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15 ปหญิง

60 ม. 110

ร.ร. พัทลุง1835 ศสิธร แสงแกว

ร.ร. บานสํานักทอง1792 อารียา พออามาตย

ทีมพุนพิน‐เขานาใน1727 ศิริรัตน วิชิต

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1841 อารยา แตมสี

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1840 ภาวิณี พุดบุรี

ร.ร. พัทลุง1836 กนกวรรณ ไชยสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1831 ชุติกาญจน รักไทย

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1829 สโรชา คงเขียว

ร.ร. ผดุงปญญา1827 เบญจวรรณ อวนวิจิตร

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1819 ภัชราพร เมฆะวัน

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1818 การะเกด วันนาศรี

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1813 อมีนา เอ่ียมละออง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1801 ดวงนภา คํามวนมาย

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1863 ชนินนารถ ฮะวังจู

ร.ร. บานสํานักทอง1797 อารียา นาใคร

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1864 พรเพ็ญ พะโยะธร

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1789 สุภาวัลย อุปชา

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1788 จันทรา แกวนาง

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1771 กรชกร วางกลอน

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1769 ปทมวรรณ ริยาพันธ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1762 นิรชา อัศวโอฬาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1761 ณัฏฐณิชา แกนพิทักษ

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1759 ปริดา บุญพูล

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1744 จุฑามาส ชวยเต็ม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1743 อิศริญา สุกใส

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1739 วรรณา ชนะภักดี

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1737 สุดารัตน ฤทธ์ิมนตรี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1800 อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1908 ปนัดดา นันสูงเนิน

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1506 เปรมกมล พูลทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1830 จินดาพร สมหมาย

ร.ร. กันทรารมณ1941 ประภาวี ตะนะสุข

ร.ร. กันทรารมณ1940 กาญจนา ก่ิงทอง

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1938 ภัทรนันท ตุนกระโทก

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1932 อัจฉราวดี บุญฤกษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1929 สโรชา ตุยไชย

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1926 ปยะวรรณ ใครบุตร
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ร.ร. พุทไธสง ทีม A1921 วรินทร สานหมวง

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1919 ปรีชาพร ปล้ืมพันธุ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1918 กานติมา ประพาฬ

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1855 เมษณี ราชปรุ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1910 ณัฎฐา ศรสูงเนิน

ร.ร. บัวลาย1849 วนัชพร สอนดี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1899 ฟาริดา โสนโชติ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1898 ปุณนภา ลาธุลี

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1896 ณัชชา บุศยนํ้าเพชร

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1894 ปลายมาศ งามแสงรัตน

ร.ร. นาวังวิทยา1893 จิรดา จําปาโท

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1891 นํ้าทิพย กระแสโท

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1888 สิรินยา บัตรสูงเนิน

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1883 ปยนุช คงจันทร

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1875 นาเดีย กรีสุภา

ร.ร. บานโปรงสะเดา1873 ปนใจ ทูคํามี

ร.ร. บานโปรงสะเดา1867 จิราพัชร ดานประจํา

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1917 ไพลิน แสงทอง

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1564 ภัทราวดี อนเขาวงศ

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี1512 กานตพิชชา แกวคํา

ร.ร. บุญวัฒนา1612 สุรีรัตน สินนอก

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1608 ทิพยธิดา บุญเขื่อง

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1605 อาทิตญา หอมเกษร

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1597 พลอยพรรณ เผาเพ็ง

ชมรมกรีฑาขอนแกน1593 คุณัญญา ปาผักโข

ชมรมกรีฑาขอนแกน1592 พรวิภา พิมพวงค

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1587 อนุชศรา สาครแกว

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1583 อาฑิตยา ศรีสุวรรณ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1581 เกษรินทร แกวคือ

ร.ร. โนนขาวิทยา1516 ลลิตา จันโท

ร.ร. บุญวัฒนา1613 กัลยรัตน แกวศรี

ร.ร. บานโคททะชาย1566 เจนจิรา ปานทอง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1577 ญานิกา บํารุงเมือง

ร.ร. ผดุงนารี1563 ปพิชญา เทพชวย

ร.ร. นารีนุกูล1561 หทัยกาญจน สุขศรี

ร.ร. นารีนุกูล1559 ศิวพร ธมไธ
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ร.ร. เทศบาลเมืองภูเก็ต1551 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ

ร.ร. สตรีราชินูทิศ1548 วริศรา วงษขุลี

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1540 ปรียาภรณ แทนปทุม

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1529 ย่ิงเงิน เจริญศิริ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1528 ปยนันท พานิชนอก

ร.ร. สตรีสิริเกศ1522 วราภรณ เควันดี

ร.ร. โนนขาวิทยา1521 ชุติมา วิชิคํา

ทีมพุนพิน‐เขานาใน1723 ศิริวรรณ พริกบางเข็ม

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1858 ศรสวรรค ผลุนกระโทก

ร.ร. พันดอนวิทยา1573 สุภาวดี อินตา

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1704 วรนิษฐา ทับทิมทอง

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61722 ฐานิตา หมีลําพอง

ร.ร. สามพรานวิทยา1570 คีตภัทร โพธิ์ทัย

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1705 กาญจนา ดวงกมล

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1696 วิภาดา บุญท่ีสุด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1694 ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1691 ปริมน ใบเกตุ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1686 ปนัดดา บัวสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1681 เมษา ศรีพุทธา

