แบบส่งรายชื�อนักกรีฑา
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� 30 คัดเลือกภาค 1 "ปทุมธานีเกมส์"
ระหว่างวันที� 12 - 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชาย
ประเภทการแข่งขัน
1. วิ�ง 100 เมตร

2. วิ�ง 200 เมตร

3. วิ�ง 400 เมตร

4. วิ�ง 800 เมตร

เลขประจําตัวประชาชน
1100501384071
1100501294934
1639800183330
1249900515575
1119900624693
1749900536586
1809900813104
1100501384071
1100501294934
1100900493418
1119900624693
1700400273146
1801400247714
1149900495176
1103702593630
2140300018792
1103702162850
1200900211616
1100900494287
1160100502072
1620900005796
1160100502072
1100201414551
1209301057651
1210500110090
1100400919751
1100801201796
1620900005796
1759900311029
1749900641231
1229900874672

ชื�อ - สกุล
ณัฐพงศ์ วีระวงศ์ตนศิริ
ธีรภัทร โปร่งอรุณ
พิษณุ ขัดแพร่
ชัชวาล โรจนวิภาต
จีรยุทธ ศรีบุญ
ธนวัฒน์ สุขเฟื�องฟู
เกียรติศักดิ� อุ่นแก้ว
ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ
ธีรภัทร โปร่งอรุณ
นฤดล อัศวเรืองศรี
จีรยุทธ ศรีบุญ
กฤษณรัตน์ ดุจสนิท
ศุภณัฐ เอ่งฉ้วน
ภัคพงศ์ อุบลเลิศ
วิษณุ โพธิ�ศรี
เทวราช ศรีสวัสดิ�
เฟื�องนคร เอกม่วง
เสฏฐวุฒิ เสฏฐพิทักษ์
รัชชานนท์ มหาวงษ์
จิรายุ ปลีนารัมย์
พงษ์ศธร เสมาฉิม
จิรายุ ปลีนารัมย์
ณัฐพงษ์ คงกระพัน
วีระวัฒน์ อาจทรง
สมปราชญ์ ปริญ
วรัญ�ู ศรีจุดานุ
ธงชาติ ใจกระสันต์
พงษ์ศธร เสมาฉิม
ณัฐพล สุขรุ่งเรืองชัย
สาธิต พลเสนา

สังกัดจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
นนทบุรี
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ปทุมธานี
นนทบุรี
ระยอง
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ชลบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ปณต อธิกะมะ

จันทบุรี

สถิติ
10.80 วินาที
11.02 วินาที
11.11 วินาที
11.24 วินาที
11.39 วินาที
11.56 วินาที
11.67 วินาที
22.47 วินาที
22.55 วินาที
22.66 วินาที
23.56 วินาที
24.21 วินาที
24.42 วินาที
24.67 วินาที
50.09 วินาที
50.83 วินาที
50. 86 วินาที
51.31 วินาที
52.87 วินาที
53.10 วินาที
55.43 วินาที
2:02.11 นาที
2:03.28 นาที
2:03.49 นาที
2:03.62 นาที
2:08.94 นาที
2:11.26 นาที
2:14.54 นาที
2:15.26 นาที
2:30.11 นาที
2:45.58 นาที

5. วิ�ง 1,500 เมตร

6. วิ�ง 5,000 เมตร

7. วิ�ง 10,000 เมตร

8. วิ�งข้ามรั�ว 110 เมตร

9. วิ�งข้ามรั�ว 400 เมตร

1139900251820
1210500110090
1739900680644
1939900339088
1759900311029
1129900387772
1749900641231
1139600077735
1101800984241
1739900646861
1939900339088
1759900311029
1239900290255
1240800181383
1160500056479
1229700079976
1100400938917
1139800025526
1749900641231
1739900646861
1239900290255
1749900641231
1101800984241
1969900230281
1209701809358
1229700079461
1410401459424

