
เริม่

เวลา 09.10 น.

ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

1 ปิยวัฒน์ หลิวกุลวัฒนา ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 12.27 Q

2 วชิรวิชญ์ จิตสงวน ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 12.41 Q

3 สหสัวรรษ ผลแสงสี ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.51 Q

4 นัฐนันท์ วัตตพันธ์ุ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.54 Q

5 มักรีบี หมัดอะดัม ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.54 Q

6 พลภัทร คงจันทร์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 12.60 Q

7 ดนุชิต กล่อมเกล้ียง ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 12.62 Q

8 กฤษณะ สรรพโภชน์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.67 Q

9 วีรภัทร วงพาศกลาง ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 12.72 Q

10 ปริณทร ดุลย์มา ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.81 Q

11 ชนาธิป หว้ยหงษ์ทอง ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.85 Q

12 ชญานนท์ หาญดี ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 12.87 Q

13 อมรินทร์ นามมุงคุณ ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 12.91 Q

14 วงค์ธร สุวรรณพันธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 12.96 Q

15 กิติเมศ จิรภูวธนภัทร ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 12.97

16 ภานุพงศ์ วงศ์ก๋าใจ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.14

17 ชินวัตร ลมไธสง ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.15

18 อาทิตย์ นาควัชระ ร.ร. สามพรานวิทยา 13.24

19 ดลพัฒน์ เกาะแก้ว ร.ร. ศรัทธาสมุทร 13.25

20 อภิวัฒน์ ลัทธิ ทมีร่มเกล้าสระแก้ว 13.28

21 ปกรณ์สิทธ์ิ ลิขิตธนรัฐ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 13.34

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  14 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  ภาคกลาง

ทกุพวกสถิต ิ14 ปี ประเทศไทย 11.34  วรานนท์ แซ่ฉิม ที ่สงขลา



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

22 รัฐกฤษฎ์ิ ธัญภัคศรีตระกูล ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 13.39

23 ธนภัทร หลอมประโคม ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.39

24 ธีรดล พรมนา ร.ร. ซิกข์วิทยาลัย 13.43

25 จิตบุณย์ พงษ์ศีริ ร.ร. มัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ ม.ร.ภ. พระนคร 13.49

26 วรากร หมวกลาว ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 13.53

27 ปฐวี นิลบรรจง ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 13.68

28 วสวัดด์ิ อ่ิมค านวร ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 13.76

29 ชนินทร์ เกิดฤทธ์ิ ร.ร. ป่าเด็งวิทยา 13.77

30 ทันการณ์ มหทัธนด ารง ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 14.12

31 กิตติทัต หลิวกุลวัฒนา ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 14.21

32 ภาคภูมิ เป่ียมศิริ ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 14.25

33 อดิศักด์ิ คงสิม ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 14.47

34 เสนีย์ มีนาท ร.ร. ป่าเด็งวิทยา 14.49

35 วิทยา ทาสมบูรณ์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 14.59

36 จิรายุ มูลอุดม ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 14.68

37 ธรากร สุขไทย ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 14.76

38 กรวิทย์ ประจัญพล ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 15.45

39 ธนกฤต ค าพลอย ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 16.05

40 เจษฎา จิตรอารี ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 16.08

41 เกริกศักด์ิ มนต์อินทร์ ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) 16.36

42 เทิดศักด์ิ มนต์อินทร์ ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) 16.42

43 เกรียงศักด์ิ มนต์อินทร์ ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 17.07

44 อุดม โพธ์ิเจริญ ร.ร. ป่าเด็งวิทยา 18.43

45 วรรณรัตน์ คุ้มผล ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ DNS

46 สิทธิพงษ์ เจริญร่ืน ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" DNS

47 ภูริณัฐ ฤทธ์ิมนตรี ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ DNS

48 สุรศักด์ิ มีค า ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย DNS

49 ธนบดี ฐิติโชติกิตาการ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ DNS



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

50 เมธี เฉลียวการ ร.ร. ศรัทธาสมุทร DNS

51 ธนพล หาลูกจันทร์ ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" DNS

52 อภิชาติ ทิมประทุม ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ DNS

53 ศักด์ิสิทธ์ เพ็งจิตร ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" DNS

54 บุญเกียรต์ิ วงษ์ภัทรโรจน์ บุญเกียต์ิ วงษ์ภัทรโรจน์ DNS

55 สหสัวรรษ เนียมโพล้ง ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม DNS

