แบบแจ้งรายชื�อนักกีฬาในการคัดเลือกตัวแทนภาค (ภาค 2)
(ENRTY FORM BY NAME II)
(01) กรีฑา (ชาย)
ประเภทแข่งขัน
1. วิ�ง 100 เมตร

2. วิ�ง 200 เมตร

3. วิ�ง 400 เมตร

4. วิ�ง 800 เมตร

หมายเลขประจําตัว
1739901759082
1660700114044
1129700162823
1659900802244
1920400180626
1101402120149
1199600213078
1710300160781
1779800162153
1660700114044
1659900802244
1129700162823
1101402120149
1710300160781
1160100542767
1199600213078
1779800162153
1120300077537
1849900314264
1601100288123
1119700016851
1669800230061
1199900587844
1199600191587
1729900393661
1100702561859
1719900390719
1920600231062
2130200033609
1770800030097
1710300171988
1709901323179

ชื�อ - สกุล
ชนะภูมิ ทองสมเพียร
เอกภพ คําเรียน
ธนา แสงอ่อน
รัฐพงศ์ ทองลํ�าเลิศ
ธนิก รักดีศิริสัมพันธ์
จิรายุส เกาลิโป้
บุญเสริม สาระกุล
อุทัย รืนวัตร
กําพร แสนท้องฟ้า
เอกภพ คําเรียน
รัฐพงศ์ ทองลํ�าเลิศ
ธนา แสงอ่อน
จิรายุส เถาลิโป้
อุทัย รื�นวัตร
สัญชัย จิตเอี�ยม
บุญเสริม สาระกุล
กําพร แสนท้องฟ้า
ธนาวุฒิ รอดเพ็นสังข์
กิตติณัฎฐ์ ฉัตรบรรยงค์
สุทัศน์ สว่างเรืองฤทธิ�
เอกบุรุษ หนูเล็ก
ศุวการ บุญประเสริฐ
เกียรติศักดิ� สามเชียง
กฤษณะ โพร่งสกุล
วศิน ขุมทอง
ชนาธิป แสงวัฒนานนท์
เกตุสราวุฒิ พุทจิระ
อดิโรชน์ ศรีสวัสดิ�
ฐิติพงศ์ มากมี
พรรณไวทย์ พุ่มสมบัติ
พรชัย รุ่งเรือง
ศุภณัฐ ตั�งประเสริฐ

ลําดับจังหวัด
นครปฐม
นครสวรรค์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
ประจวบคีรีขันธ์
ลพบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
นครสวรรค์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
นครสวรรค์
สระบุรี
นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
อ่างทอง
ลพบุรี
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี

สถิติ
10.976
11.038
11.329
11.331
11.379
11.402
11.482
11.514
21.986
22.130
22.908
22.940
24.326
DNS
DNS
DNS
49.707
50.253
50.679
52.769
53.086
57.724
57.847
57.973
2:08.69
2:08.92
2:10.50
2:11.63
2:13.43
2:19.65
2:42.79
2:46.00

1729900393661
8770776003479
1769900544732
1749700009175
1710500373916
1161100008443
1709901045101
1199600229446
1341100343275
1329900756270
1610800025884
6. วิ�ง 5,000 เมตร
1710500373916
8770776003479
1329900756270
1161100008443
1610800025884
7. วิ�ง 10,000 เมตร
1709901045101
1161100008443
1329900756270
8. วิ�งข้ามรั�ว110 เมตร 1709700202013
1179900355609
1199900612997
1709901231100
9. วิ�งข้ามรั�ว 400 เมตร 1160100532851
1609900428164
1709901231100
1119700016851
1102700632211
1199900612997
8770784001170
1709901310221
10. วิ�งวิบาก 2,000 เมตร 1610800025884
1161100008443
1820500135232
1749700009175
1169800172472