จิรายุ ศรีเครือ
สมปราชญ์ ปริญ
โชคชัย สุขสายันต์
จารุวัฒน์ อินนุรักษ์
ณัฐพล สุขรุ่งเรืองชัย
เอกลักษณ์ วุฒิสันเทียะ
สาธิต พลเสนา
พุฒิพงศ์ มีชะนะ
ภานุพงศ์ สมตา
ศรารัณย์ สอดตา
จารุวัฒน์ อินนุรักษ์
ณัฐพล สุขรุ่งเรืองชัย
ธีรวัฒน์ สมบัติบูรณ์
วารินทร์ จ้อยลี
วัชรพงษ์ จงกล
เกรียงไกร อานามนารถ
จิรสิน แท่นแก้ว
อาทิตย์ ขาวแดง
สาธิต พลเสนา
ศรารัณย์ สอดตา
ธีรวัฒน์ สมบัติบูรณ์
สาธิต พลเสนา
ภานุพงศ์ สมตา
ธนาวุฒิ นุ่มจันทร์
เดชา มัสยา
ณัฐพล อยู่ดี
สงกรานต์ เพิ�มสูงเนิน

กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
นนทบุรี
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
ตราด
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
จันทบุรี
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
สมุทรสาคร
ชลบุรี
ตราด
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
จันทบุรี
กรุงเทพมหานคร

4:17.48 นาที
4:18.41 นาที
4:18.42 นาที
4:22.57 นาที
4:43.02 นาที
4:56.76 นาที
5:06.12 นาที
5:14.03 นาที
5:50.57 นาที
17:01.09 นาที
17:54.39 นาที
18:56.61 นาที
19:17.96 นาที
20:05.80 นาที
20:40.57 นาที
21:18.55 นาที
22:50.82 นาที
24:29.34 นาที
25:27.20 นาที
38:11.51 นาที
40:35.81 นาที
51:12.76 นาที
55:58.71 นาที
15.76 วินาที
16.80 วินาที
18.97 วินาที
21.99 วินาที

1969900230281
1110100182396
1100702368111
1229700079461
1539900687934
1229900852822

ธนาวุฒิ นุ่มจันทร์
กิตติภูมิ แสนจินดา
ธีรเสฏฐ ชะแรมรัมย์
ณัฐพล อยู่ดี
ธนภัทร ทองแย้ม
ธีรพงษ์ เทียนหลง

กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ปทุมธานี
จันทบุรี
ปทุมธานี
จันทบุรี

58.35 วินาที
1:00.31 นาที
1:01.16 นาที
1:04.16 นาที
1:05.29 นาที
1:13.44 นาที

10. วิ�งวิบาก 2,000 เมตร

11.วิ�งผลัด 4x100 เมตร

12. วิ�งผลัด 4x400 เมตร

1739900646861
1139900251820
1160500056479
1759900311029
1100702914140
1139600077735
1139600052287
1149900495176
1100501384071
1100501294934
1301502007938
1319900475441
1119900624693
1100702783371
1100801115032
1100900493418
1249900515575
1409901769897
1200900211616
1209701794687
1659900827166
1119900615112
1749900536586
1639800183330
1139600052287
2140300018792
1100900494287
1801400247714

ศรารัณย์ สอดตา
จิรายุ ศรีเครือ
วัชรพงษ์ จงกล
ณัฐพล สุขรุ่งเรืองชัย
ชัยอมร เวียงแก้ว
พุฒิพงศ์ มีชนะ
วรพล มีชนะ
ภัคพงษ์ อุบลเลิศ
ณัฐพงศ์ วีระวงศ์ตนศิริ
ธีรภัทร โปร่งอรุณ
ประยูร ขอสูงเนิน
ศราวุฒิ เนตรกลาง
จีรยุทธ ศรีบุญ
ณัฐวัฒน์ เชาว์เลิศธนกิจ
พรภริษย์ วงศ์วัฒนาพันธุ์
นฤดล อัศวเรืองศรี
ชัชวาล โรจนวิภาต
ธีรวัฒน์ ศรีทองนาค
เสฎฐวุฒิ เสฎฐพิทักษ์
อัษฎา วุฒิยา
คฑาวุฒิ หมีนิ�ม
จรินรัตน์ คําระสิงห์
ธนวัฒน์ สุขเฟื�องฟู
พิษณุ ขัดแพร่
วรพล มีชะนะ
เทวราช ศรีสวัสดิ�
รัชชานนท์ มหาวงษ์
ศุภณัฐ เอ่งฉ้วน

1809900813104
1100400938917
1149900495176
1749900592401
1100501377783
1103702162850
1103702593630
1100201414551

เกียรติศักดิ� อุ่นแก้ว
จิรสิน แท่นแก้ว
ภัคพงษ์ อุบลเลิศ
วรพล สังทอง
พลาวัสถ์ พันธุ์เจริญ
เฟื�องนคร เอกม่วง
วิษณุ โพธิ�ศรี
ณัฐพงษ์ คงกระพัน

ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ปทุมธานี
สมุทรสาคร

6:23.70 นาที
6:43.00 นาที
7:16.76 นาที
7:17.86 นาที
7:27.52 นาที
8:21.27 นาที
8:29.52 นาที
8:44.98 นาที

กรุงเทพมหานคร

41.99 วินาที

สมุทรปราการ

43.22 วินาที

ชลบุรี

43.25 วินาที

นนทบุรี

43.48 วินาที

ปทุมธานี

44.30 วินาที

สมุทรสาคร

47.23 วินาที

กรุงเทพมหานคร

3:24.89 นาที

1139600052287
1100900494287
1100201387058
2140300018792
1200900211616
1110100182396
1809900746733
1249900515575
1119900833551
1119900597301
1119901897014
1129900533507
13.วิ�งผลัดต่างระยะ
1319900475441
1100501384071
1103702593630
1100501294934
1110100182396
1249900515575
1200900211616
1209701794687
1139600052287
2140300018792
1100900494287
1801400247714
1279800059853
1250100378885
1250100366879
1639900261987
1129900533507
1101000084008
1119901897014
1119900833551
14.วิ�งผลัด 3 x 800 เมตร 1139900251820
1100201414551
1100801201796

วรพล มีชนะ
รัชชานนท์ มหาวงษ์
ณัฐชนน แจ่มขุนเทียน
เทวราช ศรีสวัสดิ�
เสฎฐวุฒิ เสฎฐพิทักษ์
กิตติภูมิ แสนจินดา
ชาคริต ถนอมสิน
ชัชวาล โรจนวิภาต
สุชานนท์ เอี�ยมสอาด
จิรวัฒน์ ทองคํา
ภาคภูมิ เปี�ยนศิริ
จักรพงศ์ บุญประคม
ศราวุฒิ เนตรกลาง
ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ
วิษณุ โพธิ�ศรี
ธีรภัทร โปร่งอรุณ
กิตติภูมิ แสนจินดา
ชัชวาล โรจนวิภาต
เสฎฐวุฒิ เสฎฐพิทักษ์
อัษฎา วุฒิยา
วรพล มีชะนะ
เทวราช ศรีสวัสดิ�
รัชชานนท์ มหาวงษ์
ศุภณัฐ เอ่งฉ้วน
จักรกฤษณ์ ทองลํ�า
เฉลิมวงศ์ โอสถานนท์
พนธกร จันทร์ประเสริฐ
ภูฤทธิ� โพธิสุวรรณ
จักรพงศ์ บุญประคม
วีรภัทร วงพาศกลาง
ภาคภูมิ เปี�ยนศิริ
สุชานนท์ เอี�ยมสอาด
จิรายุ ศรีเครือ
ณัฐพงษ์ คงกระพัน
ธงชาติ ใจกระสันต์

ปทุมธานี

3:25.59 นาที

ชลบุรี

3:29.39 นาที

สมุทรปราการ

3:33.57 นาที

กรุงเทพมหานคร

1:58.82 นาที

ชลบุรี

1:59.56 นาที

ปทุมธานี

2:02.12 นาที

ปราจีนบุรี

2:19.08 นาที

สมุทรปราการ

2:25.42 นาที

กรุงเทพมหานคร

6:12.43 นาที

15. เดิน 10,000 เมตร
16. กระโดดไกล

17. กระโดดคํ�า

18. เขย่งก้าวกระโดด

19. ขว้างจักร

1240800166660
1209301057651
1210500110090
1100702920630
1100702368111
1100400919751
1100201387058
1119900697577
1100702635810
2849300002910
1321000364181
1240800181391
1229700074605
1659900827166
1639800183330
1219900532992
1139800010073
1349901015702
1250100380189
1100702480760
1759900293390
1759900340410
1104200014375
1659900827166
1349901015702
1139800010073
1219900532992
1659900807424
1200601285103
1749900530499
1229700079151
1101700215059
1139600033274
1269900258564
1139600007915