56 พงษ์ศิริ อ่อนตา ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม DQ

……………………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 ปรียาภรณ์ แท่นประทุม ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.52 Q

2 ปทุมพร คู่โค ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 13.59 Q

3 กษมน ชุมแสง ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 13.66 Q

4 วรรณพร กล่ินพุฒ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.74 Q

5 พรรณภัทร นันทะสี ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 13.88 Q

6 ปิยนันท์ พานิชนอก ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 13.88 Q

7 ย่ิงเงิน เจริญศิริ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 14.00 Q

8 ขนิษฐา เสือโต ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 14.03 Q

9 ปนัดดา บุญครอง ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.14 Q

10 ณัฏฐนิชา แก่นพิทักษ์ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 14.17 Q

11 ปนัดดา บัวสุวรรณ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 14.18 Q

12 ลัดดาวรรณ จิตต้ังม่ัน ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 14.21 Q

13 ปนัดดา กล้าหาญ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.33 Q

14 ภูษิดา เต็งย่ี ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 14.52 Q

15 อาทิตาญา หอมเกษร ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 14.58

16 โสรยา ดีม่ัน ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 14.59

17 ปรียานุช วรรณะ ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ 14.61

18 อนุชศรา สาครแก้ว ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 14.66

19 ใบเฟิร์น เพลิงภิรมย์ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.67

20 พลอยภัทร มีอุดร ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.74

21 วลัยภรณ์ ศรีวงศ์ษา ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 14.81

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  14 ปี หญิง  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคกลำง 

ทกุพวกสถิต ิ14 ปี ประเทศไทย 12.91  ศตุตา อนนัต์ ที ่สงขลา



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 ญาดาวดี พูนเมฆ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 14.82

23 ฐิติรัตน์ จันทรหนู ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 14.83

24 สุชาดา เส็งหนองแบน ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 14.93

25 ปัทมา สุลิวง ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 14.96

26 ธิมาพร น่านค า ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ 14.98

27 ณัฐณิชา พูลเขตกิจ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 15.04

28 อริศรา ตู้พิมาย ทมี LOVE ATHLETIC 15.05

29 อาทิตยา ศรีสุวรรณ ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 15.07

30 อุมาพร พูลทรัพย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 15.18

31 วิไลวรรณ เทศสีหา ร.ร. สามพรานวิทยา 15.22

32 สุพัฒตรา ศรีกะชา ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ 15.31

33 อนุชรา ข ามี ร.ร. ทา่เรือ "นติยานกูุล" 15.41

34 จิรวรรณ จันทรชิต ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 15.42

35 สรัญญา ล้ิมทศธรรม ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ 15.47

36 ณัชชา ลนอุบล ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 15.65

37 เบญจมาศ สิงหโ์ต ร.ร. สามพรานวิทยา 15.69

38 สิริวิมล ตรีเพ็ชร ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ 15.74

39 สุวิดา บุตยาพงษ์ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 15.79

40 กวิสรา บุญแต้ ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 15.86

41 วชิราภรณ์ กลัดจินดา ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 15.95

42 พิมพ์ประภัส หสัชู ร.ร. สามพรานวิทยา 16.20

43 กชพร จันทร์ผ่อง ร.ร. สตรีวิทยา 2 16.54

44 สุกัญญา กาบบัวแดง ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ 16.60

45 ชลิตตา แก้วทอง ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 16.64

46 วรรณพร วารี ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 17.03

47 ฐานิตา มาลัยเพชร ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 17.13

48 พัชริทร์ อุค า ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 17.88

49 วันทนา ดีเจริญ ทีมร่มเกล้าสระแก้ว DNS



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

50 ฟ้าใหม่ ฉมิแสงทิม ทีมร่มเกล้าสระแก้ว DNS

51 วัลญา เมืองนุษ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร DNS

52 กัลยา ยงกุล ทีมร่มเกล้าสระแก้ว DNS

53 สวรรยา เงางาม ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ DNS

54 จิราภรณื การเพียร ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ DNS

55 วนิชา เบะกี ทีมร่มเกล้าสระแก้ว DNS

56 ศุภาพร โพธ์ิพุ่ม ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ DNS

57 พรศิริพันธ์ ทองธรรมชาติ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ DNS

58 นริสรา ศรีเช้ือ ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ DNS

59 กันตนา มูลอ่อน ทีมร่มเกล้าสระแก้ว DNS

60 วิลาวรรณ ข าหงิม ทีมร่มเกล้าสระแก้ว DNS

61 ธิดารัตน์ น่ิมพันธ์ ทมี LOVE ATHLETIC DNS

62 รุวจี วรดลย์ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม DNS

63 กัญญารัตน์ สิทธิ ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ DNS

64 พิทฐิยาภรณ์ พงศ์สวัสด์ิ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ DNS

...................................................................

