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100 m. 70

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา660 อภัสสร แกวมณี

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"662 ณัฐกานต พันธุนะ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"663 วิรัญญา กล่ินไกล

ชมรมกรีฑาขอนแกน666 กนกวรรณ วันอาจ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร670 ปริญญาภรณ ขันหอม

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต679 สุรีวรรณ รูนันต

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค741 จรณินทร ไทยอัฐวิถี

ร.ร. ทุงสง690 กัลยกร วงศเจริญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี626 กาญจนาภรณ สินทีกทรัพย

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน695 เบญจภรณ สุภาธง

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา696 อรอุมา เชษฐา 

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา697 ภัทรพร งอกโพธิ์

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ705 ทัศนีย แกละพลอย

ร.ร. กันทรลักษวิทยา707 มณีรัตน ไกรมาศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ724 รุจจิรา ขาวรัมย

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ725 ปวีณา บุญสําเร็จ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต680 มินตรา เนียนสันเทียะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา606 โยธิกานต เกิดสุวรรณ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม822 วรดา บาลไธสง

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม877 สิริยากร สีบุตร

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร869 ธนพัฒ ศิริเทพ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร868 อรอนงค สิงหทอง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา855 ญาณิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา854 ปาริฉัตร เจริญสุข

ร.ร. พันดอนวิทยา654 จอย มลฑา

ร.ร. พรเจริญวิทยา605 อรุณทิวา สอนโส

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี627 จินตนา พืชทองหลาง

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร611 นิติยา ลันรนา

ร.ร. นนทรีวิทยาคม839 อรนภา นามภู

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี612 คฑาภรณ บุญมี

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี613 จิราพร วิสารวุฒิ

ร.ร. โนนขาวิทยา621 กนกวรรณ อินทมาตย

ร.ร. สตรีสิริเกศ622 ธิดารัตน นวนิล

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน692 วราพร แวะสอน

ทีมกรีฑาจังหวัดปตตานี841 ศรุตตา อนันต

ร.ร. ทุงสง689 ณัฐกานต ปลอดวงศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง761 กาญจนา ดวงสุวรรณ
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100 m. 70

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง762 ผจงรักษ ไกรงาม

ร.ร. ทาเรือ "นิตยานุกูล"765 จุไรรัตน สิริสุขะ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6770 จารุชา ขุนเจริญ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A786 กรชนก ศรีจันทรโฉม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A787 สุดธิดา สมสุข

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)747 ดารารัตน แจงสันเทียะ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา795 แววมณี เปาโปงเกต

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา793 ธีมาพร เวียงสุข

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช830 กัญญปริญญ บุญรวบ

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช829 อริศรา ดารารัตน

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม824 พิจักขณา นามเสาร

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค797 ธัญญลักษณ พุมภูบัง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค798 ปยธิดา หนูทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช799 พีรพรรณ เตียงพลกรัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช800 ณัทพร พรหมแยม

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม744 สุดารัตน เวฬุวนารักษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A909 เจนจิรา พวงทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง893 สุกัญญา ชูมณี

ร.ร. นนทรีวิทยาคม836 วรรณนิภา สุพรรณ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก958 ณัฐธิดา นามสวาง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง894 ฐิติมา นอยลัทธี

ร.ร. พัทลุง897 จุฑาวัลย ตุลยนิษก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A908 เมษา แซตั้ง

ร.ร. บัวลาย915 อาภาพร บุญโยธา

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

924 ศิริพร ลมกาหลง

ร.ร. สูงเนิน ทีม B942 ทิพา จันทรนาคี

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก956 รุจิรา แยมประโคน

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด948 สุภัสสร กมลผุด

ร.ร. พัทลุง906 ชนินาถ แกวทอง

ร.ร. สูงเนิน ทีม B943 ชฎารัตน จอมคําสิงห

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา938 สุชาดา ผอมนุย

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา937 อภิญญา เรืองเพ็ชร

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา931 แพรพลอย ทองงาม

200 m. 76

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา931 แพรพลอย ทองงาม

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง895 สุดารัตน รอดรัตน
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ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก958 ณัฐธิดา นามสวาง

ร.ร. พัทลุง897 จุฑาวัลย ตุลยนิษก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A908 เมษา แซตั้ง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A909 เจนจิรา พวงทอง