เชาวรินทร์ กลิ�นหอม
วีระวัฒน์ อาจทรง
สมปราชญ์ ปริญ
สุทธิพงษ์ สร้อยเสนา
ธีรเสฏฐ ชะแรมรัมย์
วรัญ�ู ศรีจุดานุ
ณัฐชนน แจ่มขุนเทียน
สิทธิชัย ทับเงิน
นัฐนันท์ โพธิ�วัฒนา
วุฒิวิชา สีหานู
ธนพันธ์ ลําแก้ว
วารุฒ จ้อยลี
จิรพนธ์ สุธรรมมา
คฑาวุฒิ หมีนิ�ม
พิษณุ ขัดแพร่
ชัยวัฒน์ สําเร็จ
ธีรนพ ถือแก้ว
ธนกร ทองพรหม
ชัชชัย ศิลาแรง
ศุภกร จันทศร
สุวิทย์ รอดสําราญ
สุชาติ รื�นสุคนธ์
ธนวัฒน์ คําเนียม
คฑาวุฒิ หมีนุ่ม
ธนกร ทองพรหม
ธีรนพ ถือแก้ว
ชัยวัฒน์ สําเร็จ
สุรัตน์ เขตสูงเนิน
นลธวัช ยอดมาลัย
สัมฤทธิ� วิปุโร
ณัฐวัฒน์ วงษ์วานเจริญ
ภูวริศ บุญมงคลกิจ
สงกราน แย้มพรามณ์
เกษมศักดิ� ชัยลิ�นฟ้า
เกริกเกียรติ� ห่วงรัก

ชลบุรี

6:13.52 นาที

ปทุมธานี

6:32.73 นาที

สมุทรปราการ

6:35.71 นาที

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
ระยอง
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
ปทุมธานี
นนทบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ระยอง
นนทบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
จันทบุรี
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
นครนายก
ปทุมธานี

1:12.12.12 ชม.
1:13.47.36 ชม.
6.90 เมตร
6.78 เมตร
6.69 เมตร
6.40 เมตร
6.23 เมตร
6.01 เมตร
5.42 เมตร
3.60 เมตร
3.60 เมตร
3.00 เมตร
2.60 เมตร
14.15 เมตร
12.71 เมตร
12.64 เมตร
12.46 เมตร
43.60 เมตร
35.03 เมตร
33.94 เมตร
33.64 เมตร
32.40 เมตร
32.14 เมตร
27.34 เมตร
26.76 เมตร

20. ขว้างค้อน

21. ทุ่มนํ�าหนัก

22. พุ่งแหลน

23.กระโดดสูง

24.อัฏฐกรีฑา

1679800211490
1249900445925
2200101091537
1139600007915
1749900530499
1229700079151
1200601285103
1101700215059
1229900789306
1139800010995
1139600033274
1250100336694
1270300021514
1199900580220
1229700074605
1329900842702
1101500889358
1759900364386
1139600033274
1249900575420
1219900532992
1140600146763
1209300030350
1759900308893
1250100323908
1700400237042
1220400158872
1310900170391
1104200019253
1209701768961

กิตติพงศ์ บุญมาวัน
สิทธิชัย อู่ทอง
ยศดนัย สวัสดิ�วงศ์ชัย
เกริกเกียรติ ห่วงรักษ์
สัมฤทธิ� วิปุโร
ณัฐวัฒน์ วงษ์วานเจริญ
นลธวัช ยอดมาลัย
ภูวริศ บุญมงคลกิจ
พงศกรณ์ สุวรรณโชติ
วัชรพล แหวนแก้ว
สงกรานต์ แย้มพรามณ์
ณัฐภัทร คันศิลป์
พลากร ผาสุข
ศุภรัตน์ กองเสือ
จิรพนธ์ สุธรรมมา
ชัยณรงค์ บุญพอก
ปรีดี ผลประเสริฐ
ดลพัฒน์ เกาะแก้ว
สงกรานต์ แย้มพรามณ์
พีระพล ดอกบัว
ชัยวัฒน์ สําเร็จ
นรินทร์ จีบจอหอ
รพีพัฒน์ หนุนดี
คมสันต์ อู๋เวียงคอย
อนุชา แสงอุทัย
พรเทพ นราศรี
ราเมศ นิลสระคู
จินณวัตร เครื�องพาที
วัชรพล แฟงสุวรรณ์
นันทวัฒน์ โพธิ�พะเนา

กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปทุมธานี
ชลบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
ตราด
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
นครนายก
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สมุทรสงคราม
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
สมุทรสงคราม
ปราจีนบุรี
สมุทรสงคราม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ชลบุรี

……………………………………………………………….
(นายไชยา อิ�มเอม)
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

