137 วิ่ง 4×400 เมตร ชาย ม.ปลาย บ้านสมเด็จ พระนคร วไลยอลงกรณ์ 
201 กระโดดไกล  หญิง ม.ปลาย เพชรบุรี พระนคร บ้านสมเด็จ 
202 กระโดดสูง ชาย ม.ต้น บ้านสมเด็จ สวนสุนันทา ร้อยเอ็ด 
203 ทุ่มน  าหนัก ชาย ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ เพชรบุรี สวนสุนันทา 
204 วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ 
205 วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ พระนคร 
206 วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ วไลยอลงกรณ์ 
207 วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.ปลาย พระนคร เทพสตรี พระนคร 
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รายงานผลการแข่งขัน “กรีฑา” กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งท่ี 29 (ต่อ) 
“เพชรพระศรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
รายการ ประเภท เพศ ระดับ อันดับ 1  อันดับ 2 อันดับ 3 

208 วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ม.ต้น บ้านสมเด็จ วไลยอลงกรณ์ พระนคร 
209 วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ 
210 วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ สวนสุนันทา บ้านสมเด็จ 
211 วิ่งผลัด 4×100 เมตร ชาย ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ เทพสตรี สวนสุนันทา 
212 วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ สวนสุนันทา พระนคร 
213 วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ จอมบึง เทพสตรี 
214 วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ สวนสุนันทา 
215 วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ เทพสตรี สวนสุนันทา 
216 วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จ 
217 วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ต้น วไลยอลงกรณ์ พระนคร วไลยอลงกรณ์ 
218 วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.ปลาย วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ สวนสุนันทา 
219 วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.ปลาย พระนคร วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ 
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สรุปผลการแข่งขันพาเหรด กองเชียร์ และผู้น าเชียร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 
“เพชรพระศรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ล าดับ ประเภท อันดับ 1  อันดับ 2 อันดับ 3 

1 พาเหรด วไลยอลงกรณ์ เพชรบุรี นครปฐม 
2 กองเชียร์ เทพสตรี อยุธยา บ้านสมเด็จ 
3 ผู้น าเชียร์ บ้านสมเด็จ เทพสตรี นครปฐม 
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน  
กีฬา และกรีฑา  

กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั งที่ 29  
“เพชรพระศรีเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
ล าดับ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

24 12 9 45 

2 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

18 10 12 40 

3 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

7 16 13 36 

4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6 1 1 7 
5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 10 16 30 
6 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
4 5 2 11 

7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4 3 5 12 
8 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3 4 2 9 
9 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 2 2 7 
10 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 10 7 18 
11 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 1 1 3 
12 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - 1 4 5 
13 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - - 1 1 
14 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - - - - 
 รวมเหรียญรางวัล 75 75 75 225 
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ค ากล่าวรายงาน 
 
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย ม.ต้น  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย ม.ปลาย  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย ม.ต้น  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตซอลชาย ม.ปลาย  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5. ถ้วยรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล ชาย  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
6. ถ้วยรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล หญิง  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7. ถ้วยรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล ชาย  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
8. ถ้วยรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอล หญิง  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
9. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม เปตอง  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
10. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม แบดมินตัน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
11. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม เทนนิส   โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
12. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม เทเบิลเทนนิส โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
13. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม หมากกระดาน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
14. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กรีฑา  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
15. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬา  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
16. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศพาเหรด อันดับที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
17. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศพาเหรด อันดับที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
18. ถ้วยรางวัลชนะเลิศพาเหรด   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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19. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศกองเชียร์ อันดับที่ 2 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
      เจ้าพระยา 
20. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศกองเชียร์ อันดับที่ 1 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
21. ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
22. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศผู้น าเชียร์ อันดับที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
23. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศผู้น าเชียร์ อันดับที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
24. ถ้วยรางวัลชนะเลิศผู้น าเชียร์   โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
      เจ้าพระยา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