ร.ร. บัวลาย914 สลาลี แหมไธสง

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

924 ศิริพร ลมกาหลง

ร.ร. พัทลุง906 ชนินาถ แกวทอง

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา937 อภิญญา เรืองเพ็ชร

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา938 สุชาดา ผอมนุย

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา940 พิชญสินี นันทวิจิตรกุล

ร.ร. สูงเนิน ทีม B942 ทิพา จันทรนาคี

ร.ร. สูงเนิน ทีม B943 ชฎารัตน จอมคําสิงห

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด949 สุกัญญา กุมลา

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก956 รุจิรา แยมประโคน

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด948 สุภัสสร กมลผุด

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง889 มาริษา สันแอ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา952 สุดารัตน สภาทอง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา657 สตรีรัตน ยาดี

ร.ร. พะเยาพิทยาคม722 ณัฐธิดา ยวงแกว

ร.ร. กันทรลักษวิทยา707 มณีรัตน ไกรมาศ

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ706 สุวัจฉรัตน บุษบง

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ705 ทัศนีย แกละพลอย

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา697 ภัทรพร งอกโพธิ์

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา696 อรอุมา เชษฐา 

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน695 เบญจภรณ สุภาธง

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน692 วราพร แวะสอน

ร.ร. ทุงสง690 กัลยกร วงศเจริญ

ร.ร. ทุงสง689 ณัฐกานต ปลอดวงศ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต687 ภูษิดา เต็งย่ี

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต679 สุรีวรรณ รูนันต

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ730 อรปรียา บุญรวม

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"662 ณัฐกานต พันธุนะ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"663 วิรัญญา กล่ินไกล

ร.ร. พันดอนวิทยา654 จอย มลฑา

ร.ร. นารีนุกูล644 อภิญญา อาทิเวช

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี627 จินตนา พืชทองหลาง
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ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี626 กาญจนาภรณ สินทีกทรัพย

ร.ร. สตรีสิริเกศ622 ธิดารัตน นวนิล

ร.ร. โนนขาวิทยา621 กนกวรรณ อินทมาตย

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี613 จิราพร วิสารวุฒิ

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร611 นิติยา ลันรนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา607 ไซบะ ดอเลาะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา606 โยธิกานต เกิดสุวรรณ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม880 วนิดา จําปากัญยา

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา951 จิราพร เพริศแกว

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร670 ปริญญาภรณ ขันหอม

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช831 นฤชา ศุกรกาญจน

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม877 สิริยากร สีบุตร

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา660 อภัสสร แกวมณี

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ731 สุนิตา ธรรมพร

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร865 นิภาภรณ พันธศรี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา855 ญาณิศา แกลวกลา

ร.ร. เขาชัยสน845 วัลยลิกา ปราบปยจะ

ร.ร. องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร842 ญานิศา รัสเสมอ

ทีมกรีฑาจังหวัดปตตานี841 ศรุตตา อนันต

ร.ร. นนทรีวิทยาคม838 ปาริชาติ แกววงษ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร869 ธนพัฒ ศิริเทพ

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช829 อริศรา ดารารัตน

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม824 พิจักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม822 วรดา บาลไธสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช801 พิชาธิกา จันแดง

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6770 จารุชา ขุนเจริญ

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม744 สุดารัตน เวฬุวนารักษ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)747 ดารารัตน แจงสันเทียะ

ร.ร. นนทรีวิทยาคม839 อรนภา นามภู

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง761 กาญจนา ดวงสุวรรณ

ร.ร. ทาเรือ "นิตยานุกูล"765 จุไรรัตน สิริสุขะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง753 ณัชชา โภคทรัพย

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6771 ภัทรพร แดงภิรมย

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A783 มลธิตา สมบัติชัย

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A786 กรชนก ศรีจันทรโฉม

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา793 ธีมาพร เวียงสุข

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา794 กชกร ศูนยพะวง
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ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม764 ศิวพร ทองดอนตัน

400 m. 64

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A910 วิภาดา วระชินา

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง890 จิราภรณ บุสบง

ร.ร. พัทลุง901 รัฐดา ตาหลี

ร.ร. พัทลุง899 ปวีณา เมฆจันทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A911 วนัดดา เจียชาลี

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง892 ฉันทญา วงศพินิจ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา933 จิตรวรรณ สมบัติจินดา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม880 วนิดา จําปากัญยา

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร875 อรทัย อุนัยบัณฑ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา857 มัลลิกา พลเย่ียม

ร.ร. เขาชัยสน844 นันทิกานต ขุนราม

ร.ร. นาวังวิทยา939 ธนัชญา ชาจันทึก

ร.ร. เขาชัยสน843 พรทิพ ศรีสะอาด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา856 ธัญพิมล แกวดี

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร872 ยุพาพร มั่นหมาย

ร.ร. พันดอนวิทยา653 ไอลดา การภา

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา607 ไซบะ ดอเลาะ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร842 ญานิศา รัสเสมอ