5. วิ�ง 1,500 เมตร

วศิน ขุมทอง
ห้า จันทร์อุปถัมภ์
นิธิราช คําประโคน
สรรเสริญ จู๋ยืนยง
ทิวา วงษ์จีน
จักรนรินทร์ วิมล
วงศธร เพียรประสบสุข
ณรงค์ศักดิ� แสงสว่าง
วิศวชิต หงษ์กง
สุรเชษฏ์ พลอาษา
อริย์ธัช แก้วถิ�นเถื�อน
ทิวา วงษ์จีน
ห้า จันทร์อุปถัมภ์
สุรเชษฏ์ พลอาษา
จักรนรินทร์ วิมล
อริย์ธัช แก้วถิ�นเถื�อน
วงศธร เพียรประสบสุข
จักรนรินทร์ วิมล
สุรเชษฏ์ พลอาษา
จิรายุ ปาวี
อภิสิทธิ� พวงลําใย
ฟ้าชานนท์ บุญผล
อดิศักดิ� มีบุญญา
พงศกร ผาสุข
พิพัฒน์พร พวงพี�
อดิศักดิ� มีบุญญา
เอกบุรุษ หนูเล็ก
นพรัตน์ ภูกองชนะ
ฟ้าชานนท์ บุญผล
เจริญ จันทร์อุปถัมภ์
อินทัช สละทองอินทร์
อริย์ธัช แก้วถิ�นเถื�อน
จักรนรินทร์ วิมล
ก้องกังวาร เพชรคีรีสกุล
สรรเสริญ จู๋ยืนยง
ศิริชัย ชื�นชอบ

สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
ลพบุรี
ราชบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
อุทัยธานี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
อุทัยธานี
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
นครปฐม
อ่างทอง
สระบุรี
นครปฐม
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สระบุรี
นครปฐม
สระบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
อุทัยธานี
ลพบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม
ลพบุรี

4:40.57
4:46.24
4:54.76
4:56.16
4:57.05
5:00.38
5:01.81
5:08.86
5:11.28
5:20.06
17:50.99
18:56.33
19:32.94
21:05.52
21:32.43
37:09.73
41:48.87
46:30.63
51:55.11
15.420
16.846
16.918
17.043
58.219
58.414
1:00.824
1:01.828
1:04.455
1:06.078
1:06.435
1:16.409
6:43.42
7:21.79
7:22.66
8:25.27
9:10.88

11.วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1104300114282
1129700162823
1659900802244
ทีม 1
1120300077537
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1199900592091
1849900314264
1160100532851
ทีม 2
1920400180626
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1709901231100
1739901759082
1490700050447
ทีม 3
1709700202013
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 2199900034461
1199900523978
1119700016851
ทีม 4
1191000229860
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1329900806307
1199600213078
1199600191587
ทีม 5
1160100542767
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1199600269511
1199900587844
1149900456821
ทีม 6
1342500039051
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1779800178530
1101402120149
1409901492356
ทีม 7
1860500094285
12.วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1609900428164
1129700162823
1100702561859
ทีม 1
1120300077537
วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1920400180626
1160100532851
1340300099431
ทีม 2
1849900314264

พงษ์ปริญญา ทิมจีน
ธนา แสงอ่อน
รัฐพงษ์ ทองลํ�าเลิศ
ธนาวุฒิ รอดเพ็งสังข์
กล้าณรงค์ ถาดทอง
กิตติณัฎฐ์ ฉัตรบรรยงค์
พงศกร ผาสุก
ธนิก ภักดีศิริสัมพันธ์
อดิศักดิ� มีบุญมา
ชนะภูมิ ทองสมเพียร
วสันต์ อินผิว
จิรายุ ปาวี
อนุชิต แก้วเฉลิมทอง
ศุภเดช ช้างน้อย
เอกบุรุษ หนูเล็ก
พงษ์ศิริ ขํามณี
สหรัฐ กะการดี
บุญเสริม สาระกุล
กฤษณะ โพร่งสกุล
สัญชัย จิตเอี�ยม
สุเทพ ยุกิจภูติ
เกียรติศักดิ� สามเชียง
ภูบดินทร์ นัยเจริญ
นันทวัฒน์ ถีระแก้ว
ไพโรจน์ ขุนสงคราม
จิรายุส เถาลิโป้
พงศธร เอื�องสัจจะ
พงษ์วัฒน์ แซ่ลี�
พิพัฒน์พร พวงพี�
ธนา แสงอ่อน
ชนาธิป แสงวัฒนานนท์
ธนาวุฒิ รอดเพ็นสังข์
ธนิก ภักดีศิริสัมพันธ์
พงศกร ผาสุข
จักรภัทร สืบแก้ว
กิตติณัฎฐ์ ฉัตรบรรยงค์

