แบบแจ้ งรายชื่อนักกีฬาในการคัดเลือกตัวแทนภาค 3
ENTRY FORMBYNAME II
(01) กรีฑา [หญิง]
หญิง
ประเภทการแข่ งขัน
1. วิง่ 100 เมตร

2. วิง่ 200เมตร

3. วิง่ 400 เมตร

4. วิง่ 800 เมตร

หมายเลขประจําตัว
1311000139102
1410301127489
1309800266122
1430300283878
1319900712574
1419901734481
1349900747971
1468000003052
1319900693600
1311000139102
1319900712574
1401200066451
1419901734481
1468000003052
1341200104302
1350100466759

ชื่อ - สกุล
ทัศพร วรรณกิจ
ปาริ ฉตั ร เจริ ญสุ ข
วันวิสา กองทอง
เมษา แซ่ต้ งั
ปรี ชาพร ปลื้มพันธ์
ศิริลกั ษณ์ อุ่นศรี
ชนิสรา อุทธสิ งห์
ภาวิณี พุดบุรี
ญาณิ ศา แกล้วกล้า
ทัศพร วรรณกิจ
ปรี ชาพร ปลื้มพันธ์
ศิริลกั ษณ์ ปะละภา
ศิริลกั ษณ์ อุ่นศรี
ภาวิณี พุดบุรี
พัชราภรณ์ คล่องดี
มยุรี ศรี วเิ ศษ

ลําดับจังหวัด
บุรีรัมย์
นครราชสี มา
นครราชสี มา
ขอนแก่น
บุรีรัมย์
อุดรธานี
อุบลราธานี
ขอนแก่น
นครราชสี มา
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
นครราชสี มา
อุดรธานี
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
ยโสธร

1302001250024
1379900045390
1309902447436
1370100017261
1331200094196
1319800287006
1409903078531
1571200082587
1349900928542
1349900870871

ธัญพิมล แก้วดี
นวลจันทร์ จงใจ
มัลลิกา พลเยีย่ ม
วันวิสาข์ วันทรัพย์
ปวีณา บุญสําเร็ จ
นํ้าฝน เกียรสําโรง
พรวิภา พิมพ์วงศ์
ธนพัต ศิริเทพ
อภิญญา อาธิ เวช
พนิดา โกมุทพงศธร

นครราชสี มา
อุบลราธานี
นครราชสี มา
อํานาจเจริ ญ
ศรี สะเกษ
บุรีรัมย์
ขอนแก่น
สุ รินทร์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

สถิติ
12.36
12.45
12.61
12.74
12.85
13.22
13.32
13.38
25.56
25.75
26.16
26.32
26.83
26.88
27.08
27.49
01:00.20
01:00.70
01:01.38
01:01.96
01:03.82
01:05.86
01:05.90
01:05.92
02:27.18
02:27.91

5. วิง่ 1,500 เมตร

6. วิง่ 5,000เมตร

7. วิง่ 10,000 เมตร

8. วิง่ ข้ ามรั้ว 100 เมตร

1119500013174
1450701355101
1409901553215
1350200072108
1331700065136
1350100513536

นารี นาฎ ชมเหิ ม
พรนิภา ศรี โคตร
กฤษณา เตินเตือน
อินทิวา คงทวี
นงลักษณ์ วันคํา
สุ ขมุ มาลย์ พันธ์พบิ ูลย์

นครราชสี มา
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
ยโสธร
นครราชสี มา
ยโสธร

02:30.02
02:30.28
02:30.67
02:31.78
02:32.41
02:33.57

1409901602003
1350101598322
1309902847710
1320901334362
1409902986794
1350100513536
1339200003155
1460400073433
1430500296931
1409902986794
1350101598322
1480900115950
1310800205443
1450701355101
1329900981788
1370300019683
1430500296931
1480900115950
1370300019683
1480900112292
1331500059094
6
7
8
1361000314648