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร609 กาญจนาพร หลอแสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี628 ประภาพรรณ งุนศิริ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ638 ปยนันท จันทรจําปา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี629 ปยพร สิมมาขันธ

ร.ร. นารีนุกูล644 อภิญญา อาทิเวช

ร.ร. สูงเนิน ทีม B942 ทิพา จันทรนาคี

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก959 อาภัสรา รุงพิรุณ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก957 สุนันทา รักพลวงษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา954 พรปวีณ สีชัง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา953 กนิษฐา แสนธน

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด949 สุกัญญา กุมลา

ร.ร. สูงเนิน ทีม B943 ชฎารัตน จอมคําสิงห

ร.ร. นารีนุกูล643 พนิดา โกมุทรพงศธร

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา658 ณิชญา ปตานุ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร672 ศิริพร ศรีระบุตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ725 ปวีณา บุญสําเร็จ
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400 m. 64

ร.ร. พะเยาพิทยาคม722 ณัฐธิดา ยวงแกว

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30708 แสนใจ แซวาง

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ706 สุวัจฉรัตน บุษบง

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)749 เบญญา เทพังเทียม

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา699 วิไลวรรณ หมวดนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง754 ศิริลักษณ สายโคตร

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"664 พัชรณัฐ ทุนแรง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร668 ศุภานิช พูดเกิด

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต679 สุรีวรรณ รูนันต

ร.ร. ทุงสง689 ณัฐกานต ปลอดวงศ

ร.ร. ทุงสง690 กัลยกร วงศเจริญ

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน693 นัดดา พงศเพียจันทร

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา700 เกษราพร กลาเดช

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A783 มลธิตา สมบัติชัย

ร.ร. นนทรีวิทยาคม837 จันทมณี เชิงเขา

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช835 ชลดา สืบพันธุ

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช832 ณัฐนิชา จันทวี

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม824 พิจักขณา นามเสาร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช803 รอวรรณ ไกรแกว

ร.ร. มหิศราธิบดี734 โชติกา พรมน่ิม

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา795 แววมณี เปาโปงเกต

ร.ร. นนทรีวิทยาคม840 จริยา หาโหยก

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A781 รัตติยา ปานเหลือง

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6771 ภัทรพร แดงภิรมย

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6769 จิรนันท อุดมดี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม764 ศิวพร ทองดอนตัน

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง758 สุพรรณี ดําเนิน

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา657 สตรีรัตน ยาดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช802 ปยะฉัตร ขาวลวน

800 m. 51

ร.ร. นารีนุกูล643 พนิดา โกมุทรพงศธร

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร676 ณัฐภัทร ฮวดกระโทก

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6769 จิรนันท อุดมดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง756 ยุพิน ชุมแสง

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)750 พุธิตา พิพัฒน

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)749 เบญญา เทพังเทียม
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800 m. 51

ร.ร. หนองแค สรกิจพิทยา733 วรรณวิมล วัฒนศิลธรรม

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ728 นงลักษณ วันคํา

ร.ร. พะเยาพิทยาคม720 มุกตาภา ชางหิน

ร.ร. พะเยาพิทยาคม718 ลัดดาวัลย แดงสุวรรณ

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30708 แสนใจ แซวาง

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา701 สุธิดา ขัติยะวงศ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A774 เสาวลักษณ จันทรแจมใส

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร669 สมฤดี เรืองสุขสุด

ชมรมกรีฑาขอนแกน665 สุพิชญา ธรรมราช

ร.ร. นางรอง642 จันทนิภา สวัสด์ิพูน

ร.ร. นางรอง641 สุทธินาจ ศิริโชติ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ640 ชุติมา ท่ังทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี632 นารีรัตน วงษฉาย

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี631 เสาวลักษณ ฐานวิเศษ

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี619 สุทธิดา ภาณวงษ

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย601 กฤษณา เติมเตือน

ร.ร. กันทรารมณ962 สกล บุญเลิศ

ร.ร. พันดอนวิทยา653 ไอลดา การภา

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน693 นัดดา พงศเพียจันทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A912 จิตรลดา แสนโฮม

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก960 อรุณรัตน ศรประสิทธ์ิ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา952 สุดารัตน สภาทอง

ร.ร. นารีนุกูล644 อภิญญา อาทิเวช

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A788 กัญญรัตน บุญวงศ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา951 จิราพร เพริศแกว

ร.ร. สูงเนิน ทีม B946 กัณฐิกา จีรวุฒิ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B945 สมคิด ตวนสูงเนิน

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา933 จิตรวรรณ สมบัติจินดา

ทีม CLPK48919 สิริกมล กําแพงแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง896 ศิรินาฎ ล้ิมเจริญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง892 ฉันทญา วงศพินิจ