สุพรรณบุรี

43.738

อ่างทอง

44.210

นครปฐม

45.500

สระบุรี

45.974

ลพบุรี

46.227

พระนครศรีอยุธยา

47.274

ประจวบคีรีขันธ์

47.627

สุพรรณบุรี

3:28.91

อ่างทอง

3:32.32

วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1600300075289
1669800230061
1749900589540
ทีม 3
1660700114044
วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1709700202013
1739901759082
1709901231100
ทีม 4
1719900390719
วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1160100542767
1199600191587
2130200033609
ทีม 5
1199600213078
วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1199900612997
1119700016851
2199900034461
ทีม 6
1311000275421
วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1720300131226
1710400060258
1719900388552
ทีม 7
1710400060703
13.วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1609900428164
1100702561859
ทีม 1
1729900393661
วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1500201199380
1789900329009
ทีม 2
1601100288123
วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1161100008443
2130200033609
ทีม 3
1169800172472
วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1749700009175
1102700632211
ทีม 4
1719900390719
วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1769900544732
8770776003479
ทีม 5
1770800030097

ธนวิชญ์ ประเสริฐทรัพย์
ศุวการ บุญประเสริฐ
สุทัศน์ สว่างเรืองฤทธิ�
เอกภพ คําเรียน
จิรายุ ปาวี
ชนะภูมิ ทองสมเพียร
อดิศักดิ� มีบุญญา
เกตุสราวุฒิ พุทจิระ
สัญชัย จิตเอี�ยม
กฤษณะ โพร่งสกุล
ฐิติพงศ์ มากมี
บุญเสริม สาระกุล
ฟ้าชานนท์ บุญผล
เอกบุรุษ หนูเล็ก
อนุชิต แก้วเฉลิมทอง
ภูมินทร์ ศรีทัพไทย
วสันต์ งามยิ�ง
ไพชยนต์ กาวิละเดช
สหภาพ สิรินิมิต
ศุภโชค ลําใยศิริ
พิพัฒน์พร พวงพี�
ชนาธิป แสงวัฒนานนท์
วศิน ขุมทอง
อนุพงษ์ คงพันธ์
ธนศักดิ� สุขเกษม
สุทัศน์ สว่างเรืองฤทธิ�
จักรนรินทร์ วิมล
ฐิติพงศ์ มากมี
ศิริชัย ชื�นชอบ
สรรเสริญ จู่ยืนยง
นพรัตน์ ภูกองชนะ
เกตุสราวุฒิ พุทจิระ
นิธิราช คําประโคน
ห้า จันทร์อุปถัมภ์
พรรณไวทย์ พุ่มสมบัติ

นครสวรรค์

3:35.17

นครปฐม

3:39.19

ลพบุรี

3:41.11

สระบุรี

3:54.04

กาญจนบุรี

3:58.46

สุพรรณบุรี

6:26.49

นครสวรรค์

6:46.71

ลพบุรี

6:49.98

นครปฐม

6:57.85

เพชรบุรี

7:05.01

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1920600231062
1160500056932
ทีม 6
1159900318657
1104300114282
14.วิ�งผลัด เมดเลย์
1659900802244
1129700162823
ทีม 1
1120300077537
1920400180626
วิ�งผลัด เมดเลย์
1160100532851
1849900314264
ทีม 2
1340300099431
1199900612997
วิ�งผลัด เมดเลย์
1191000229860
1199900523978
ทีม 3
1119700016851
1149900456821
วิ�งผลัด เมดเลย์
1199600269511
1342500039051
ทีม 4
1199900587844
15. เดิน 10,000 เมตร 1719900390719
1199900535101
1601200110784
1160500056932
2629500000106
1779900229934
1379900054003
16. กระโดดไกล
1269900257347
1719900398779
1409901492356
1379900031704
1240600164388
1311000275421
1709901163104
17. กระโดดคํ�า
1439900308578
1269900257347