61.00 เมตร
35.82 เมตร
27.71 เมตร
21.99 เมตร
13.34 เมตร
12.37 เมตร
12.08 เมตร
11.52 เมตร
11.49 เมตร
11.48 เมตร
10.94 เมตร
10.29 เมตร
47.48 เมตร
45.49 เมตร
35.74 เมตร
35.05 เมตร
34.48 เมตร
33.20 เมตร
31.06 เมตร
26.79 เมตร
1.85 เมตร
1.80 เมตร
1.75 เมตร
1.75 เมตร
1.70 เมตร
4,139 คะแนน
3,873 คะแนน
3,649 คะแนน
3,456 คะแนน
2,540 คะแนน

แบบส่งรายชื�อนักกรีฑา
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� 30 คัดเลือกภาค 1 "ปทุมธานีเกมส์"
ระหว่างวันที� 12 - 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หญิง
ประเภทการแข่งขัน
1. วิ�ง 100 เมตร

2. วิ�ง 200 เมตร

3. วิ�ง 400 เมตร

4. วิ�ง 800 เมตร

เลขประจําตัวประชาชน
ชื�อ - สกุล
1200501081158 กาญจนาภรณ์ สินทักทรัพย์
มนิชยา วงษ์แดง
1719900383062
รัติยาพร ชาระมาลย์
1341100284449
จินตนา พืชทองหลาง
2200101102563
ปรียาภรณ์ แท่นปทุม
1459900833184
คฑาภรณ์ บุญมี
1229900780325
ธนพร ปรีชล
1103701987952
วรดา บาลไธสง
1319900576051
1200501081158 กาญจนาภรณ์ สินทักทรัพย์
มนิชยา วงษ์แดง
1719900383062
ปริญญาภรณ์ ขันหอม
1929900629582
พรรณรัมภา ศรีรักษ์
1119900858635
พัณณิตา สาระเกตุ
1229900861007
ชลธิชา ทองคล้าย
1269900251047
ศิรินทิพย์ บุตรแสง
1269900226859
1210600057476
สุภาพร พันธุ์นก
นวพร แซ่โคว้
1103100545378
ศุภานิช พูลเกิด
1550900085847
สุรีวรรณ รูนันต์
1340800133418
เกวลิน เรียนเมฆ
1100600358906
ประภาพรรณ งุ่นศิริ
1119900683592
ยุวธิดา ทองแจ้ง
1710500344843
จันทร์จิรา อารีวงษ์
1361000320117
สมฤดี เรืองสุขสุด
1329900732052
โสมศรี เห็นทั�ว
1320500253205
ช่อผกา สุทธารัตน์
1361400038460
วราภรณ์ อินทรวิศิษฎ์
1470400219551
จันทร์จิรา อารีวงษ์
1361000320117
นงนภัส นามวิเศษ
1440800277966
ภาษิตา สอดแจ่ม
1139600047241

สังกัดจังหวัด
ชลบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
สมุทรปราการ
จันทบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
จันทบุรี
นครนายก
นครนายก
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ชลบุรี
นนทบุรี
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ปทุมธานี

สถิติ
12.39 วินาที
12.61 วินาที
12.77 วินาที
12.80 วินาที
13.13 วินาที
13.15 วินาที
13.25 วินาที
13.82 วินาที
25.75 วินาที
26.45 วินาที
27.77 วินาที
28.18 วินาที
28.25 วินาที
32.30 วินาที
33.10 วินาที
33.11 วินาที
57.40 วินาที
57.88 วินาที
58.14 วินาที
1:01.54 นาที
1:03.28 นาที
1:03.52 นาที
1:04.54 นาที
2:31.12 นาที
2:31.26 นาที
2:33.61 นาที
2:34.24 นาที
2:45.11 นาที
2:52.82 นาที
2:57.08 นาที

5. วิ�ง 1,500 เมตร

1320500253205
1119900858619
1470400219551
1103702691909
1489900321787
1139600047241
1369900436631
1103702691909
1119900858619
1749900626585
1100501415669
1329900641731
1230300072798
1103702691909
1369900436631
1100501415669
1110200142671
1749900491795
1729800220358
1229700080796
1100702253402
1209500074474
1130300134956
1229700080796
1110200185664
1729800220358
1650801214338
1119900858619
1749900626585
1409901447521
1110200186440