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 ชนะภูมิ ทองสมเพียร ร.ร. สามพรานวิทยา 11.23 Q

2 ชัชวาล โรจนวิภาต ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.24 Q

3 ณัฐวัฒน์ เชาว์เลิศธนกิจ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.51 Q

4 วรพล มีชะนะ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 11.69 Q

5 ณัฐชนน แจ่มขุนเทียน ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 11.74 Q

6 สุธิมนต์ สุวรรณท้าว ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.74 Q

7 กฤษณรัตน์ ดุจสนิท ร.ร. ศรัทธาสมุทร 11.77 Q

8 นครินทร์ จันทะ ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 11.84 Q

9 จีระศักด์ิ หอมหวาน ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 11.86 Q

10 ณัฐพล นิสวงศ์ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.88 Q

11 นาวิน ก าลา ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) 11.95 Q

12 ธนิก รักดีศิริพันธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 11.96 Q

13 อนุสรณ์ อาจคงหาญ ร.ร. ซิกข์วิทยาลัย 12.03 Q

14 นครินทร์ สุขเพ็ง ร.ร. ซิกข์วิทยาลัย 12.074 Q

15 สหภาพ เมืองมุษ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.076

16 นันทวัฒน์ ถีระแก้ว ร.ร. ท่าเรือ "นิตยานุกูล" 12.11

17 สุชานนท์ เอ่ียมสอาด ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 12.13

18 ศุภณัฐ เอ่งฉว้น ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 12.14

19 วชรพล แฟงสุวรรณ์ ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) 12.15

20 สงกรานต์ เพ่ิมสูงเนิน ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.20

21 พร้อมพันธ์ รักษาไวย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 12.22

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  16 ปี ชำย  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคกลำง  

ทกุพวกสถิต ิ16 ปี ประเทศไทย 11.05  +0.0   คชา สว่างเย็น  ที ่ม.ธ.รังสิต  1 ต.ค. 2553



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 วรพล พันธ์ุ ร.ร. ซิกข์วิทยาลัย 12.24

23 คุณาสิน กาญจนศักด์ินุกูล ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.25

24 จักรพงษ์ บุญประคม ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 12.26

25 วิธาน วงษาบุตร ร.ร. พิบูลอุปถัมภ์ 12.36

26 อนุชิต แก้วเฉลิมทอง ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 12.36

27 เขต ศรีนันท์ ร.ร. ปา่เด็งวิทยา 12.36

28 สุชาติ ร่ืนสุคนธ์ ร.ร. ศรัทธาสมุทร 12.41

29 นัทพล ชัยภูมิ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 12.44

30 วรายุทธ ทองอยู่ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 12.46

31 ธนภัทร ทองแย้ม ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 12.47

32 กิตติพงษ์ นามพันธ์ ทีมร่มเกล้าสระแก้ว 12.48

33 วิศิษฐ์ ศักด์ิสิงห์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.50

34 วัชนะ เพ็งพินิจ ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) 12.57

35 ธีภพ ตอรบรัมย์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.58

36 จิราวัฒน์ สอนพงษ์ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 12.65

37 สุรศักด์ิ วรรณทอง ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 12.66

38 ชัยธง ขันทอง ร.ร. ปา่เด็งวิทยา 12.66

39 สุเทพ ยุกิจภูติ ร.ร. ท่าเรือ "นิตยานุกูล" 12.66

40 เดชา มัสยา ทีม LOVE ATHLETIC 12.77

41 ภูมินทร์ ศรีทัพไทย ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 12.90

42 อภิวัฒน์ ค าสวรรค์ ทีมร่มเกล้าสระแก้ว 12.91

43 ธนากร ไชยสอน ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 13.01

44 คุณานนท์ ฉายชัยภูมิ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.02

45 ธนกร ทองพรม ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13.10

46 จิรนันท์ นามพันธ์ ทีมร่มเกล้าสระแก้ว 13.16

47 ทนุธรรม บุญถนอม ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 13.20

48 อลงกรณ์ บัวบุตรดี ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.22

49 เทพพิทักษ์ ทิพย์รัตน์ ทีมร่มเกล้าสระแก้ว 13.28



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

50 จินณวัตร เคร่ืองพาที ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) 13.36