สุ พชั ชา สุ วรรณบํารุ ง
ฟ้ าลิตา หนูสลุง
ปลื้มกมล ปะตังถาโต
อัญทิกาญจน์ ดวงแก้ว
ชนัญชิดา ฤทธิ พนั ธ์
สุ ขมุ มาลย์ พันธ์พบิ ูลย์
ปาริ ฉตั ต์ โพธิ์ ศรี
ผกามาศ สายโรจน์
ลินดา จันทะชิด
ชนัญชิดา ฤทธิ พนั ธ์
ฟ้ าลิตา หนูสลุง
อรอุมา คําชนะ
จุฑามาศ โพธิ์ นวลศรี
พรนิภา ศรี โคตร
ขนิษฐา เพ็งวัฒนะ
ชื่นกมล จําปาแดง
ลินดา จันทะชิด
อรอุมา คําชนะ
ชื่นกมล จําปาแดง
บุษยมาศ ถาน้อย
กนกอร ศิรินยั

ขอนแก่น
อุบลราชธานี
นครราชสี มา
อุบลราชธานี
ขอนแก่น
ยโสธร
ศรี สะเกษ
กาฬสิ นธุ์
หนองคาย
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
นครพนม
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
นครราชสี มา
อํานาจเจริ ญ
หนองคาย
นครพนม
อํานาจเจริ ญ
นครพนม
ศรี สะเกษ

19:11.12
20:09.87
20:51.96
21:30.86
22:23.83
23:05.07
23:31.31
24:27.66
41:37:73
45:41:71
50:43:26
55:09:12
59:53:19

ทิพย์ คล่องงาน

นครราชสี มา

15.07

05:12.82
05:13.26
05:14.15
05:22.70
05:25.74
05:36.55
05:38.53
05:47.86

1490200104041
1309902637677
1300801349058
1390200106053
1471100146819
1379900077330
1310900166385
1349900928542
1129900446507
1340700598231
1370100017261
1350800289884
1300801349058
1309902637677
1319900642703

สุ กญั ญา กลางประพันธ์
สโรชา เปี ยสูงเนิน
สิ ริวภิ า พอขุนทด
อารยา แต้มสี
กรทิพ ริ ยะบุตร
กิ่งไผ่ พานิชนอก
ปวีณา รัศมียนั ต์
อภิญญา อาธิ เวช
ชญาภา เสาประเสริ ฐ
ภัทราวรรณ อะนุสิน
วันวิสาข์ วันทรัพย์
อภัยพร แสงวงษ์
สิ ริวภิ า พอขุนทด
สโรชา เปี ยสูงเนิน
วริ นทร สานหมวง

1409901602003
1350101598322
1430500391551
1370300019683
1409901614583
1460400073433
1103100714994
1450700264005
11. วิง่ ผลัด 4x100 เมตร 1401200066451
1319900693600
1309800266122
ทีม 1
1410301127489
1310600309091
1309902556201
1451101295745
วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
1430300283878

สุ พชั ชา สุ วรรณบํารุ ง
ฟ้ าลิตา หนูสลุง
จินตนา จันทะชิด
ชื่นกมล จําปาแดง
เปรมจิต ลาตําแย
ผกามาศ สายโรจน์
พัชราภรณ์ สี หะวงษ์
วลัยพร ศรี ลดั ดา
ศิริลกั ษณ์ ปะละภา
ญาณิ ศา แกล้วกล้า
วันวิสา กองทอง
ปาริ ฉตั ร เจริ ญสุ ข
สุ พฒั น์ พรหมประดิษฐ์
ภัทรพร งอกโพธิ์
ปนัสยา สิ งห์จนั ทร์
เมษา แซ่ต้ งั

9. วิง่ ข้ ามรั้ว 400 เมตร

10.วิง่ วิบาก 3,000 เมตร

ยโสธร
นครราชสี มา
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
สกลนคร
กาฬสิ นธุ์
บุรีรัมย์
อุบลราชธานี
นครราชสี มา
อุบลราชธานี
อํานาจเจริ ญ
ยโสธร
ชัยภูมิ
นครราชสี มา
บุรีรัมย์
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
หนองคาย
อํานาจเจริ ญ
ขอนแก่น
กาฬสิ นธุ์
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
ขอนแก่น
ขอนแก่น

15.61
16.62
17.86
18.87
18.88
19.42
20.74
01:04.41
01:06.82
01:07.62
01:08.80
01:09.92
01:14.57
01:15.72
01:15.73
13:15.55
13:18.26
14:03.14
14:29.08
15:02.96
15:21.05
15:25.48
15:35.43
47.71
47.71
47.71
47.71
47.71
47.71
49.21
49.21