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1676 กัญญารัตน บํารุงนอก

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1671 ปนอนงค คองสันเทียะ

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม1670 ชนิดาภา วงษคําจันทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1668 พลอยไพรินทร คงคุม

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1666 กฤติมา สายวงคคํา

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1663 กฤติยาภรณ เกตุทอง

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1623 ปยะฉัตร กกฟา

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1614 ชญานุช กงนะ

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1615 ณัฐธิดา ภามี

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1511 จารุวรรณ แกวภูมิแห

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1625 ทัศนีย ดีบุญมี

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1630 สุพัฒน พรหมประดิษฐ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1656 ปยธิดา คุมสุวรรณ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1640 เจนจิรา แสนศรี

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1641 ณัฐมน สีบัว

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1652 ประภัสสร รินคํา
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ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1655 ผันทิพย ทองใบ

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1632 กัญญาวีร มาสูงเนิน

100 m. 116

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1640 เจนจิรา แสนศรี

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1632 กัญญาวีร มาสูงเนิน

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1630 สุพัฒน พรหมประดิษฐ

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1626 กัญญารัตน นุชสูงเนิน

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1623 ปยะฉัตร กกฟา

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1617 วิภาวดี คําภูมิหา

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1614 ชญานุช กงนะ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1609 ณฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. บุญวัฒนา1612 สุรีรัตน สินนอก

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1641 ณัฐมน สีบัว

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม1670 ชนิดาภา วงษคําจันทร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1605 อาทิตญา หอมเกษร

ร.ร. บุญวัฒนา1613 กัลยรัตน แกวศรี

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301644 กนกพร เลาหาง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1652 ประภัสสร รินคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1654 ชัชญานุช ไกรยา

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1655 ผันทิพย ทองใบ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1663 กฤติยาภรณ เกตุทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1685 ปทุมพร คูโค

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1668 พลอยไพรินทร คงคุม

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1597 พลอยพรรณ เผาเพ็ง

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1671 ปนอนงค คองสันเทียะ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1676 กัญญารัตน บํารุงนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1681 เมษา ศรีพุทธา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1694 ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1706 กุลนันท หีตชุม

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1666 กฤติมา สายวงคคํา

ร.ร. นางรอง1558 นาตวดี ดอกจันทร

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1506 เปรมกมล พูลทอง

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1507 สกุลรัตน รัตนจันทร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1696 วิภาดา บุญท่ีสุด

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1710 ธัญรักษ นนทะโคตร
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ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1511 จารุวรรณ แกวภูมิแห

ร.ร. โนนขาวิทยา1516 ลลิตา จันโท

ร.ร. โนนขาวิทยา1520 ภัทราภรณ นาดี

ร.ร. สตรีสิริเกศ1522 วราภรณ เควันดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1528 ปยนันท พานิชนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1529 ย่ิงเงิน เจริญศิริ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1540 ปรียาภรณ แทนปทุม

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1542 ปริยาภัทร เทียบสี

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1545 อารียา บางพิน

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี1512 กานตพิชชา แกวคํา

ร.ร. สามพรานวิทยา1570 คีตภัทร โพธิ์ทัย

ชมรมกรีฑาขอนแกน1593 คุณัญญา ปาผักโข

ชมรมกรีฑาขอนแกน1592 พรวิภา พิมพวงค

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1587 อนุชศรา สาครแกว

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1583 อาฑิตยา ศรีสุวรรณ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1582 ปภาวดี เตจาโทน

ร.ร. สตรีราชินูทิศ1548 วริศรา วงษขุลี

ร.ร. พันดอนวิทยา1573 สุภาวดี อินตา

ร.ร. เทศบาลเมืองภูเก็ต1551 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ

ร.ร. บานโคททะชาย1566 เจนจิรา ปานทอง

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1564 ภัทราวดี อนเขาวงศ

ร.ร. ผดุงนารี1563 ปพิชญา เทพชวย

ร.ร. นารีนุกูล1561 หทัยกาญจน สุขศรี

ร.ร. นารีนุกูล1559 ศิวพร ธมไธ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1595 วรรณพร กล่ินพุฒิ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1576 พัชรินทร ธิเขื่อน

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1908 ปนัดดา นันสูงเนิน

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1859 ณัชชา ซานโจเซ

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1860 ประภาศิริ พรหมเทพ

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1861 ศิริลักษณ วงศที

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1863 ชนินนารถ ฮะวังจู

ร.ร. บานโปรงสะเดา1868 นิศรา พูนชัย

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1875 นาเดีย กรีสุภา

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค1881 สุมาลี ศิริวรรณ

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1882 อลิสา ผอมนุย

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1888 สิรินยา บัตรสูงเนิน

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1891 นํ้าทิพย กระแสโท
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ร.ร. นาวังวิทยา1893 จิรดา จําปาโท

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1894 ปลายมาศ งามแสงรัตน

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1857 มณฑิตา ลัทธิมนต

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61722 ฐานิตา หมีลําพอง

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1897 อัฐภิญญา อาภากรินทร

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1911 ฉัตราฑริกา เครือเมฆ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1917 ไพลิน แสงทอง