51 ชานุเดช วรรณศรี ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.68

52 ศักด์ิดา รวมทรัพย์ ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 13.84

53 ชัยอมร เวียงแก้ว ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.85

54 ธิยากร พลภูเขียว ทีมร่มเกล้าสระแก้ว 13.85

55 ธีระพงษ์ อินนุ่ม ทีมร่มเกล้าสระแก้ว 13.86

56 วัฒชัย โสกวิน ทีมร่มเกล้าสระแก้ว 13.88

57 นันทวัฒน์ บัวส าอางค์ ร.ร. สมุทรสาครวิทยาลัย DNS

58 ธีระวัฒน์ ศรีทองนาค ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี DNS

59 สุทธิรักษ์ นวลโพธ์ิ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร DNS

60 เถลิงรัตน์ เสือเย๊ะ ร.ร. พิบูลอุปถัมภ์ DNS

61 ภาณุวัฒน์ ขวัญยืน ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี DNS

62 วันชนะ แก้วมณี ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

63 เอกรัตน์ แก้วดู ร.ร. พิบูลอุปถัมภ์ DNS

64 อาทิตย์ ขาวแดง ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม DNS

65 วสุธา ทวีโภค ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" DNS

66 สุทธิพงษ์ อุสมาลี ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี DNS

67 อภิสิทธ์ิ พวงล าใย ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

68 จีรกิตติ บุญทาวงษา ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" DNS

69 คงเดช ปัญญาสวัสด์ิ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ DNS

70 อิทธิกร จันทรบุตร ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต DNS

71 ธนดล บุญสุข ทีมร่มเกล้าสระแก้ว DNS

72 พุฒิพงศ์ มีชะนะ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม DNS

73 ศุภวิชญ์ ทนงหาญ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ DNS

74 พีระพงศ์ ชาวพงศ์ ทีมร่มเกล้าสระแก้ว DNS

75 เดชษะภูมิ ชนะพิมพ์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย DQ

……………………………………………………..

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 ปริญญาภรณ์ ขันหอม ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.83 Q

2 จิตนา พืชทองหลาง ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 12.94 Q

3 ศิริพร ศรีระบุตร์ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.30 Q

4 มุนินทร์ แสนกล้า ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.37 Q

5 สุวรรณา วิบูลย์ธนาโชติ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.39 Q

6 พัชรมัย ฟักทิม ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.52 Q

7 เพชรรุ้ง อารีรอบ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.52 Q

8 จารุชา ขุนเจริญ ร.ร. กีฬานครนนทว์ิทยา 6 13.52 Q

9 พรรณรัมภา ศรีรัตน์ ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.55 Q

10 ณัฐนิชา จันทวี ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.58 Q

11 แพรพลอย ทองงาม ทมี LOVE ATHLETIC 13.59 Q

12 เหมือนฝัน อาด า ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 13.61 Q

13 มินตรา เนียนสันเทียะ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.69 Q

14 พรนภา จันดี ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 13.70 Q

15 พิจักขณา นามเสาร์ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13.75

16 นารีรัตน์ วงฉาย ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 13.79

17 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 13.83

18 ปิยะนันท์ จันทร์จ าปา ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.91

19 สุพรรณี ด าเนิน ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 13.95

20 พนิดา พลวัน ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.98

21 เสาวลักษณ์ ฐานวิเศษ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 13.99

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  16 ปี หญิง  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคกลำง  

ทกุพวกสถิต ิ16 ปี ประเทศไทย 12.43 เกศสุดา ค าเกล้ียง ที่ม.ธ.รังสิต  26 เม.ย. 2552



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 ชุติภา ท่ังทอง ทมีสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 14.01

23 อริยา แสวงสุข ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.10

24 ณัชชา โภคทรัพย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 14.13

25 ธัญชนก พิมพ์ภูธร ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 14.34

26 ณัฐภัทร ฮวดกระโทก ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.35

27 พัชรธีรา สุขเดช ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.39

28 นภสร นิลวรรณ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 14.47

29 วิรัญญา กล่ินไกล ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 14.72

30 วราพร แก้วประสิทธ์ิ ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) 14.78

31 ลัดดาวัลย์ ทรงฉลาด ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.98

32 กมลทิพย์ ตันเรือง ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 15.00

33 เอ่ียมศิริ เอ่ียมโอภาษ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบรีุ 15.08