ทีม 2

วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
ทีม 3

วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
ทีม 4

วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
ทีม 5

วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
ทีม 6

วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
ทีม 7

1468000003052
1749800228715
5
6
1379900045390
1341200104302
1340700598231
1409901661689
5
6
1571200082597
1329900680559
1329900732052
1320500194870
5
6
2330600028562
1339900486329
1331200094196
1311100277787
5
6
1160600565465
1319900642703
1310900166385
1319900712574
5
6
1
2
3

ภาวินี พุดบุรี
เจนจิรา พวงทอง

ขอนแก่น
ขอนแก่น

49.21
49.21

นวลจันทร์ จงใจ
พัชราภรณ์ คล่องดี
ภัทราวรรณ อนุสิน
พรนภา มูลภูเขียว

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

49.87
49.87
49.87
49.87

ธนพัต ศิริเทพ
ศันสนีย ์ จํานงเพียร
สมฤดี เรื องสุ ขสุ ด
สุ ณี ศรี จุดานุ

สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์

50.14
50.14
50.14
50.14

อรปรี ยา บุญร่ วม
ธิ ดารัตน์ นวนิล
ปวีณา บุญสําเร็ จ
รุ จจิรา ขาวรัมย์

ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ

52.66
52.66
52.66
52.66

กุนกาญจน์ เลิศวราภรณ์พงศ์
วริ นทร สานหมวง
ปวีณา รัศมียนั ต์
ปรี ชาพร ปลื้มพันธ์

บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

52.90
52.90
52.90
52.90

4
5
6
1
วิง่ ผลัด 4x100 เมตร
2
3
ทีม 8
4
5
6
12. วิง่ ผลัด 4x400 เมตร 1341100259550
1349900928542
1349901139061
ทีม 1
1349900870871
5
6
1309902763371
วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
1312100000719
1279900162257
ทีม 2
1401500195264
1301101103227
1300301197607
3359900193701
วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
1350200072108
1350800289884
ทีม 3
1350100466759
1102002885599
1490200104041
1571200082587
วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
1320500194870
1329900680559
ทีม 4
1329900732052

เพ็ญจันทร์ วันนา
อภิญญา อาธิ เวช
ศิวพร สมใส
พนิดา โกมุทพงศธร

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

04:01.54
04:01.54
04:01.54
04:01.54

เมษณี ราชปรุ
นัตตยาพร ธนูรัมย์
ระวิวรรณ ประติเก
มัลลิกา พลเยีย่ ม
ตะวันฉัตร ช่างบุ
สุ ภมาศ บุญเจียม
ปิ ยพร กนิษฐพยาฆร์
อินทิวา คงทวี
อภัยพร แสงวงษ์
มยุรี ศรี วเิ ศษ
บุศริ นทร์ วงศ์คาํ
สุ กญั ญา กลางประพันธ์
ธนพัต ศิริเทพ
สุ ณี ศรี จุดานุ
ศันสนีย ์ จํานงเพียร
สมฤดี เรื องสุ ขสุ ด

นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์

04:01.55
04:01.55
04:01.55
04:01.55
04:01.55
04:01.55
04:08.00
04:08.00
04:08.00
04:08.00
04:08.00
04:08.00
04:09.28
04:09.28
04:09.28
04:09.28

5
6
1409901553215
วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
1409903078531
1468000003052
ทีม 5
1360400231226
5
6
1319800287006
วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
1319900642703
1310900166385
ทีม 6
1319900712574
5
6
1379900115207
วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
1370100017261
1619900369141
ทีม 7
1101501068552
5
6
1339900713147
วิง่ ผลัด 4x400 เมตร
1330300237613
1331300095607
ทีม 8
1330301269098
5
6
13. วิง่ ผลัด 3x800 เมตร 1349901139061
1349900928542
1349900870871
ทีม 1
4
5