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1918 กานติมา ประพาฬ

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1919 ปรีชาพร ปล้ืมพันธุ

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1921 วรินทร สานหมวง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1926 ปยะวรรณ ใครบุตร

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1929 สโรชา ตุยไชย

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1932 อัจฉราวดี บุญฤกษ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1938 ภัทรนันท ตุนกระโทก

ร.ร. กันทรารมณ1942 ประกายแกว ศิริทอง

ร.ร. กันทรารมณ1944 วิลาวัลย สูสุข

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1691 ปริมน ใบเกตุ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1898 ปุณนภา ลาธุลี

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1762 นิรชา อัศวโอฬาร

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1899 ฟาริดา โสนโชติ

ทีมพุนพิน‐เขานาใน1727 ศิริรัตน วิชิต

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1855 เมษณี ราชปรุ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1737 สุดารัตน ฤทธ์ิมนตรี

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1739 วรรณา ชนะภักดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1745 เอมิกา วงโขนง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1746 อาทิติญา คําชวย

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1761 ณัฏฐณิชา แกนพิทักษ

ทีมพุนพิน‐เขานาใน1731 อภิสมัย สิทธิดํารง

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1769 ปทมวรรณ ริยาพันธ

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1771 กรชกร วางกลอน

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1788 จันทรา แกวนาง

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1789 สุภาวัลย อุปชา

ร.ร. บานสํานักทอง1792 อารียา พออามาตย

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1840 ภาวิณี พุดบุรี

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1759 ปริดา บุญพูล

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1841 อารยา แตมสี
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ร.ร. บานสํานักทอง1797 อารียา นาใคร

ร.ร. พัทลุง1836 กนกวรรณ ไชยสุวรรณ

ร.ร. พัทลุง1835 ศสิธร แสงแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1831 ชุติกาญจน รักไทย

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1829 สโรชา คงเขียว

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1818 การะเกด วันนาศรี

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1816 ณัฐญากรณ ทองเบี้ย

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1813 อมีนา เอ่ียมละออง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1801 ดวงนภา คํามวนมาย

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1800 อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. บัวลาย1849 วนัชพร สอนดี

300 m. 117

ทีม CLPK481854 สาริกา ทิศลังกา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1817 ขนิษฐา วรรณศรี

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1819 ภัชราพร เมฆะวัน

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม1823 กัลยารัตน ประทุมทอง

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม1824 ตรีรัตน อนุพงค

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1829 สโรชา คงเขียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1832 เดนนภา แกวทองสวน

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1840 ภาวิณี พุดบุรี

ทีม CLPK481852 อรยา สุระแหง

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1812 สมิตรา ในศิล

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1855 เมษณี ราชปรุ

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1856 อารีรัตน บํารุงวงศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1842 อําพร อันศิริ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1811 เบบน้ี โนนทะนํา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1803 ณัฐธิชา เส็งนา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1802 ประภัสสร อินทรจอหอ

ร.ร. บานสํานักทอง1797 อารียา นาใคร

ร.ร. บานสํานักทอง1794 ฐิติกานต สมุติรัมย

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1787 จิราภรณ จันทะผา

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1783 รัตติกาล เสพสุข

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1770 ภูษณิศา อักษรสมบัติ

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1769 ปทมวรรณ ริยาพันธ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1766 อนัญญา แกนหามูล
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ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1765 พีชญาภา ฤทธ์ิทวี

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1759 ปริดา บุญพูล

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1747 อัญชลี รัตนะ

ร.ร. กันทรารมณ1944 วิลาวัลย สูสุข

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1748 เกวลิน สังขเล่ือน

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1891 นํ้าทิพย กระแสโท

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1605 อาทิตญา หอมเกษร

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1939 ศิริโสภา ตุนกระโทก

ร.ร. นาบอน1742 มานีตา เดชรักษา

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1925 กลอยใจ ตุยไชย

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1920 ปวีณา รัศมียันต

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1919 ปรีชาพร ปล้ืมพันธุ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1918 กานติมา ประพาฬ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1917 ไพลิน แสงทอง

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1914 บุญจิรา วังขนาย

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1907 สุวนันท บัวเมืองเกา

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1901 พิมพสุดา สินปรุ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1900 ธันญา สายประสาท

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1928 วิยะดา สิทธิ

ร.ร. นาวังวิทยา1893 จิรดา จําปาโท

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1859 ณัชชา ซานโจเซ

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1888 สิรินยา บัตรสูงเนิน

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1884 กุลนันท นาคสีทอง

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1882 อลิสา ผอมนุย

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค1881 สุมาลี ศิริวรรณ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1878 อริสรา ตูพิมาย

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1877 พีรยา พิลานอย

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1875 นาเดีย กรีสุภา

ร.ร. บานโปรงสะเดา1870 ณัฐริกา ดานจับกุม

ร.ร. บานโปรงสะเดา1869 รินลณี เรืองดารา

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1865 ณัฐริณีย คําภา

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1864 พรเพ็ญ พะโยะธร

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1861 ศิริลักษณ วงศที

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1860 ประภาศิริ พรหมเทพ

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1895 สุรักขนิยา สุรักขกะ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1543 สุพัตรา สุวรรณศรี