อดิโรชน์ ศรีสวัสดิ�
พริศชระ นานานุวัฒน์
อดิศักดิ� ไทยวงษ์
พงษ์ปริญญา ทิมจีน
รัฐพงษ์ ทองลํ�าเลิศ
ธนา แสงอ่อน
ธนาวุฒิ รอดเพ็งสังข์
ธนิก รักดีศิริสัมพันธ์
พงศกร ผาสุก
กิตติณัฎฐ์ ฉัตรบรรยงค์
จักรภัทร สืบแก้ว
ฟ้าชานนท์ บุญผล
พงษ์ศิริ ขํามณี
ศุภเดช ช้างน้อย
เอกบุรุษ หนูเล็ก
ภูบดินทร์ นัยจรัญ
สุทเพ ยุกิจภูติ
นันทวัฒน์ ถีระแก้ว
เกียรติศักดิ� สามเชียง
เกตุสราวุฒิ พุทจิระ
ราษฎร์นิยม ฟักอุดม
สุริโย นูชาลี
พริศชระ นานานุวัฒน์
เพชรรัตน์ กลิ�นคุ้ม
ธาดาพงศ์ หนูแก้ว
อภิวัฒน์ พระศรี
นครินทร์ พรมสุวรรณ
สุพจน์ บุญหนุน
พงศธร เอื�องสัจจะ
อภิศักดิ� บุญเอื�อ
พร้อมพันธุ์ รักษาไวย์
ภูมินทร์ ศรีทัพไทย
ภาสพงศ์ อําสําอางค์
คงเดช ปัญญาสวัสดิ�
นครินทร์ พรมสุวรรณ

อ่างทอง

7:09.77

สุพรรณบุรี

2:01.45

อ่างทอง

2:07.56

สระบุรี

2:08.14

พระนครศรีอยุธยา

2:12.71

นครปฐม
สระบุรี
นครสวรรค์
อ่างทอง
อุทัยธานี
ประจวบคีรีขันธ์
นครสวรรค์
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
สระบุรี
นครปฐม
นครสวรรค์
อ่างทอง

59.50.83
1:00:05.61
1:01:00.95
1:04:47.60
1:05:20.24
1:12:40.64
6.62
6.39
6.31
6.22
6.09
5.75
4.97
4.00
3.80
3.80

18. กระโดดสูง

19. เขย่งก้าวกระโดด

20. ขว้างจักร

21. ขว้างคัอน

22. ทุ่มนํ�าหนัก

23. พุ่งแหลน

1119900634915
1570900110353
1719900398779
1659900845415
1149900456821
1719900398779
1669900291932
1149900604757
1501000087496
1199900524087
1309901292021
1729900433141
1760500157041
1730300151715
1490700050447

สมการ ลําสี
ศรัญ�ู ขันธิโชติ
สุพจน์ บุญหนุน
นันทวัฒน์ แสงศิลป์
ภูบดินทร์ นัยจรัญ
สุพจน์ บุญหนุน
ฐิติเทพ บุญนาคง
รัฐกฤษฏิ� ธัญภัคศรีตระกูล
วรวัฒน์ คชลุน
กิตติธร รังกาทรง
ศุภชัย ปราณีตพลกรัง
ประสิทธิ� ทัศนพันธุ์
เชาวลิต บุญพิมพ์
กล้าณรงค์ ลี�สุวรรณ์
วสันต์ อินผิว

นครปฐม
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
นครสวรรค์
เพชรบุรี
นครปฐม
นครปฐม

3.80
3.60
1.90
1.80
1.65
14.34
13.93
11.95
40.73
35.75
31.68
28.76
27.78
25.44
23.51

1139900211542
1309901292021

บรรเจิด แสงดวง
ศุภชัย ปราณีตพลกรัง

อ่างทอง
สุพรรณบุรี

39.88
39.55

1160100590257
1730601198800

ณัฐพงศ์ พาหุรัตน์
จิรายุท อุ่นอุรา

อ่างทอง
นครปฐม

38.89
15.98

1501000087496
1199900524087

วรวัฒน์ คชลุน
กิตติธร รังกาทรง

สุพรรณบุรี
อ่างทอง

12.09
11.94

1669900291932
1140100090319
1729900433141
1769900511095
1730300151715
1311000275421

สุพรรณบุรี
อ่างทอง
นครสวรรค์
เพชรบุรี
นครปฐม
สระบุรี
อ่างทอง
สระบุรี

11.28
11.26
10.46
10.20
9.77
8.78

1841000084257
1199900523978

ฐิติเทพ บุญนาคง
ทนุธรรม บุญถนอม
ประสิทธิ� ทัศนพันธุ์
เฉลิมเดช กลํ�าทอง
กล้าณรงค์ ลี�สุวรรณ์
ภูมินทร์ ศรีทัพไทย
สราวุฒิ ศรัทธาสุข
ศุภเดช ช้างน้อย