กฤษณา เตินเตือน
พรวิภา พิมพ์วงศ์
ภาวิณี พุดบุรี
นัดดา เจียษาลี

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

04:13.54
04:13.54
04:13.54
04:13.54

นํ้าฝน เกียรสําโรง
วริ นทร สานหมวง
ปวีณา รัศมียนั ต์
ปรี ชาพร ปลื้มพันธ์

บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

04:22.53
04:22.53
04:22.53
04:22.53

พิณฐั ชา ลาคําสาย
วันวิสา วันทรัพย์
ปิ ยะวดี สมานทสิ กร
ภัณทิลา สุ มานัด

อํานาจเจริ ญ
อํานาจเจริ ญ
อํานาจเจริ ญ
อํานาจเจริ ญ

04:27.68
04:27.68
04:27.68
04:27.68

สุ วคนธ์ แสงใส
เพ็ญนภา นามพรม
ประภาวี ตะนะสุ ข
ประกายแก้ว ศิรีทอง

ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ

05:49.04
05:49.04
05:49.04
05:49.04

ศิวพร สมใส
นพวรรณ อาธิ เวช
พนิดา โกมุทพงศธร

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

07:18.01
07:18.01
07:18.01

วิง่ ผลัด 3x800 เมตร
ทีม 2

วิง่ ผลัด 3x800 เมตร
ทีม 3

วิง่ ผลัด 3x800 เมตร
ทีม 4

วิง่ ผลัด 3x800 เมตร
ทีม 5

วิง่ ผลัด 3x800 เมตร
ทีม 6

6
1331700065136
1309902847710
1119500013174
1329900981788
1331001325295
6
3359900193701
1350100513536
1350200072108
4
5
6
1409901553215
1749900728141
1409901602003
4
5
6
1430500338960
1430500391551
1430500296931
4
5
6
1320500194870
1329900680559
1329900732052
4
5
6

นงลักษณ์ วันคํา
ปลื้มกมล ปะตังถาโต
นารี นาฎ ชมเหิ ม
ขนิษฐา เพ็งวัฒนะ
ชัญญานุช ไกรยา

นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา
นครราชสี มา

07:27.62
07:27.62
07:27.62
07:27.62
07:27.62

ปิ ยพร กนิษฐพยาฆร์
สุ ขมุ าลย์ พันธ์พบิ ูลย์
อินทิวา คงทวี

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

07:38.77
07:38.77
07:38.77

กฤษณา เตินเตือน
อัมพร คงทรัพย์
สุ พชั ชา สุ วรรณบํารุ ง

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

07:49.64
07:49.64
07:49.64

วันประภา สื บสําราญ
จินตนา จันทะชิด
ลินดา จันทะชิด

หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย

07:51.33
07:51.33
07:51.33

สุ ณี ศรี จุดานุ
ศันสนีย ์ จํานงเพียร
สมฤดี เรื องสุ ขสุ ด

สุ รินทร์
สุ รินทร์
สุ รินทร์

08:00.46
08:00.46
08:00.46

1460400052720
1460400051731
1460400073433
ทีม 7
4
5
6
1310800205443
วิง่ ผลัด 3x800 เมตร
1103100714994
1110200188248
ทีม 8
4
5
6
14. วิง่ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. 1
2
3
4
5
6
7
8
1129700172161
15. เดิน 20,000 เมตร
1471100137089
3
4
5
6
7
8
1100702612283
16. กระโดดไกล
3341600135236
1410900065685
วิง่ ผลัด 3x800 เมตร

สุ นิษา ภูปัญญา
สุ ดารัตน์ ทวีโชติ
ผกามาศ สายโรจน์

กาฬสิ นธุ์
กาฬสิ นธุ์
กาฬสิ นธุ์

08:31.90
08:31.90
08:31.90

จุฑามาศ โพธิ์ นวลศรี
พัชราภรณ์ สี หะวงษ์
สุ ธินาจ ศิริโชติ

บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์

08:40.52
08:40.52
08:40.52

อภิญญา มาลาวรรณ์
เนตรนภา โยธี

อุบลราชธานี
สกลนคร

3:03:06.12
3:07:30.70

พจนาฎ สมศรี
ฐิติมา เมืองจันทร์
มัลลิกา ผ่านชมภู

ศรี สะเกษ
อํานาจเจริ ญ
อุดรธานี

5.56
5.53
4.88

17. กระโดดคํา้

18. กระโดดสู ง

19. เขย่ งก้ าวกระโดด

20. ขว้ างจักร

1309701207811
1421200083282
1450900187241
1300101206076
1379900170046
1309902663520
2
3
4
5
6
7
8
1341800033678
1419900650799
1331000287829
1471100168979
1471100146819
6
7
8
3341600135236
1100702612283
3
4
5
6
7
8
1400700209195
1300200167401