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1616 จิราพร ขุดินพิทักษ
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ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1578 ศิริยธรณ กันทะจ้ี

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1575 สุทธิดา อุดบัววงค

ร.ร. บานหนองจิก1574 เบญจวัลย ศรีภักดิ์

ร.ร. สามพรานวิทยา1570 คีตภัทร โพธิ์ทัย

ร.ร. สามพรานวิทยา1568 ปรียาภรณ นอยพิทักษ

ร.ร. บานโคททะชาย1565 กัณฐิกา เพ็ชรประโคน

ร.ร. นารีนุกูล1562 ฟาลิตา หนูมีลุง

ร.ร. นารีนุกูล1559 ศิวพร ธมไธ

ร.ร. นางรอง1558 นาตวดี ดอกจันทร

ร.ร. นางรอง1557 นํ้าฝน เกียรสําโรง

ร.ร. เทศบาลเมืองภูเก็ต1552 ณัฐฐาพร ฉิมประดิษฐ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1587 อนุชศรา สาครแกว

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1547 ดวงพร ดารานอย

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1594 ปนัดดา บุญครอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1531 วีรฉัตร สุวรรณโชติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1530 พัชรินทร อุคํา

ร.ร. โนนตาล1524 ประภาพันธ ภูพันดุง

ร.ร. โนนตาล1523 ประภัสสรา ภูพันดุง

ร.ร. สตรีสิริเกศ1522 วราภรณ เควันดี

ร.ร. โนนขาวิทยา1519 สุวนันท พลสุด

ร.ร. โนนขาวิทยา1518 อริสา ศรีโคตร

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1508 นภาวรรณ ชองพิทักษ

ร.ร. พรเจริญวิทยา1503 สุกาศิริ บัวติก

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย1501 อัมพร คงทรัพย

ร.ร. กันทรารมณ1945 วรัญญา สุขเสริม

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1511 จารุวรรณ แกวภูมิแห

ร.ร. สตรีราชินูทิศ1548 วริศรา วงษขุลี

ร.ร. พะเยาพิทยาคม1653 อรปรียา เถาหนอย

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1738 อภัสดา รุงโชติ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1736 สิริวิภา พอขุนทด

ทีมพุนพิน‐เขานาใน1730 อาภัสรา พาอัน

ทีมพุนพิน‐เขานาใน1725 พิยาดา พุทธกุล

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1713 ปนัดดา สมางามแกว

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1704 วรนิษฐา ทับทิมทอง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1693 รัตนาภรณ สามเพชรเจริญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1680 ปยาภรณ ร่ืนสิน

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1677 กัญญารัตน คงกระโทก
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300 m. 117

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1674 อพัชรา ตาก่ิมนอก

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1666 กฤติมา สายวงคคํา

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1663 กฤติยาภรณ เกตุทอง

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1583 อาฑิตยา ศรีสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1654 ชัชญานุช ไกรยา

ร.ร. ศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี1741 กนกพร สุขโสม

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301649 ณัฐฐา แสนหลวง

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301644 กนกพร เลาหาง

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1641 ณัฐมน สีบัว

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1640 เจนจิรา แสนศรี

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1639 พิจิตรา พันธุโพธิ์

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1638 ณัฐธิดา โอษะคลัง

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1630 สุพัฒน พรหมประดิษฐ

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1628 ตะวันฉัตร ชางบุ

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1626 กัญญารัตน นุชสูงเนิน

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1624 รมยชลี คําภิวงศ

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1619 นฤสรณ ประพัฒนรังษี

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1609 ณฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1657 ขนิษฐา เพ็งวัฒนะ

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1507 สกุลรัตน รัตนจันทร

600 m. 87

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1669 ขวัญจิรา เกษสุวรรณ

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1624 รมยชลี คําภิวงศ

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1625 ทัศนีย ดีบุญมี

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1629 นารีนาฏ ชมเหิม

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1631 ปล้ิมกมล ปะตังถาโต

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1638 ณัฐธิดา โอษะคลัง

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1639 พิจิตรา พันธุโพธิ์

ร.ร. พะเยาพิทยาคม1653 อรปรียา เถาหนอย

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย1501 อัมพร คงทรัพย

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1665 ทิพยวรรณ เฉลิมบรรจง

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1606 ณัฐธิดา โลหะพิทักษ

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม1670 ชนิดาภา วงษคําจันทร

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1673 รัตนศิริ แจงสันเทียะ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1675 กุลสตรี หมั่นบรรจง
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ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1678 เยาวลักษณ สวัสด์ิพร้ิง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1679 อําไพ สระสม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1703 ทิพยอักศร ฤทธิรงค

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1708 ธัญวรัตน กลอมทอง

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1715 เกวลิน เทียนจ้ิว

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1661 เกษราภรณ อนันท

ร.ร. บานโคททะชาย1565 กัณฐิกา เพ็ชรประโคน

ร.ร. พรเจริญวิทยา1503 สุกาศิริ บัวติก

กรีฑาโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง1515 จณิสตา แสงอินทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1533 นัฐธาวรินทร วันดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1534 วลัยภรณ ศรีวงศษา

