
IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016

สนามแข่งขันที่ 4 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขัน วันเสารท์ี่ 28 มกราคม 2560

129

สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57

ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 3 กนกวรรณ ไชยสวุรรณ ร.ร.พัทลุง 12.62
2 2 กัลย์สดุา พวงทอง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สรุาษฎร์ธานี 13.58
3 1 รุ่งทิวา แก้วมี ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 13.81
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 6 อาทิตยา ชุมทอง ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 13.24
2 7 พิยาดา พุทธกุล ร.ร.พุนพินพิทยาคม 13.65

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่1

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่2
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 6 วิชญาพร เผือกเนียม ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 12.90
2 1 เบญจรัตน์ ด้วงเรือง ทีมผู้ปกครองสรุาษฎร์ธานี 12.96
3 8 ศิริวรรณ พริกบางเข็ม ร.ร.พุนพินพิทยาคม 13.49
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 1 กชกร วางกลอน ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช 13.42
2 2 อภิสมัย สทิธิด ารงค์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม 13.63
3 7 กานต์ชนิต ทองญวน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 13.97
4 8 อนงค์นาฎ ทองสมัฤทธิ์ ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 15.08

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่3

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่4
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 2 วรีพรรณ มณีฉาย ทีมผู้ปกครองสรุาษฎร์ธานี 13.14
2 8 กรุณา แป้นหมึก ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 13.42
3 3 กุลนันทน์ หีตชุม ร.ร.พุนพินพิทยาคม 13.48
4 1 ณัฐธิพัชร ศฤงคาร ร.ร.กีฬา จ.นครศรีธรรมราช 13.74
5 4 ญาดา อ็องสทุธิ์ ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 14.10
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 3 พรพิชชา จิโรจน์พานิช ทีมผู้ปกครองสรุาษฎร์ธานี 13.09
2 4 วรนิษฐา ทับทิมทอง ร.ร.พุนพินพิทยาคม 13.37
3 2 สชุาดา รัสปะ ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 13.53

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่5

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่6



IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016

สนามแข่งขันที่ 4 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขัน วันเสารท์ี่ 28 มกราคม 2560

135

สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 8 วิถาดา บุญที่สดุ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช 13.10
2 4 นุชรี พรหมพัด ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 13.57
3 5 อรทัย จันทร์แนม ร.ร.พุนพินพิทยาคม 14.16
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 4 เกวลิน โสดา ร.ร.ทุ่งสง 13.62
2 5 บุญสติา เกตกาญจน์ ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 13.73
3 6 วรรัตน์ จินดาเรือง ทีมผู้ปกครองสรุาษฎร์ธานี 13.79
4 8 จุฑามาศ วัฒตะสงิห์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม 16.32

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่7

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่8
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 6 ภัทราวรรณ จันพลโท ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 12.91
2 7 นิตยา เบ้าอินทร์ ทีมผู้ปกครองสรุาษฎร์ธานี 13.40
3 3 พุทธชาด เดโช ร.ร.กีฬา จ.นครศรีธรรมราช 13.49
4 2 อัญมณี ชูบุญช่วย ร.ร.บ้านเขานาใน 14.91
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 8 รัชนีวรรณ หมื่นราม ร.ร.พุนพินพิทยาคม 14.22
2 6 พรรษเกสร ชูบุญช่วย ร.ร.บ้านเขานาใน 14.84
3 3 ชลธิชา แก้วกุล ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 15.19

คัดเลือก พวกที ่10

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่9

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
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สถิติ ประเทศไทย:        12.02 วินาที        ปาริฉตัร เจริญสขุ        ศรีสะเกษ        15 ม.ีค. 57
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 8 กาญจนา ดวงกมล ร.ร.ศรียาภัย 12.87
2 7 สนุิษา จันทร์โชค ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 13.80
3 6 ภูริชญา คิดประเสริฐ ร.ร.พุนพินพิทยาคม 14.38
4 2 วัชรภรณ์ ด าอ่อน ร.ร.ท่าอุแทพิทยา 14.93

วิ่ง 100 เมตร หญิง - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่11