34 สุกัญญา มาวงษ์ ร.ร. สามพรานวิทยา 15.12

35 นัท แจ้งบรรจบ ร.ร. พิบลูอุปถัมภ์ 15.19

36 ภาษิตา สอดแจ่ม ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 15.26

37 รัมณีย์ จันทร์ทอง ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 15.43

38 ภัทราภรณ์ นาคสกุล ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" 15.73

39 อทิยา น้อยดี ทมีร่มเกล้าสระแก้ว 16.01

40 ฐิติพร สิงหท์อง ร.ร. สามพรานวิทยา 16.18

41 ศศิธร ศรีเร่ิมสกุล ทมีร่มเกล้าสระแก้ว 16.30

42 พัชรณัฐ ทุนแรง ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานกูุล" DNS

43 สุพรรณ จัทร์นอก ทมีร่มเกล้าสระแก้ว DNS

44 วรรณา บัวสกุล ร.ร. ทีปงักรวิทยาพัฒน์ (มธัยมวัดหตัถสารเกษตร) DNS

………………………………………………….

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา 10.86 Q

2 ศราวุฒิ เนตรกลาง ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 11.03 Q

3 ธีรภัทร โปร่งอรุณ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 11.12 Q

4 เอกภพ ค าเรียน ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 11.15 Q

5 นฤดล อัศวเรืองศรี ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.18 Q

6 อัษฎา วิฒิยา ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.19 Q

7 เทวราช ศรีสวัสด์ิ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 11.32 Q

8 จีนยุทธ์ิ ศรีบุญ ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 11.33 Q

9 จิรพนธ์ สุธรรมมา ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.33 Q

10 พิษณุ ขัดแพร่ ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 11.34 Q

11 กิตติณัฐ ฉตัรบรรยงค์ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 11.44 Q

12 ประยูร ขอสูงเนิน ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 11.45 Q

13 นนฑกานต์ มหาชัย ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 11.45 Q

14 สุทัศน์ สว่างเรืองฤทธ์ิ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 11.46 Q

15 พรภวิษย์ วงศ์วัฒนาพันธ์ุ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.52

16 ชาคริต ถนอมสิน ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.53

17 เสฎฐวุฒิ เสฎฐพิทักษ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.55

18 อลงกรณ์ สุดสวัสด์ิ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.56

19 กิตติภูมิ แสนจินดา ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.59

20 วิระศักด์ิ พากุดเลาะ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.68

21 ศุภกร จันทศร ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.69

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  18 ปี ชำย  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคกลำง 

ทกุพวกสถิต ิ18 ปี ประเทศไทย 10.47  +2.0   วีระวัฒน์ พาเรือง  ที ่อุบลราชธานี  23 มี.ค. 2551



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 บารมี ไทยเศรษฐ์ ทีมวชิราวุธวิทยาลัย 11.69

23 พงศกร ผาสุข ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 11.70

24 อาทิตย์ หม่ืนสาย ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.73

25 นครินทร์ พรหมสุวรรณ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 11.76

26 ณัฐวุฒิ บุญธรรม ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.85

27 ศุภเดช ช้างน้อย ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 11.86

28 ทฤษฎี พัลลภดิษฐ์สกุล ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.86

29 พลาวัสถ์ พันธ์ุเจริญ ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา 11.86

30 ภูเมธ ธนันธิคุณ ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 11.88

31 ธนวัฒน์ สุขเฟ่ืองฟู ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 11.89

32 จิรวัฒน์ ทองค า ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.89

33 อภินันท์ คณะวาปี ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 11.91

34 สิทธิชัย ทับเงิน ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 11.92

35 ธีรเสฏฐ ชะแรมรัมย์ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 11.94

36 พรเทพ นราศรี ร.ร. ศรัทธาสมุทร 11.96

37 ยุวพงษ์ เต็งย่ี ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 11.98

38 วรายุทธ กระเจ็ด ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 12.04

39 ธนากร สุปิรัยธร ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.05

40 ธีรนพ ถือแก้ว ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 12.06

41 จักริน เทศพุ่ม ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.11

42 วุฒิวิชา ศรีหนู ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 12.14

43 ศุภชัย สีนิล ทีม LOVE ATHLETIC 12.17

44 ธวัชชัย ยอดผา ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 12.18

45 สาธิต พากเพียร ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.19

46 กฤษฎา ลครพล ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.33

47 กล้าณรงค์ ถาดทอง ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 12.33

48 ณัฐพล ประทุมทอง ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.39

49 กิตติธัช แซ่โล้ว ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 12.58



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

50 ศุภวิชญ์ จรัสตระกูล ศุภวิชญ์ จรัสตระกูล 12.63

51 พิรชัย ทองธรรมชาติ ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 12.71