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1541 สุธนี มณีนพ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1544 ธีมาพร บําเรือง

ร.ร. เทศบาลเมืองภูเก็ต1555 พรประภา ชูเวช

ร.ร. นางรอง1557 นํ้าฝน เกียรสําโรง

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1620 ชนัญชิดา ฤทธิพันธ

ร.ร. นารีนุกูล1562 ฟาลิตา หนูมีลุง

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1618 ณัฐกานต เหลาสุวรรณ

ร.ร. สามพรานวิทยา1571 ยศวดี โพธิ์สี

ร.ร. สามพรานวิทยา1572 ศศิกานต ศรีสุข

ร.ร. บานหนองจิก1574 เบญจวัลย ศรีภักดิ์

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1579 มัทณีญา สุขต๊ิบ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1580 สิรินทิพย แสงทิพย

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1585 ชลธิชา ชุมพินิจ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1591 นันทัชพร พึ่งแกว

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1596 กาญจนา เจนขนบ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1736 สิริวิภา พอขุนทด

ร.ร. นารีนุกูล1560 อัญทิกาจน ดวงแกว

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1890 เปลววดี วันสูงเนิน

ทีมพุนพิน‐เขานาใน1726 นาทฤดี ศรียาภัย

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1861 ศิริลักษณ วงศที

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1863 ชนินนารถ ฮะวังจู

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1866 ณัฐณิชา หลาเวียง

ร.ร. บานโปรงสะเดา1871 ศิรินภา แกวพิกุล

ร.ร. บานโปรงสะเดา1872 วาสนา ขุนภักดี

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1877 พีรยา พิลานอย
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ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1878 อริสรา ตูพิมาย

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1859 ณัชชา ซานโจเซ

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1889 ภัคจิรา ยะสูงเนิน

ทีม CLPK481854 สาริกา ทิศลังกา

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1895 สุรักขนิยา สุรักขกะ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1912 ปภาวี กิตติรงค

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1914 บุญจิรา วังขนาย

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1925 กลอยใจ ตุยไชย

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1928 วิยะดา สิทธิ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1938 ภัทรนันท ตุนกระโทก

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1939 ศิริโสภา ตุนกระโทก

ร.ร. กันทรารมณ1940 กาญจนา ก่ิงทอง

ร.ร. กันทรารมณ1943 ณัฐกานต มีพิมพ

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1885 อภิชญา เพ่ิมพัน

ร.ร. บานสํานักทอง1796 สุพรรษา สามารถ

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301649 ณัฐฐา แสนหลวง

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1738 อภัสดา รุงโชติ

ร.ร. นาบอน1742 มานีตา เดชรักษา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1749 สินีนาฎ ศักดิ์แสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1750 ศิริวรรณ กุญชรินทร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1764 จุฑามาศ รุงสาคร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1766 อนัญญา แกนหามูล

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1783 รัตติกาล เสพสุข

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ1860 ประภาศิริ พรหมเทพ

ร.ร. บานสํานักทอง1793 วริษา แซลอย

ทีมพุนพิน‐เขานาใน1729 จันทิมา ธงชัย

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1802 ประภัสสร อินทรจอหอ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1812 สมิตรา ในศิล

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1817 ขนิษฐา วรรณศรี

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1819 ภัชราพร เมฆะวัน

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม1823 กัลยารัตน ประทุมทอง

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม1824 ตรีรัตน อนุพงค

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1832 เดนนภา แกวทองสวน

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1842 อําพร อันศิริ

ทีม CLPK481852 อรยา สุระแหง

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1786 สรยา ตนจันทน

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1657 ขนิษฐา เพ็งวัฒนะ
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100 m. Hurdles 23

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1737 สุดารัตน ฤทธ์ิมนตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1535 พิทฐิยาภรณ พงษสวัสด์ิ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1538 กวิสรา บุญแต

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1539 ฐิติรัตน จันทรหนู

ร.ร. สามพรานวิทยา1567 วิไลวรรณ เทศสีหา

ร.ร. สามพรานวิทยา1569 สุกัญญา ดาวเรืองรัมย

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1682 นันทิกานต โสบกระโทก

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1683 สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1699 สุกัญญา กิ้มชาวสวน

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1711 อัญมณี ชูบุญชวย

ร.ร. ดาราวิทยาลัย1504 ณัฐทิยา ราวิชัย

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1736 สิริวิภา พอขุนทด

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1752 เสาวณี เดชอรัญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1751 สุพรรณษา เศษบุปผา

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1769 ปทมวรรณ ริยาพันธ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1874 ศนิกานต ทรัพยสระสม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1803 ณัฐธิชา เส็งนา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1807 รัชดาพร ปรุงกลาง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1929 สโรชา ตุยไชย

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1926 ปยะวรรณ ใครบุตร

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1919 ปรีชาพร ปล้ืมพันธุ

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1716 กฤตพร ศรีนุย

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1772 ออนนุช จันทรทอง

วิ่งขามรั้ว 200 ม. 35

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1637 สุภมาศ บุญเจียม

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1772 ออนนุช จันทรทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1752 เสาวณี เดชอรัญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1751 สุพรรณษา เศษบุปผา