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม884 จิระภา บัวเนียม

ร.ร. เขาชัยสน844 นันทิกานต ขุนราม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช804 อัลวีณา สําแดงสาร

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

923 กัญนิภา เกตุแกว
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800 m. 51

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร867 โยธกา เกิดสาระแกว

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม823 ภาษิตา สอดแจม

ร.ร. เขาชัยสน843 พรทิพ ศรีสะอาด

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา793 ธีมาพร เวียงสุข

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา792 เกศรินทร ทองพรม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช805 กัลยาณี แดงเน่ือง

ร.ร. เขาชัยสน846 ธวัลหทัย สุขสวัสด์ิ

ร.ร. เขาชัยสน847 สุภัสสรา คงสง

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก849 เอสรา พรมวงค

1,500 m. 49

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร867 โยธกา เกิดสาระแกว

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา858 ศศิธร จันทรแสง

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม850 ศรีวิภา สังวรสิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง888 อิสริยาพร จาริ

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก849 เอสรา พรมวงค

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม884 จิระภา บัวเนียม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A912 จิตรลดา แสนโฮม

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี925 สุกัญญา จันทะใส

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา933 จิตรวรรณ สมบัติจินดา

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา954 พรปวีณ สีชัง

ร.ร. เขาชัยสน847 สุภัสสรา คงสง

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม746 นิลาวัลย วุฒิวงษ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B945 สมคิด ตวนสูงเนิน

ร.ร. สูงเนิน ทีม B946 กัณฐิกา จีรวุฒิ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา953 กนิษฐา แสนธน

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา930 วราภรณ อินทรวิศิษฎ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง763 สุนิษา พิพิษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ728 นงลักษณ วันคํา

ร.ร. บานหนองจิก656 จันทกานต วรรณประดิษฐ

ร.ร. กันทรารมณ962 สกล บุญเลิศ

ร.ร. หนองแค สรกิจพิทยา733 วรรณวิมล วัฒนศิลธรรม

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

736 มินตรา สรสิทธ์ิ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)750 พุธิตา พิพัฒน

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง751 นภัทสรา พลายชนะ

ร.ร. เขาชัยสน846 ธวัลหทัย สุขสวัสด์ิ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A788 กัญญรัตน บุญวงศ
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1,500 m. 49

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A790 พิทยา ศรีพุฒสุข

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา792 เกศรินทร ทองพรม

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา794 กชกร ศูนยพะวง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช804 อัลวีณา สําแดงสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม823 ภาษิตา สอดแจม

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)748 ศริพร ใจสูงเนิน

ชมรมกรีฑาขอนแกน667 ก่ิงแกว สงคราม

ร.ร. นารีนุกูล643 พนิดา โกมุทรพงศธร

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี619 สุทธิดา ภาณวงษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี631 เสาวลักษณ ฐานวิเศษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี632 นารีรัตน วงษฉาย

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ640 ชุติมา ท่ังทอง

ร.ร. นางรอง641 สุทธินาจ ศิริโชติ

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย602 สุพัชชา สุวรรณบํารุง

ร.ร. โนนเจริญพิทยาคม651 จุฑามาศ โพธิ์นวลศรี

ร.ร. พะเยาพิทยาคม719 กัณฐิกา ปญสุวรรณ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร676 ณัฐภัทร ฮวดกระโทก

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา701 สุธิดา ขัติยะวงศ

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30711 พลอย ปนตะ

ร.ร. พะเยาพิทยาคม718 ลัดดาวัลย แดงสุวรรณ

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย601 กฤษณา เติมเตือน

ร.ร. นางรอง642 จันทนิภา สวัสด์ิพูน

วิ่งวิบาก 2000 ม. 17

ร.ร. นาบอน796 โสรยา จันลอด

ร.ร. กันทรารมณ962 สกล บุญเลิศ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา930 วราภรณ อินทรวิศิษฎ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา955 ระพีพรรณ นามตาแสง

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร870 ปยรัตน มีศรี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา858 ศศิธร จันทรแสง

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก849 เอสรา พรมวงค

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช809 อัจฉราภรณ ศรีภิรมณ 

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี925 สุกัญญา จันทะใส

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา792 เกศรินทร ทองพรม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A784 ธิดารัตน จันทรเดช

ร.ร. หนองแค สรกิจพิทยา733 วรรณวิมล วัฒนศิลธรรม

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30711 พลอย ปนตะ
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วิ่งวิบาก 2000 ม. 17

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. นารีนุกูล646 อภิญญา มาลาวรรณ

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย602 สุพัชชา สุวรรณบํารุง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช810 ชลดา ประมูลทรัพย