1490700050447
1140100090319
1129900432492
1730601198800
1311000275421

วสันต์ อินผิว
ทนุธรรม บุญถนอม
ธนวัต แซ่เฮง
จิรายุท อุ่นอุรา
ภูมินทร์ ศรีทัพไทย

นครปฐม
อ่างทอง
นครสวรรค์
นครปฐม
สระบุรี

48.49
45.38
44.07
32.03
19.45

52.05
50.39

24. อัฎฐกรีฑา

1199900616615
1490700050447

ศุภเดช ช้างน้อย
วสันต์ อินผิว

สระบุรี
นครปฐม

4,203
3,988

1102700632211
1199900616615

นพรัตน์ ภูกองชนะ
วิชากรณ์ มีบุตรดี

นครปฐม
สระบุรี

3,241
2,900

ลงชื�อ…………………………………………………….
(นายวันชัย มณีประเสริฐ)
ผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ

แบบแจ้งรายชื�อนักกีฬาในการคัดเลือกตัวแทนภาค (ภาค 2)
(ENRTY FORM BY NAME)
(01) กรีฑา (หญิง)
ประเภทแข่งขัน
1. วิ�ง 100 เมตร

2. วิ�ง 200 เมตร

3. วิ�ง 400 เมตร

4. วิ�ง 800 เมตร

5. วิ�ง 1,500 เมตร

หมายเลขประจําตัว
1411700255767
1199900595448
1103702376329
1101500898799
1199600185180
1601300014949
1190500056771
1160100609179
1730200294778
1140600191904
1160100523631
1199900589383
1103702376329
1601300014949
1190500056291
1470800287295
1140600191904
1849701103247
1102002602031
1401500195337
1310300204529
1719900487739
1709700214445
1200900212558
1199600181648
1610800031531
1709901358088
1779800175158
1200900212558
1110300185062
1710500390101
1719900436581

ชื�อ - สกุล
อรยา เขาแก้ว
จุไรรัตน์ สิริสุขะ
จรณินทร์ หงส์ประภัศร
อังคณี คล้ายภู่
อาทิมา หะพะวงศ์
วิภาวรรณ์ กําลังยง
อนุชศรา สาครแก้ว
อัญชริกา ทุนทุสวัสดิ
กาญจนา ดวงสุวรรณ์
เกดมณี จันยมิตรี
หัถยา แซ่อึ�ง
ณัฐกานต์ พันธุนะ
จรณินทร์ หงส์ประภัศร
วิภาวรรณ์ กําลังยง
วิรัญญา กลิ�นไกล
รุ่งนภา บัวพินธุ์
เกดมณี จันยมิตรี
สุทธิดา ด่านเสือเรือง
ปนัดดา พรเวชอํานวย
ชนัญชดา ไชยศรี
สุพรรณี มันหมาย
มาลินี อนันตคูหา
วิชญาพร ลังกา
สุดารัตน์ รื�นคุณ
พัชรี ทองเปลว
เกษราภรณ์ อนันต์
นารีรัตน์ แสงจันทร์
อรุณลิน แดนจันทึก
สุดารัตน์ รื�นคุณ
ปานทิพย์ รู้เจน
วรินทร์ สันทัด
ณัฐชยา รักสาย

สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
นครสวรรค์
อ่างทอง
ลพบุรี
นครสวรรค์
สระบุรี
ลพบุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
นครสวรรค์
นครสวรรค์
สระบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา
กาญจนบุรี
ราชบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
อุทัยธานี
ราชบุรี
เพชรบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
กาญจนบุรี
สระบุรี

สถิติ
12.768
13.064
13.370
13.494
13.677
14.034
14.236
14.816
25.817
26.487
27.556
28.562
28.775
29.715
29.915
30.857
1:01.920
1:02.893
1:05.943
1:10.367
1:13.208
1:16.836
1:24.006
2:37.96
2:38.87
2:41.10
2:52.32
3:07.41
5:48.72
5:54.55
6:06.78
6:07.44

6. วิ�ง 3,000 เมตร

1610800028361
1619900314975
1710500390101
1719900436581
1110300185062
1769900443430
7. วิ�ง 5,000 เมตร
1619900314975
1719900436581
1110300185062
8. วิ�งข้ามรั�ว100 เมตร 1749800172671
1139800019305
1709901074764
1199900659608
9. วิ�งข้ามรั�ว 400 เมตร 1300701138926
1719900388137
1100703026833
1709700167587
1199900659608
10. วิ�งวิบาก 2,000 เมตร 1610800028361
1199900688691