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1737 สุดารัตน ฤทธ์ิมนตรี

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1736 สิริวิภา พอขุนทด

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1716 กฤตพร ศรีนุย

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1711 อัญมณี ชูบุญชวย

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1699 สุกัญญา กิ้มชาวสวน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1695 อภิสรา โรยรวง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1683 สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1682 นันทิกานต โสบกระโทก

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1803 ณัฐธิชา เส็งนา
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วิ่งขามรั้ว 200 ม. 35

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1640 เจนจิรา แสนศรี

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม1791 สุดาพร จันตะภัก

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา1628 ตะวันฉัตร ชางบุ

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1627 ชลธิชา จ้ีระกันทะ

ร.ร. สามพรานวิทยา1569 สุกัญญา ดาวเรืองรัมย

ร.ร. สามพรานวิทยา1567 วิไลวรรณ เทศสีหา

ร.ร. นารีนุกูล1562 ฟาลิตา หนูมีลุง

ร.ร. นารีนุกูล1559 ศิวพร ธมไธ

ร.ร. นางรอง1558 นาตวดี ดอกจันทร

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1539 ฐิติรัตน จันทรหนู

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1538 กวิสรา บุญแต

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1535 พิทฐิยาภรณ พงษสวัสด์ิ

ร.ร. ดาราวิทยาลัย1504 ณัฐทิยา ราวิชัย

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย1501 อัมพร คงทรัพย

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1641 ณัฐมน สีบัว

ทีม CLPK481850 อรอนงค ฤาชัย

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1769 ปทมวรรณ ริยาพันธ

ทีม CLPK481853 กนกวรรณ โสจันทร

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1874 ศนิกานต ทรัพยสระสม

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1919 ปรีชาพร ปล้ืมพันธุ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1925 กลอยใจ ตุยไชย

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1807 รัชดาพร ปรุงกลาง

3,000 m. Walk 30

กรีฑาโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง1515 จณิสตา แสงอินทร

ร.ร. พัทลุง1833 สุภาภรณ บัวจุด

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1843 วายุภักษ นามมันตรี

ทีม CLPK481851 มณีกรณ สภาพการณ

ร.ร. กันทรารมณ1943 ณัฐกานต มีพิมพ

ร.ร. กันทรารมณ1940 กาญจนา ก่ิงทอง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1930 ชญาดา ศรีสมัย

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1755 สุวนันท เปล่ียนจันทร

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1915 ณัฐิมา อนันตกุล

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1684 กชมล ชุมแสง

กรีฑาโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง1514 วริศรา เวียนสาว

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี1513 ธัญญลักษณ จันทนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1505 ปาวีณา ปนะกาเส
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3,000 m. Walk 30

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1927 จิตรผกา คิอินธิ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1740 อภิรญา พลมณี

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1707 ปยาพัชร พูลสวัสด์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1687 นารีรัตน ทับแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1667 กชพร ตั้งศรีวงษ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1664 ดารารัตน ขันทอง

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1662 รุจา คําภา

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301648 อรทัย อายี

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301646 สุนิสา ตะฮอ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1874 ศนิกานต ทรัพยสระสม

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301645 ลัดดา ตะเฮา

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1602 วรรณพร วารี

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1534 วลัยภรณ ศรีวงศษา

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1584 วชิราภรณ กลัดจันดา

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1909 อริสา แยมทะเล

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1690 ชาลิสา ฐิติวรดานิภัส

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1844 เน้ือทอง แปนุน

4x100 relay 38

‐24123 ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

‐24014 ร.ร. โนนขาวิทยา

‐24097 ร.ร. บานสํานักทอง

‐24100 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

‐24101 ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร

‐24102 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

‐24108 ร.ร. พัทลุง

‐24110 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A

‐24082 ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

‐24121 ร.ร. บานโปรงสะเดา

‐24079 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

‐24126 ร.ร. สูงเนิน ทีม A

‐24130 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

‐24132 ร.ร. สูงเนิน ทีม B

‐24136 ร.ร. พุทไธสง ทีม A

‐24137 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

‐24139 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก
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4x100 relay 38

‐24140 ร.ร. กันทรารมณ

‐24119 ร.ร. ฐานเทคโนโลยี

‐24050 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐24016 ร.ร. โนนตาล

‐24018 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐24019 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ

‐24022 ร.ร. เทศบาลเมืองภูเก็ต

‐24038 ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

‐24040 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

‐24042 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

‐24085 ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ

‐24049 ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

‐24052 ร.ร. กันทรลักษวิทยา

‐24056 ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

‐24059 สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

‐24063 ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง

‐24065 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

‐24067 ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี

‐24073 ทีมพุนพิน‐เขานาใน

‐24074 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา

‐24048 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน

4x300 relay 43

‐24019 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ

‐24009 ร.ร. ประภัสสรรังสิต

‐24119 ร.ร. ฐานเทคโนโลยี

‐24082 ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

‐24085 ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ

‐24097 ร.ร. บานสํานักทอง

‐24100 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

‐24101 ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร

‐24102 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

‐24108 ร.ร. พัทลุง

‐24016 ร.ร. โนนตาล

‐24115 ทีม CLPK48

‐24073 ทีมพุนพิน‐เขานาใน

‐24123 ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา
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4x300 relay 43