100 m. Hurdles 26

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ731 สุนิตา ธรรมพร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา862 ทิพย คลองงาน

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ636 สุชาดา โตมาซา

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง716 นัทตะวัน ดาวันดี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา952 สุดารัตน สภาทอง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา951 จิราพร เพริศแกว

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา932 ขนิษฐา สีเนียม

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง891 อมรรัตน ชัยลือเลิศ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร865 นิภาภรณ พันธศรี

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช834 ธนพร บุญนาค

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช829 อริศรา ดารารัตน

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค798 ปยธิดา หนูทอง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค797 ธัญญลักษณ พุมภูบัง

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"664 พัชรณัฐ ทุนแรง

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ637 พรรณรัมภา ศรีรักษ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร871 ศิริมาศ ราชเจริญ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา658 ณิชญา ปตานุ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา795 แววมณี เปาโปงเกต

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร677 วรัญญา วงษอุรา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต686 สุมิตรา ชูลิกร

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง755 เหมือนฝน อาดํา

ร.ร. ประชาบํารุง688 อารียา หมาดเส็น

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ730 อรปรียา บุญรวม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค739 ชนัญชิดา ไชยศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง752 สโรชา ทองนอย

400 m. Hurdles 25

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช834 ธนพร บุญนาค

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา862 ทิพย คลองงาน

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร866 ปารวี วารีดํา

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร872 ยุพาพร มั่นหมาย
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400 m. Hurdles 25

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง890 จิราภรณ บุสบง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง892 ฉันทญา วงศพินิจ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา955 ระพีพรรณ นามตาแสง

ทีม CLPK48920 กมลนิตย บุญผอง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค798 ปยธิดา หนูทอง

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

922 อัญชิสา เสาประเสริฐ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา792 เกศรินทร ทองพรม

ร.ร. พัทลุง898 สุภัชชา กล่ินรักษา

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา657 สตรีรัตน ยาดี

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค797 ธัญญลักษณ พุมภูบัง

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา932 ขนิษฐา สีเนียม

ร.ร. นารีนุกูล644 อภิญญา อาทิเวช

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร677 วรัญญา วงษอุรา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต686 สุมิตรา ชูลิกร

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ638 ปยนันท จันทรจําปา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค739 ชนัญชิดา ไชยศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง754 ศิริลักษณ สายโคตร

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A776 จุฑาทิพย ขวัญทอง

ร.ร. บุญวัฒนา691 ประภาภร พิลาสันต

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา795 แววมณี เปาโปงเกต

3,000 m. Walk 20

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง887 เกศสุดา ยองเสง

ทีม CLPK48919 สิริกมล กําแพงแกว

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี925 สุกัญญา จันทะใส

ร.ร. สูงเนิน ทีม B944 โยษิตา เรืองฤาชัย

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา954 พรปวีณ สีชัง

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด950 ภิชสดา มันยืน

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา953 กนิษฐา แสนธน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A784 ธิดารัตน จันทรเดช

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30709 ยุพิน อาจอ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B947 พัณณิตา ชนากลาง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค742 สุธิชา สุริยจันทร

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

735 กนกวรรณ เฉลิมบรรจง

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ727 นริศรา วังหิน
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3,000 m. Walk 20

ร.ร. พะเยาพิทยาคม721 สิริพร สมวรรณ

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30710 อาหยะ มาเยอะ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ640 ชุติมา ท่ังทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี635 เอ่ียมศิริ เอ่ียมโอภาต

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี618 นงนภัส นามวิเศษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา608 ปรดา เจะหะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง712 ภัทราภรณ มะลิลา

3,000 m. 25

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา953 กนิษฐา แสนธน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A789 ณัฐกมล สุขขวด

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี631 เสาวลักษณ ฐานวิเศษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี632 นารีรัตน วงษฉาย

ร.ร. โนนเจริญพิทยาคม651 จุฑามาศ โพธิ์นวลศรี

ร.ร. บานหนองจิก656 จันทกานต วรรณประดิษฐ

ชมรมกรีฑาขอนแกน667 ก่ิงแกว สงคราม

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. พะเยาพิทยาคม719 กัณฐิกา ปญสุวรรณ

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม746 นิลาวัลย วุฒิวงษ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)748 ศริพร ใจสูงเนิน

ร.ร. กันทรารมณ962 สกล บุญเลิศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง763 สุนิษา พิพิษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา954 พรปวีณ สีชัง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A791 ปานทิพย คงทอง

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา792 เกศรินทร ทองพรม

ร.ร. นาบอน796 โสรยา จันลอด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา858 ศศิธร จันทรแสง