โสมศรี เห็นทั�ว
ชุติภา ทั�งทอง
วราภรณ์ อินทรวิศิษฎ์
สุกัญญา จันทะใส
ณัฐภัทร ฮวดกระโทก
ภาษิตา สอดแจ่ม
เสาวลักษณ์ ฐานวิเศษ
สุกัญญา จันทะใส
ชุติภา ทั�งทอง
กชพรรณ แฟ้มคลองขอม
พรชิตา เชื�อมงคล
ธิรา สุขผาเดิม
ภัทราวดี ยินดี
สุกัญญา จันทะใส
เสาวลักษณ์ ฐานวิเศษ
พรชิตา เชื�อมงคล
ชาลิสา จันทร์จําปา
ปาณิศา คําเลิ�ง
ปัทมา เรืองทอง
อรณิช แซ่ซิ�ม
ทัศนัยภรณ์ เวียงแก้ว
นัทธมน บุตรดีขันธ์
วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์
อรณิช แซ่ซิ�ม
ปิยนันท์ จันทร์จําปา
ปัทมา เรืองทอง
วราพร แก้วประสิทธิ�
ชุติภา ทั�งทอง
กชพรรณ แฟ้มคลองขอม
หัถยา มั�นคง
พนิดา พลวัน

11. วิ�งผลัด 4x100 เมตร 2200101102563
1100702292131
1200501081158
1100702408392

จินตนา พืชทองหลาง
จิราภรณ์ ฤทธิ�เวทย์
กาญจนากรณ์ สินทักทรัพย์
ปัณฑารีย์ บุญใช้

6. วิ�ง 3,000 เมตร

7. วิ�ง 5,000 เมตร

8. วิ�งข้ามรั�ว 100 เมตร

9. วิ�งข้ามรั�ว 400 เมตร

10. วิ�งวิบาก 2,000 เมตร

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ชลบุรี
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
ชลบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ตราด
สมุทรสาคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ชลบุรี
จันทบุรี
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
จันทบุรี
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ

ชลบุรี

5:13.88 นาที
5:14.79 นาที
5:20.17 นาที
5:23.00 นาที
5:45.37 นาที
6:20.55 นาที
11:34.62 นาที
11:40.27 นาที
12:13.69 นาที
12:31.59 นาที
13:11.48 นาที
14:51.03 นาที
15:10.89 นาที
20:37.12 นาที
21:11.54 นาที
22:19.45 นาที
16.26 วินาที
16.79 วินาที
19.02 วินาที
19.46 วินาที
1:09.06 นาที
1:10.89 นาที
1:14.96 นาที
1:19.57 นาที
1:22.33 นาที
1:22.98 นาที
1:23.91 นาที
8:22.65 นาที
8:50.76 นาที
10:30.43 นาที
11:36.78 นาที

49.13 วินาที

12. วิ�งผลัด 4x400 เมตร

1719900383062
1100702574551
1102700627196
1459900833184
1341100284449
1421000182040
1103701987952
1929900629582
1139600090251
1100600358906
1249800111308
1340800133418
1229900780325
1229900746178
1229900861007
1229900866327
1229700076276
1229900801004
1269900234703
1269900296687
1269900251047
1269900226859

มนิชยา วงษ์แดง
ธีร์กวิน แก้วสกุลทรัพย์
นวพร หมอขวัญ
ปรียาภรณ์ แท่นปทุม
รัติยาพร ชาระมาลย์
นฤภร รามศิริ
ธนพร ปรีชล
ปริญญาภรณ์ ขันหอม
ภูษิดา เต็งยี�
เกวลิน เรียนเมฆ
มินตรา เนียนสันเทียะ
สุรีวรรณ รูนันต์
คฑาภรณ์ บุญมี
จิราพร วิสารวุฒิ
พัณณิตา สาระเกตุ
พิรตา สุภาพักตร์
วรรณพร ชะชา
วารุณี ยังคํา
กชกร บุญเฉลียว
จุฑามาศ บุญเกษม
ชลธิชา ทองคล้าย
ศิรินทิพย์ บุตรแสง

1629900465850
1100801270968
1104300042842
1329900680559
1209500074474
1361400038460
1119900683592
1369900436631
1340800133418
1321000387718
1100600358906
1104200068319