‐24125 ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา

‐24126 ร.ร. สูงเนิน ทีม A

‐24130 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

‐24132 ร.ร. สูงเนิน ทีม B

‐24136 ร.ร. พุทไธสง ทีม A

‐24137 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

‐24139 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก

‐24110 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A

‐24052 ร.ร. กันทรลักษวิทยา

‐24140 ร.ร. กันทรารมณ

‐24022 ร.ร. เทศบาลเมืองภูเก็ต

‐24024 ร.ร. นารีนุกูล

‐24032 ร.ร. สามพรานวิทยา

‐24038 ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

‐24040 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

‐24042 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

‐24048 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน

‐24079 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

‐24050 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐24074 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา

‐24056 ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

‐24059 สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

‐24062 ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)

‐24063 ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง

‐24064 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

‐24065 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

‐24067 ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี

‐24018 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐24049 ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน

High Jump 29

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1928 วิยะดา สิทธิ

ร.ร. กันทรารมณ1943 ณัฐกานต มีพิมพ

ร.ร. กันทรารมณ1942 ประกายแกว ศิริทอง

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1934 มุทิตา อุนสิม

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1925 กลอยใจ ตุยไชย

ร.ร. พัทลุง1834 จุฑามาศ เกษแกว
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High Jump 29

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1806 สุพัสตรา สิงหากลาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1805 พิมพชนก เนียมไธสง

ร.ร. ย่ิงยวดพิทยานุกูล1798 ไพรินทร ไชยเพขร

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม1791 สุดาพร จันตะภัก

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1785 วรางคณา เก้ือธนสกุล

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1784 วรพรรณกุล เก้ือธนสกุล

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1777 นุชนาฎ จันทรปาน

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1766 อนัญญา แกนหามูล

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1545 อารียา บางพิน

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1937 สุพรรษา ไขสีดา

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1763 นริศรา คงสําราญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1535 พิทฐิยาภรณ พงษสวัสด์ิ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1541 สุธนี มณีนพ

ร.ร. สตรีราชินูทิศ1549 ปนัดดา นาควัน

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1658 เนรัญชรา เพศสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1659 พิมพกมล สนธยา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1756 ญาณวิภา ชุมสมบูรณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1695 อภิสรา โรยรวง

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1714 วราภรณ จันทรสุธี

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61719 ณัฎฐนิชา แยมย้ิม

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61720 ศิริลักษณ นํ้าใจสุข

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1689 เบญจมาศ อุนศิริ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1757 พิสชา ชํานาญธุรกิจ

Long Jump 47

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1640 เจนจิรา แสนศรี

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1641 ณัฐมน สีบัว

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1650 กานตธิดา ตอสู

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1658 เนรัญชรา เพศสุวรรณ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1663 กฤติยาภรณ เกตุทอง

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1666 กฤติมา สายวงคคํา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1694 ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1689 เบญจมาศ อุนศิริ

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1626 กัญญารัตน นุชสูงเนิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1530 พัชรินทร อุคํา

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1717 วรินยุพา เติมแตม

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)1672 วนิดา หึมวัง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1603 อรไพลิน ระเบียบโอษฐ
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Long Jump 47

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1586 สุชาดา เส็งหนองแบน

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1575 สุทธิดา อุดบัววงค

ร.ร. พันดอนวิทยา1573 สุภาวดี อินตา

ร.ร. สามพรานวิทยา1569 สุกัญญา ดาวเรืองรัมย

ร.ร. สามพรานวิทยา1568 ปรียาภรณ นอยพิทักษ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1545 อารียา บางพิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1529 ย่ิงเงิน เจริญศิริ

ร.ร. โนนตาล1524 ประภาพันธ ภูพันดุง

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61720 ศิริลักษณ นํ้าใจสุข

ร.ร. นางรอง1557 นํ้าฝน เกียรสําโรง

ร.ร. สตรีราชินูทิศ1549 ปนัดดา นาควัน

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1925 กลอยใจ ตุยไชย

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61721 จิรนันท ชางทอง

ร.ร. กันทรารมณ1942 ประกายแกว ศิริทอง

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1936 ศุภกานต ดวงฤทธ์ิ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1935 สุดารัตน ดวงศรี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1928 วิยะดา สิทธิ

ร.ร. กันทรารมณ1944 วิลาวัลย สูสุข

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1911 ฉัตราฑริกา เครือเมฆ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1908 ปนัดดา นันสูงเนิน

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1900 ธันญา สายประสาท

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1898 ปุณนภา ลาธุลี

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1769 ปทมวรรณ ริยาพันธ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1546 ชิดชนก จวงจันทร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1768 นฤนารถชฎา นิลเอก

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1865 ณัฐริณีย คําภา

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1774 สแกวัลย พันธรังษี

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม1791 สุดาพร จันตะภัก

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1815 ทัศนีย เทพสัดทัด

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1816 ณัฐญากรณ ทองเบี้ย

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1828 กมลเนตร ชูไชย

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1847 สุภัสสรา ไขระวิ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1810 จิรพรรณ จันนุบิน