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร870 ปยรัตน มีศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง888 อิสริยาพร จาริ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A912 จิตรลดา แสนโฮม

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา930 วราภรณ อินทรวิศิษฎ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B944 โยษิตา เรืองฤาชัย

ร.ร. สูงเนิน ทีม B945 สมคิด ตวนสูงเนิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง751 นภัทสรา พลายชนะ
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4x100 relay 24

‐22074 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา

‐22012 ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี

‐22123 ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

‐22112 ร.ร. บัวลาย

‐22110 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A

‐22108 ร.ร. พัทลุง

‐22107 ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

‐22101 ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร

‐22100 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

‐22087 ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช

‐22137 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

‐22079 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

‐22138 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก

‐22071 ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A

‐22063 ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง

‐22056 ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

‐22050 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐22040 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

‐22024 ร.ร. นารีนุกูล

‐22019 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ

‐22018 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐22015 ร.ร. สตรีสิริเกศ

‐22082 ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

‐22132 ร.ร. สูงเนิน ทีม B

4x400 relay 22

‐22087 ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช

‐22137 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

‐22132 ร.ร. สูงเนิน ทีม B

‐22123 ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

‐22112 ร.ร. บัวลาย

‐22110 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A

‐22108 ร.ร. พัทลุง

‐22107 ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

‐22101 ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร

‐22100 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

‐22088 ร.ร. นนทรีวิทยาคม

‐22138 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก
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4x400 relay 22

‐22079 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

‐22074 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา

‐22071 ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A

‐22063 ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง

‐22050 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐22040 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

‐22024 ร.ร. นารีนุกูล

‐22019 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ

‐22018 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐22091 ร.ร. เขาชัยสน

High Jump 21

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา951 จิราพร เพริศแกว

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา952 สุดารัตน สภาทอง

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก848 กชามาศ เชื้อตาพระ

ร.ร. นนทรีวิทยาคม839 อรนภา นามภู

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม825 นภสร นิลวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B821 จิราธิป จูมั่น

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B817 ศิริพร พรหมสวัสด์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช813 รัตมล จันทรทองออน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช812 ปยะดา บัวแสง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A785 จรัสภร เพชรมณี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง759 นันทิยา มากศรี

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี616 สศรี บําเหน็จ

ร.ร. บุญวัฒนา691 ประภาภร พิลาสันต

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต686 สุมิตรา ชูลิกร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. พันดอนวิทยา652 ธิติมา ลีพฤติ

ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร647 ชุติมน ชวยเขาบาท

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ637 พรรณรัมภา ศรีรักษ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ636 สุชาดา โตมาซา

ร.ร. สตรีสิริเกศ624 กรอบแกว แตมศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ730 อรปรียา บุญรวม

Long Jump 45

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร874 สุทธินี สามกุล

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร866 ปารวี วารีดํา

ร.ร. นนทรีวิทยาคม838 ปาริชาติ แกววงษ
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Long Jump 45

ร.ร. นนทรีวิทยาคม836 วรรณนิภา สุพรรณ

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช833 นัฐฐากมล ศุกรกาญจน

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช829 อริศรา ดารารัตน

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม825 นภสร นิลวรรณ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม878 ธิราพร กรรมหาวงษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B820 อฑิรัตน ศรีภักดี

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา932 ขนิษฐา สีเนียม

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม824 พิจักขณา นามเสาร

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม879 สุมิตรา วาธง

ร.ร. ผดุงปญญา886 อัจฉราพร กันตะ

ร.ร. พัทลุง902 รัตนา แดงรักษา

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา952 สุดารัตน สภาทอง

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครรา924 ศิริพร ลมกาหลง

ร.ร. นาวังวิทยา939 ธนัชญา ชาจันทึก

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ941 นงนภัส ตระกูลพันธ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา951 จิราพร เพริศแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B817 ศิริพร พรหมสวัสด์ิ

ร.ร. ประชาบํารุง688 อารียา หมาดเส็น

ร.ร. บัวลาย913 รติยากร ยศประสงค

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน694 ศศิธร จันทรมณี

ร.ร. พรเจริญวิทยา604 ชฎาพร จันทรแกว

ร.ร. พรเจริญวิทยา605 อรุณทิวา สอนโส

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี616 สศรี บําเหน็จ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี633 ภัทราพร สุขเจริญ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา657 สตรีรัตน ยาดี

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร675 สาธิตา ปรีชาสุวรรณ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร678 ศิลาพร ศรีจันทร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต680 มินตรา เนียนสันเทียะ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา707 มณีรัตน ไกรมาศ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"664 พัชรณัฐ ทุนแรง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช811 วราภรณ จินดาพงค