ศิริพร ศรีระบุตร์
ณัฐนิชา จันทวี
เพชรรุ้ง อารีรอบ
ศันสนีย์ จํานงเพียร
นัทธมน บุตรดีขันธ์
ช่อผกา สุทธารัตน์
ประภาพรรณ งุ่นศิริ
เสาวลักษณ์ ฐานวิเศษ
สุรีวรรณ รูนันต์
ณัฐชยา สมานมิตร
เกวลิน เรียนเมฆ
สุวรรณา วิบูลย์ธนโชติ

สมุทรปราการ

49.26 วินาที

กรุงเทพมหานคร

49.28 วินาที

ปทุมธานี

50.09 วินาที

จันทบุรี

50.61 วินาที

นครนายก

58.10 วินาที

กรุงเทพมหานคร

4:03.79 นาที

ชลบุรี

4:06.81 นาที

ปทุมธานี

4:12.07 นาที

13. วิ�งผลัดต่างระยะ

14.วิ�งผลัด 3x800 เมตร

1119900609210
1119901934785
1110200185664
1119900716661
1103100545378
1341100284449
1550900085847
1103701987952
1100600358906
1640200090227
1340800133418
1104200068319
1200501081158
1100702292131
1229900701841
1100702862280
1229900746178
1229900780325
1229900866327
1229700076276
1229700080796
1229900740081
1119901934785
1459900833184
1110200185664
1110200186440
1399900038628
1329900732052
1320500253205

เปรมวดี สวัสดิ�ผล
ฐิติรัตน์ จันทรหนู
ปิยนันท์ จันทร์จําปา
วิลาสีนี พันทอง
นวพร แซ่โคว้
รัติยาพร ชาระมาลย์
ศุภานิช พูลเกิด
ธนพร ปรีชล
เกวลิน เรียนเมฆ
สุพิชญา อ่วมฤทธิ�
สุรีวรรณ รูนันต์
สุวรรณา วิบูลย์ธนโชติ
กาญจนากรณ์ สินทักทรัพย์
จิราภรณ์ ฤทธิ�เวทย์
ณัฐสุดา เทียนทอง
จิตรวรรณ สมบัติจินดา
จิราพร วิสารวุฒิ
คฑาภรณ์ บุญมี
พิรตา สุภาพักตร์
วรรณพร ชะชา
อรณิช แซ่ซิ�ม
กาญจนา โคตะมา
ฐิติรัตน์ จันทรหนู
ปรียาภรณ์ แท่นปทุม
ปิยนันท์ จันทร์จําปา
พนิดา พลวัน
วันเพ็ญ แก้วละมุล
สมฤดี เรืองสุขสุด
โสมศรี เห็นทั�ว

1100702862280
1361400038460
1369900436631
1470400219551
1240800179281

จิตรวรรณ สมบัติจินดา
ช่อผกา สุทธารัตน์
เสาวลักษณ์ ฐานวิเศษ
วราภรณ์ อินทรวิศิษฎ์
โศรยา สุวรรณไตร

สมุทรปราการ

4:16.56 นาที

กรุงเทพมหานคร

2:19.72 นาที

ปทุมธานี

2:21.57 นาที

ชลบุรี

2:23.06 นาที

จันทบุรี

2:33.75 นาที

สมุทรปราการ

2:36.61 นาที

กรุงเทพมหานคร

7:22.97 นาที

ชลบุรี

7:23.04 นาที

15. เดิน 5,000 เมตร

16. กระโดดไกล

17. เขย่งก้าวกระโดด

18. กระโดดคํ�า
19. กระโดดสูง

20. ขว้างจักร

1309901357727
1119900591574
1119901925077
1119901963688
1102003248223
1139600103418
1571700003511
1100400933362
1229900779718
2210600023651
1229900779726
1309700168374
1160100609799
1640200090227
1229900723089
1104200066731
1139600084481
1759900287527
1709800255496
1260300109039
1640200090227
1100801302771
1749900491795
1279800036128
1139600084481
1709800255496
1103900053208
1119900858635
1119901889551
1139900236359
1710500373487
1470400227741
1103701969539
1130300116982
1749900504307
1419900664013