รุ่งนภา คลองแห้ง
กนกวรรณ เฉลิมบรรจง
วรินทร์ สันทัด
ณัฐชยา รักสาย
ปานทิพย์ รู้เจน
วนิดา เฟื�องฟู
กนกวรรณ เฉลิมบรรจง
ณัฐชยา รักสาย
ปานทิพย์ รู้เจน
บุษญากรณ์ เกษรสุก
เหมือนฝัน อาดํา
ธัญชนก พาหะมะ
พัชรณัฐ ทุนแรง
ศิริลักษณ์ สายโคตร
สุภาภรณ์ สมศรี
บุญรัตน์ สุขลาภ
เฉลิมขวัญ ชื�นชมวรรณ์
พัชรณัฐ ทุนแรง
รุ่งนภา คลองแห้ง
กมลทิพย์ ตันเรือง

11.วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1769800075617
1411700255767
1849701103247
ทีม 1
1140600191904
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1101500898799
1730200294778
1609900471698
ทีม 2
1300701138926
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1102002602031
1199600185180
1160100523631
ทีม 3
1700200093624
วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1199900694438
1190500056771
1199900668020
ทีม 4
1190500056291

ศุภารักษ์ เพ็งสอน
อรยา เขาแก้ว
สุทธิดา ด่านเสือเรือง
เกดมณี จันยมิตรี
อังคณี คล้ายภู่
กาญจนา ดวงสุวรรณ์
ณัชชา โภคทรัพย์
ศิริลักษณ์ สานโคตร
ปนัดดา พรเวชอํานวย
อาทิมา หะพะวงศ์
หัถยา แซ่อึ�ง
ปิยฉัตร ศรีมะละ
รมณีย์ จันทร์ทอง
อนุชศรา สาครแก้ว
ภัทราภรณ์ นาคสกุล
วิรัญญา กลิ�นไกล

อุทัยธานี
อุทัยธานี
กาญจนบุรี
สระบุรี
ลพบุรี
เพชรบุรี
อุทัยธานี
สระบุรี
ลพบุรี
อ่างทอง
อ่างทอง
ราชบุรี
สระบุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
อุทัยธานี
สระบุรี

12:38.36
12:40.37
13:17.52
13:24.93
14:42.89
22:23.14
22:35.67
23:11.42
25:17.62
16.162
17.789
18.158
18.924
1:09.673
1:13.067
1:13.207
1:15.167
1:18.866
9:28.22
10:51.57

สุพรรณบุรี

50.158

อ่างทอง

50.723

ลพบุรี

52.568

สระบุรี

57.083

12.วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1719900388137
1849701103247
1100703026833
ทีม 1
1140600191904
วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1609900471698
1730200294778
1300701138926
ทีม 2
1150500053968
วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1102002602031
1160100523631
1700200093624
ทีม 3
1190200069052
วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1199900659608
1199900589383
1190500056291
ทีม 4
1199600181648
13.วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1719900388137
1669900401487
ทีม 1
1100703026833
วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1610800031531
1610800028361
ทีม 2
1619900314975
วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1199900589383
1199900659608
ทีม 3
1199600181648
วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1709901358088
1103702404977
ทีม 4
1709700167587
1769800075617
14.วิ�งผลัด เมดเลย์
1411700255767
ทีม 1
1849701103247
1140600191904
1101500898799
วิ�งผลัด เมดเลย์
1730200294778
ทีม 2
1300701138926
1150500053968

สุภาภรณ์ สมศรี
สุทธิดา ด่านเสือเรือง
บุญรัตน์ สุขลาภ
เกดมณี จันยมิตรี
ณัชชา โภคทรัพย์
กาญจนา ดวงสุวรรณ์
ศิริลักษณ์ สายโคตร
สุพรรณี ดําเนิน
ปนัดดา พรเวชอํานวย
หัถยา แซ่อึ�ง
ปิยฉัตร ศรีมะละ
พัชรินทร์ กุลวงษ์
พัชรณัฐ ทุนแรง
ณัฐกานต์ พันธุนะ
วิรัญญา กลิ�นไกล
พัชรี ทองเปลว
สุภาภรณ์ สมศรี
จารุวรรณ จันทร์วังโป่ง
บุญรัตน์ สุขลาภ
เกษราภรณ์ อนันต์
รุ่งนภา คลองแห้ง
กนกวรรณ เฉลิมบรรจง
ณัฐกานต์ พันธุนะ
พัชรณัฐ ทุนแรง
พัชรี ทองเปลว
นารีรัตน์ แสงจันทร์
ศศิประภา มีสีผ่อง
เฉลิมขวัญ ชื�นชมวรรณ์
ศุภาลักษณ์ เพ็งสอน
อรยา เขาแก้ว
สุทธิดา ด่านเสือเรือง
เกดมณี จันยมิตรี
อังคณี คล้ายภู่
กาญจนา ดวงสุวรรณ
ศิริลักษณ์ สานโคตร
สุพรรณี ดําเนิน