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก956 รุจิรา แยมประโคน

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง717 ชลธิชา ยะฟู

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ723 พจนาฏ สมศรี

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม744 สุดารัตน เวฬุวนารักษ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)747 ดารารัตน แจงสันเทียะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง759 นันทิยา มากศรี
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Long Jump 45

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6766 ปริญญา เฉ่ือยมะเริง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A783 มลธิตา สมบัติชัย

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค797 ธัญญลักษณ พุมภูบัง

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต687 ภูษิดา เต็งย่ี

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ636 สุชาดา โตมาซา

Triple Jump 29

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต687 ภูษิดา เต็งย่ี

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร865 นิภาภรณ พันธศรี

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม878 ธิราพร กรรมหาวงษ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม879 สุมิตรา วาธง

ร.ร. ผดุงปญญา886 อัจฉราพร กันตะ

ร.ร. พัทลุง902 รัตนา แดงรักษา

ร.ร. บัวลาย913 รติยากร ยศประสงค

ร.ร. นนทรีวิทยาคม838 ปาริชาติ แกววงษ

ร.ร. บุญวัฒนา691 ประภาภร พิลาสันต

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม850 ศรีวิภา สังวรสิน

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต680 มินตรา เนียนสันเทียะ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา932 ขนิษฐา สีเนียม

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร678 ศิลาพร ศรีจันทร

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ941 นงนภัส ตระกูลพันธ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร675 สาธิตา ปรีชาสุวรรณ

ร.ร. พรเจริญวิทยา604 ชฎาพร จันทรแกว

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน694 ศศิธร จันทรมณี

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6766 ปริญญา เฉ่ือยมะเริง

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ723 พจนาฏ สมศรี

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร874 สุทธินี สามกุล

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง759 นันทิยา มากศรี

ร.ร. นนทรีวิทยาคม836 วรรณนิภา สุพรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช811 วราภรณ จินดาพงค

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช812 ปยะดา บัวแสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B817 ศิริพร พรหมสวัสด์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B819 ภคินี ใจมุง

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม824 พิจักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม825 นภสร นิลวรรณ

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช833 นัฐฐากมล ศุกรกาญจน

Pole Vault 5

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต684 กันตา จิระมงคล
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Pole Vault 5

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา864 อายรียา ชินาการ

ร.ร. วัดหวยจรเขวิทยาคม963 สุทธิกานต คํามูล

ร.ร. วัดหวยจรเขวิทยาคม964 สิริกร คิริคํา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต683 ชญานิน มีสันเทียะ

Shot Put 39

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา934 อธิติญา ผาแกว

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา928 เบญจรัตน รักษา

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา952 สุดารัตน สภาทอง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา951 จิราพร เพริศแกว

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี620 วิชุดา ชายศรี

ร.ร. ชะอวด650 เดือนเพ็ญ คงนวล

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท738 ชลณัฐ ยางธิสาร

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง715 ศศิกานต บานสระ

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค936 จิราภรณ เทพหมอยา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต682 ณัฐวีร หันทําเล

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"664 พัชรณัฐ ทุนแรง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา661 ธันยพร จันตลา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค740 วิภาวรรณ กําลังยง

ร.ร. พันดอนวิทยา655 อาวิษฎา ปุริมายะตา

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท737 รมณียา อัยจักร

ร.ร. สามพรานวิทยา648 มัชฌิมา ชัยดี

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ636 สุชาดา โตมาซา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี634 ขนิษฐา คุมสะดวก

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี633 ภัทราพร สุขเจริญ

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย603 อโนทัย อุดมศักดิ์

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร610 สุวนันท เปดโปง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา659 พรนิภา คําเขียว

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร865 นิภาภรณ พันธศรี

ทีมนครแหลมฉบัง926 นภาวรรณ เทพขาม

ทีม CLPK48921 จุฬาลักษณ มูลหิน

ร.ร. พัทลุง905 วรชา สงขโอภาส

ร.ร. พัทลุง900 ผกามาศ ทองเกิดอินทร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร866 ปารวี วารีดํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค743 ชุติมา สีลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา859 สุชาดา ฟุงสันเทียะ

ร.ร. เบญจมราชูทิศ828 เกลียวพันธ ดวงใหญ
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Shot Put 39

ร.ร. เบญจมราชูทิศ827 พิมพิศา สงหนู

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B820 อฑิรัตน ศรีภักดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช814 ธิดารัตน อินทรณรงค 

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A777 ฐิติพร อินทจักร

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง757 สุพิชญา วงษบุญมี

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม745 อรณี จันลาชัย

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม876 ชริณนา ดอนเหลือม

Discus 33

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร610 สุวนันท เปดโปง

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค936 จิราภรณ เทพหมอยา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา934 อธิติญา ผาแกว