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1760 ขนิษฐา เสือโต

Shot Put 31

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1700 กนกพร นวลขาว

ร.ร. เบญจมราชูทิศ1778 ปนัดดา จันทรชวยนา
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Shot Put 31

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1776 ธนาภา ศรียงยศ

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1775 ฐานัฐดา พรหมอินทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B1758 กมลลักษณ สวนศักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1754 พลอยไพลิน ไขเพชร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1753 กัญญารัตน อินทรณรงค

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1701 นภัสร หาญณรงค

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1660 เกวลิน ลพประเสริฐ

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1781 รัญชณี จันทสอน

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1718 ณัฐธิดา โสมคง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1809 ชลธิชา โกยชัย

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1814 ปาลิชาติ ลีลา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1820 ประภาพร พันธาศรี

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1826 ตราเงิน รามสูงเนิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1848 ปนัสยา สิงหจันทร

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1876 สุชัญญา แสนสุข

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค1879 ณัฏฐวิตรา ใจตะเสน

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค1880 ณัฐพร โคกเกษม

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1905 ชิดชนก จันทรแสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1651 ปยะธิดา ขันตะ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1912 ปภาวี กิตติรงค

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1536 จิรัชญา อินเต็ม

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1913 สุภาวดี เผียดสูงเนิน

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1931 ปภาสรณ สุวรรณมาโจ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1906 จารุวรรณ ปทถาพงษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1537 อุมาพร พูลทรัพย

ร.ร. สาหรายวิทยาคม1611 อรัญญา ราชาวงษ

ร.ร. กันทรารมณ1946 พิไลวรรณ สินโพธ์ิ

ร.ร. พรเจริญวิทยา1502 ศิริยากร มั่งโอโล

ร.ร. สตรีราชินูทิศ1550 ประกายพร นนทวงษ

Discus 37

ร.ร. พัทลุง1838 พสุกานต ศรีพรหมกร

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1775 ฐานัฐดา พรหมอินทร

ร.ร. กันทรารมณ1946 พิไลวรรณ สินโพธ์ิ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1931 ปภาสรณ สุวรรณมาโจ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1906 จารุวรรณ ปทถาพงษ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1905 ชิดชนก จันทรแสง

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค1880 ณัฐพร โคกเกษม
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Discus 37

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค1879 ณัฏฐวิตรา ใจตะเสน

ร.ร. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ1862 วรีวรรณ พิกุลทอง

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1826 ตราเงิน รามสูงเนิน

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1820 ประภาพร พันธาศรี

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1814 ปาลิชาติ ลีลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1809 ชลธิชา โกยชัย

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1790 พรพิมล พลราชม

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1781 รัญชณี จันทสอน

ร.ร. เบญจมราชูทิศ1778 ปนัดดา จันทรชวยนา

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1776 ธนาภา ศรียงยศ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา1876 สุชัญญา แสนสุข

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301647 กัลยา แสนปน

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B1758 กมลลักษณ สวนศักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1754 พลอยไพลิน ไขเพชร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1753 กัญญารัตน อินทรณรงค

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1718 ณัฐธิดา โสมคง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1701 นภัสร หาญณรงค

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1700 กนกพร นวลขาว

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1692 อารีญา สงวนพันธุ

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1509 สุพัตรา หนูชวย

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1651 ปยะธิดา ขันตะ

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1510 ดรุณี ขวัญเพชร

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1626 กัญญารัตน นุชสูงเนิน

ร.ร. สาหรายวิทยาคม1611 อรัญญา ราชาวงษ

ร.ร. สามพรานวิทยา1569 สุกัญญา ดาวเรืองรัมย

ร.ร. สตรีราชินูทิศ1550 ประกายพร นนทวงษ

ร.ร. พรเจริญวิทยา1502 ศิริยากร มั่งโอโล

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1537 อุมาพร พูลทรัพย

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1536 จิรัชญา อินเต็ม

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1660 เกวลิน ลพประเสริฐ

Javelin Throw 20

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1886 กิตติยา มีชู

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1775 ฐานัฐดา พรหมอินทร

ร.ร. กันทรารมณ1946 พิไลวรรณ สินโพธ์ิ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1931 ปภาสรณ สุวรรณมาโจ

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1894 ปลายมาศ งามแสงรัตน

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1845 ทิพวัลย นิลผาย
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Javelin Throw 20

ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช1822 อรพรรณ ปานทอง

ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช1821 สมิตา จงจันทรขาว

ร.ร. นาทวีวิทยาคม1799 ผกาวัลย แกนชัย

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม1825 สุดารัตน ขวัญทอง

ร.ร. เบญจม‐กัลยาณีฯ1776 ธนาภา ศรียงยศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1536 จิรัชญา อินเต็ม

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1763 นริศรา คงสําราญ

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎรธานี1709 อรยา เสนานิคม

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1683 สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1681 เมษา ศรีพุทธา

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1660 เกวลิน ลพประเสริฐ

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1651 ปยะธิดา ขันตะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1537 อุมาพร พูลทรัพย

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1782 ศิรินทิพย เขียวสาคู