สุพรรณบุรี

4:09.55

อ่างทอง

4:16.36

ลพบุรี

4:32.35

สระบุรี

4:39.35

สุพรรณบุรี

7:43.10

อุทัยธานี

8:14.39

สระบุรี

8:36.86

ราชบุรี

9:05.52

สุพรรณบุรี

2:23.79

อ่างทอง

2:32.48

1199900694438
1190500056771
1199900668020
1199900688691
1719900390701
1199600233559
1199900668020
1720900241081
1309701206202
1450700241170
1710500336719
1159900344453
1310900173063
1610300067669
1749800172671

รมณีย์ จันทร์ทอง
อนุชศรา สาครแก้ว
ภัทราภรณ์ นาคสกุล
กมลทิพย์ ต้นเรือง
เกตุวดี พุทจิระ
สุธิชา สุริยจันทร์
ภัทราภรณ์ นาคสกุล
ศันสนีย์ วงษ์เวียง
ชุติมา จุ๋ยมา
กชกร พลประสิทธิ�
ศิริพร พรหมสวัสดิ�
กชมน ชุมแสง
สโรชา ทองน้อย
จรีรัตน์ ศิลป์สมบูรณ์
บุษญากรณ์ เกษรสุก

นครปฐม
นครสวรรค์
สระบุรี
อ่างทอง
อุทัยธานี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
อ่างทอง
อุทัยธานี
อ่างทอง

35:16.72
35:41.66
36:15.18
39:15.34
40.22.86
4.95
4.88
4.76
4.44
4.32
2.70

18. กระโดดสูง

1909900526465
1849901360961

ณัฐณิชา เสริมสุข
นภัทสรา พลายชนะ

สุพรรณบุรี
อ่างทอง

1.50
1.40

19. เขย่งก้าวกระโดด

1909900526465
1840401099203

ณัฐณิชา เสริมสุข
สุปราวีณ์ รัตนพันธ์สุนทรา

สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

11.77
9.99

20. ขว้างจักร

1841000079695
1909900522133
1619900306387
1199900694438
1929900612019
1160100535850
1700400236879
1619900306387
1909900522133
1160100535850
1619900361663
1450700241170
1601300014949

วันนิษา พิมพิสาร
ธัญชนก ศิระจิตต์
รมณียา อัยจักร์
รมณีย์ จันทร์ทอง
เทพยุดา แซ่เตียว
สุจิตตรา ภักดิ�ชื�น
อารีรัตน์ อินทดิษฐ
รมณียา อัยจักร์
ธัญชนก ศิระจิตต์
สุจิตตรา ภักดิ�ชื�น
เกวลิน ลพประเสริฐ
กชกร พลประสิทธิ�
วิภาวรรณ์ กําลังยง

อ่างทอง
สุพรรณบุรี
อุทัยธานี
สระบุรี
นครปฐม
ลพบุรี
นครปฐม
อุทัยธานี
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
อุทัยธานี
นครปฐม
นครสวรรค์

30.90
24.63
23.36
16.59
22.44
13.10
11.95
8.19
8.13
4.79
33.60
32.14
27.52

วิ�งผลัด เมดเลย์
ทีม 3

15. เดิน 5,000 เมตร

16.กระโดดไกล

17. กระโดดคํ�า

21. ขว้างคัอน
22. ทุ่มนํ�าหนัก

23. พุ่งแหลน

สระบุรี

3:00.55

24. สัตตกรีฑา

1309701206202
1450700241170
1749800172671
1841000084401

ชุติมา จุ๋ยมา
กชกร พลประสิทธิ�
บุษญากรณ์ เกษรสุก
ธิดารัตน์ เรืองเกิด

ลงชื�อ…………………………………………………….
(นายวันชัย มณีประเสริฐ)
ผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ

อุทัยธานี
นครปฐม
อ่างทอง
อ่างทอง

20.97
3094
3012
2388