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา927 กาญจนา เปาพานิช

ทีมนครแหลมฉบัง926 นภาวรรณ เทพขาม

ทีม CLPK48921 จุฬาลักษณ มูลหิน

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท738 ชลณัฐ ยางธิสาร

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย603 อโนทัย อุดมศักดิ์

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี620 วิชุดา ชายศรี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา955 ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี634 ขนิษฐา คุมสะดวก

ร.ร. สามพรานวิทยา648 มัชฌิมา ชัยดี

ร.ร. พันดอนวิทยา655 อาวิษฎา ปุริมายะตา

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา659 พรนิภา คําเขียว

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา661 ธันยพร จันตลา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต682 ณัฐวีร หันทําเล

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี633 ภัทราพร สุขเจริญ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท737 รมณียา อัยจักร

ร.ร. พัทลุง900 ผกามาศ ทองเกิดอินทร

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม745 อรณี จันลาชัย

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)747 ดารารัตน แจงสันเทียะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง757 สุพิชญา วงษบุญมี

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6768 อธิศรี ผาปาน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A777 ฐิติพร อินทจักร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช815 สาวิตรี แกวสุขศรี

ร.ร. เบญจมราชูทิศ827 พิมพิศา สงหนู

ร.ร. เบญจมราชูทิศ828 เกลียวพันธ ดวงใหญ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา859 สุชาดา ฟุงสันเทียะ
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Discus 33

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม876 ชริณนา ดอนเหลือม

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม881 ชลดา นามะรัตน

ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช883 ชญานี โสตถิอนันต

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง714 ฉัตรวิไล สมสิริ

Javelin Throw 33

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต682 ณัฐวีร หันทําเล

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช816 ศศิปรีญา พวงชาวนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง713 ฉัตรฤทัย สมสิริ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ730 อรปรียา บุญรวม

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ731 สุนิตา ธรรมพร

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท737 รมณียา อัยจักร

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท738 ชลณัฐ ยางธิสาร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค740 วิภาวรรณ กําลังยง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค743 ชุติมา สีลา

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม745 อรณี จันลาชัย

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง760 ศุภรดา เพ็งกลัด

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A778 ปาณิสรา เก้ือดวง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา661 ธันยพร จันตลา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช812 ปยะดา บัวแสง

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"664 พัชรณัฐ ทุนแรง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B818 จิรารัตน หุนทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B820 อฑิรัตน ศรีภักดี

ร.ร. นาทวีวิทยาคม851 อารยา หอยบาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา860 กาญจนา ขอเยือกกลาง

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร865 นิภาภรณ พันธศรี

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร873 ณัฐฐิดา โคตยา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม876 ชริณนา ดอนเหลือม

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม882 มุจรินทร โพธิ์พรม

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา951 จิราพร เพริศแกว

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา952 สุดารัตน สภาทอง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A779 ปทิตตา เกื้อดวง

ร.ร. ประชาบํารุง688 อารียา หมาดเส็น

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา659 พรนิภา คําเขียว

ร.ร. สามพรานวิทยา649 ณัฐกานต จรัสศิริวรรณ

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ636 สุชาดา โตมาซา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี633 ภัทราพร สุขเจริญ

ร.ร. ศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี620 วิชุดา ชายศรี
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

18 ปหญิง

Javelin Throw 33

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต686 สุมิตรา ชูลิกร

Hammer Throw 19

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร873 ณัฐฐิดา โคตยา

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6767 สุพัตตา แซเตียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช815 สาวิตรี แกวสุขศรี

ร.ร. นาทวีวิทยาคม852 สุวิสาข ขวัญทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง760 ศุภรดา เพ็งกลัด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา861 นงนภัส ปญญาย่ิง

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต685 วารีรัตน ประดับเพ็ชร

ร.ร. ผดุงปญญา885 มิ่งกมล คุมผล

ร.ร. นาทวีวิทยาคม853 รัตติยากร แกวหนู

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค743 ชุติมา สีลา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค740 วิภาวรรณ กําลังยง

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท737 รมณียา อัยจักร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต682 ณัฐวีร หันทําเล

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา661 ธันยพร จันตลา

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา659 พรนิภา คําเขียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี634 ขนิษฐา คุมสะดวก

ร.ร. วัดหวยจรเขวิทยาคม965 เทพยุดา แซเตียว

ร.ร. เดนวัวราษฎรรังสรรค936 จิราภรณ เทพหมอยา

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท738 ชลณัฐ ยางธิสาร