รติยากร ยศประสงค์
สุ ภาวดี อินตาถึง
สุ ภสั สรา ไขระวิ
ปุณนภา ลาธุ ลี
พิไลพร รัตนโสภา
อายรี ยา ชินาการ

นครราชสี มา
อุดรธานี
ขอนแก่น
นครราชสี มา
อุบลราชธานี
นครราชสี มา

4.87
4.77
4.57
4.54
4.48
2.10

วนิดา บุญวรรณ์
ธิ ติมา ลีพฤติ
กรอบแก้ว แต้มศรี
จิราพร เพริ ศแก้ว
กรทิพ ริ ยะบุตร

อํานาจเจริ ญ
อุดรธานี
ศรี สะเกษ
สกลนคร
สกลนคร

1.60
1.60
1.60
1.55
1.50

ฐิติมา เมืองจันทร์
พจนาฎ สมศรี

อํานาจเจริ ญ
ศรี สะเกษ

12.09
11.95

อโนทัย อุดมศักดิ์
สาวิตรี ทองฉาว

ขอนแก่น
นครราชสี มา

37.37
37.06

21. ขว้ างค้ อน

22. ทุ่มนํา้ หนัก

23. พุ่งแหลน

24. สั ตตกรีฑา

1430400158510
1419901818308
1330900271103
3440900477530
1430400172342
1199900728570
1100501438022
1379900132594
1310700289475
4
5
6
7
8
1300200167401
1309902538954
1350100380447
3320600166211
1119900766161
1499900294895
1419901818308
1199900728570
1471100168979
1309902538024
1330200057354
1471201431110
1302300043314
1401601311509
1460400059228
1330300237621
1341100259550

เสาวลักษณ์ บุญจันที
อาวิษฏา ปุริมายะตา
พีชญานิน ศุภศร
สมทรง ลาหนองแคน
สิ ริยากร มิ่งโอโล
ประกายเพชร เหนือทอง
นงนภัส ปั ญญายิง่
จุไรรัตน์ บุตรรักษ์
อริ สา สี แก้ว

บึงกาฬ
อุดรธานี
ศรี สะเกษ
มหาสารคาม
บึงกาฬ
ยโสธร
นครราชสี มา
อํานาจเจริ ญ
บุรีรัมย์

35.64
30.69
27.69
27.47
27.36
26.00
40.78
31.74
26.27

สาวิตรี ทองฉาว
สุ ชาดา ฟุ้ งสันเทียะ
อมาวดี สว่างวงค์
ปั ฐมวดี สมสวย
อรณี จันลาชัย
สุ ภาวดี รู ปเหมาะ
อาวิษฎา ปุริมายะตา
ประกายเพชร เหนือทอง
จิราพร เพริ ศแก้ว
กาญจนา ขอเยือกกลาง
สุ ทธิ ดา สิ ทธิ หนองคู
ดลพร รัตนวงศ์
อัจฉรา อินทร์ โยธา
ทิพวัลย์ นิลผาย
อรพรรณ พิศนอก
พิไลวรรณ สิ นโพธิ์
เพ็ญจันทร์ วันนา

นครราชสี มา
นครราชสี มา
ร้อยเอ็ด
สุ รินทร์
ยโสธร
มุกดาหาร
อุดรธานี
ยโสธร
สกลนคร
นครราชสี มา
ศรี สะเกษ
ขอนแก่น
นครราชสี มา
ขอนแก่น
กาฬสิ นธุ์
ศรี สะเกษ
อุบลราชธานี

12.75
11.32
10.23
9.53
8.74
8.55
8.51
8.35
37.63
36.77
33.94
33.73
30.99
30.15
28.50
16.82
3,747

1471100168979
2330600028562
1320900266819
1379900115207
1480800159173
1729800239318
8

จิราพร เพริ ศแก้ว
อรปรี ยา บุญร่ วม
สุ ชาดา โตมาซา
พิณฐั ชา ลาคําสาย
สุ ดารัตน์ สุ ภาทอง
กมลวรรณ บุญมา

สกลนคร
ศรี สะเกษ
สุ รินทร์
อํานาจเจริ ญ
สกลนคร
อํานาจเจริ ญ

ลงชื่อ...........................................................
(.......................................................)
ผูแ้ ทนสมาคมกรี ฑาฯ

3,419
3,273
3,074
3,027
2,403
2,230