ชุลิตา ศรีปราชญ์
บุษยมาศ เรืองบุญ
สวรรยา เงางาม
ณฐณิชา พูลเขตกิจ
ณัฐธิดา โลหะพิทักษ์
อาทิตญา หอมเกษร
อัจฉราวรรณ พรมชัย
สัญชิกานต์ เสนางาม
นิสากร พาธิแสง
วราพร พิมโยโยง
นราพร พาธิแสง
ปทุม รุ่งโรจน์
ศิลาพร ศรีจันทร์
สุพิชญา อ่วมฤทธิ�
จรรยา ประสงค์นาค
ชิดชนก ทวีเฉลิมดิษฐ์
ขนิษฐา เสือโต
ณัฐชา จิวมงคลชัย
นัชชา ทองสุข
ชลพิชา ภู่ทอง
สุพิชญา อ่วมฤทธิ�
สาธิตา ปรีชาสุวรรณ
ปาณิศา คําเลิ�ง
ปรางทิพย์ เฉลียวกิจ
ขนิษฐา เสือโต
นัชชา ทองสุข
กันตา จิระมงคล
พรรณรัมภา ศรีรักษ์
กวิสรา บุญแต้
สุมิตรา ชูลิกรณ์
อธิศรี ผาปาน
อธิติญา ผาแก้ว
สุภัสสร แสงกล้า
ยุภาพัตร์ ประดับเพ็ชร์
ศิรินทิพย์ จันทร์สุข
ณัฐวีร์ หันทําเล

สมุทรปราการ

8:04.22 นาที

ปทุมธานี

8:45.86 นาที

ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
จันทบุรี
ชลบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สมุทรสงคราม
นนทบุรี
นครนายก
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
นนทบุรี
ชลบุรี
นนทบุรี
ปทุมธานี
ชลบุรี
ปทุมธานี

32:01.11 นาที
34:05.31 นาที
34:55.74 นาที
35:03.94 นาที
38:25.89 นาที
5.41 เมตร
5.31 เมตร
5.28 เมตร
5.01 เมตร
5.01 เมตร
4.90 เมตร
4.52 เมตร
4.19 เมตร
3.87 เมตร
11.23 เมตร
11.15 เมตร
10.74 เมตร
10.62 เมตร
10.57 เมตร
9.71 เมตร
2.15 เมตร
1.40 เมตร
1.35 เมตร
1.30 เมตร
28.88 เมตร
25.96 เมตร
25.15 เมตร
24.92 เมตร
23.98 เมตร
21.76 เมตร

21. ขว้างค้อน

22. ทุ่มนํ�าหนัก

23. พุ่งแหลน

24. สัตตกรีฑา

1229700081067
1229900742946
1331400116703
1710500373487
1419900664013
1200600263301
1103702351512
1640200090235
1419900664013
1440800264104
1104300085860
1101800919848
1103702351512
1250200279421
1840300078154
1750300061465
2201100001586
1130300116982
1440800264104
1749900634961
1349700180889
1320900266819
1130300134956
1130300116982

วรัญญา เจริญพงษ์
กัญจน์ มั�นภักดี
อรปรียา ยี�ชัย
อธิศรี ผาปาน
ณัฐวีร์ หันทําเล
พรรณธิดา บัวจิ�ว
ขนิษฐา คุ้มสดวก
สุชาวดี อ่วมฤทธิ�
ณัฐวีร์ หันทําเล
วิชุดา ชายศรี
อมรรัตน์ คําสุระ
จิตตา วงยะมาต
ขนิษฐา คุ้มสดวก
พิจิตรา โมซา
จริยา วิชัยดิษฐ์
นฤภัทร ต้นวาตะ
ภัทราพร สุขเจริญ
ยุภาพัตร์ ประดับเพ็ชร์
วิชุดา ชายศรี
งามลักษณ์ ศิริโชติ
รุ่งฤดี จําศรี
สุชาดา โตมาซา
วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์
ยุภาพัตร์ ประดับเพ็ชร์

……………………………………………………………….
(นายไชยา อิ�มเอม)
สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
นนทบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
จันทบุรี
นนทบุรี
ปทุมธานี
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
ชลบุรี
ปทุมธานี
จันทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ปทุมธานี

20.57 เมตร
19.58 เมตร
28.04 เมตร
23.69 เมตร
23.43 เมตร
22.65 เมตร
16.32 เมตร
15.52 เมตร
9.67 เมตร
8.26 เมตร
8.19 เมตร
7.46 เมตร
6.46 เมตร
6.17 เมตร
43.67 เมตร
27.64 เมตร
25.61 เมตร
25.20 เมตร
25.04 เมตร
2,876 คะแนน
2,847 คะแนน
2,815 คะแนน
2,362 คะแนน
1,804 คะแนน