52 นันทวัฒน์ โพธ์ิพะเนา ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 12.71

53 สหสัสินธ์ ทองอยู่ ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) 12.85

54 นรินทร์ จีบจอหอ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13.05

55 วรัญญู ศรีจุดานุ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13.12

56 เกียรติศักด์ิ อุ่นแก้ว ร.ร. สมุทรสาครวิทยาลัย DNS

57 ธนันท์ ฐณะพงศ์ภักค์ ร.ร. พิบูลอุปถัมภ์ DNS

58 ธัชพล มะละเจริญ ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" DNS

59 จรินรัตน์ ค าระสิงห์ ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 DNS

60 ภิเษก ล่ัว ร.ร. พิบูลอุปถัมภ์ DNS

61 เอกบุรุษ หนูเล็ก ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" DNS

62 สานนท์ ทองอินทร์ ทีม LOVE ATHLETIC DNS

63 อภิสิทธ์ แสนมาน ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี DNS

64 ฟ้าชานนท์ บุญผล ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" DNS

65 ยศธนา ลาอาภัย ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 DNS

66 ตะวัน ภูยาทิพย์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย DNS

67 นัฐนันท์ โพธ์ิวัฒนา ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ DNS

68 วิชาภรณ์ มีบุตรดี ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" DNS

69 คฑาวุฒิ หมีน่ิม ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 DNS

70 วิภพ ค าภารักษ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี DNS

71 วีรภัทร อยู่สุขอาบ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย DNS

72 วิษณุ ชิดเช้ือ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

....................................................................

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 สุรีวรรณ รูนันต์ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 12.34 Q

2 กาญจนาภรณ์ สินทักทรัพย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.45 Q

3 กาญจนา ดวงสุวรรณ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 12.66 Q

4 รัติยาพร ชาระมาลย์ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.70 Q

5 มนิชญา วงศ์แดง ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 12.73 Q

6 นวพร แซ่โค้ว ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.86 Q

7 ศิริลักษณ์ สายโคตร ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 12.86 Q

8 ศุภานิช พูลเกิด ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.92 Q

9 ธนพร ปรีชล ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 13.03 Q

10 พัชรมณี ชินบวรวงศ์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 13.06 Q

11 ทัศนัยภรณ์ เวียงแก้ว ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.09 Q

12 ณัฐสุดา เทียนทอง ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.09 Q

13 นฤภร รามศิริ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.22 Q

14 เกวลิน เรียนเมฆ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.23 Q

15 ปัณฑารีย์ บุญใช้ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.24

16 จุไรรัตน์ สิริสุขะ ร.ร. ท่าเรือ "นิตยานุกูล" 13.25

17 จิราภรณ์ ฤทธ์ิเวช ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.25

18 ประภาพรรณ งุ่นศิริ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.37

19 สุพิชญา อ่วมฤทธ์ิ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13.45

20 เปรมวดี สวัสดิผล ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.55

21 จรรยา ประสงค์นาค ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.60

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  18 ปี หญิง  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคกลำง  

ทกุพวกสถิต ิ18 ปี ประเทศไทย 11.76  จินตรา เสียงดี ที ่กัวลาลัมเปอร์  4 พ.ย. 2550



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 สิริรัตน์ บุตรดีขันธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.61

23 วราภรณ์ บริบูรณ์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 13.72

24 วรดา บาลไธสง ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13.76

25 อนันตญา จันทรงค์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.80

26 ณัฐกานต์ พันธุนะ ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 13.84

27 สุชาดา โตมาชา ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.90

28 ชาลิสา จัทร์จ าปา ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 14.02

29 ภัทราพร สุขเจริญ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 14.17

30 พัชรี ทองเปลว ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 14.27

31 อังคณี คล้ายภู่ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง 14.28

32 ยุภาพัตร์ ประดับเพ็ชร์ ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) 14.62

33 ดวงดาว ช่ืนอารมณ์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 15.37

34 ปทุม รุ่งโรจน์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี DNS

35 ผจงรักษ์ ไกรงาม ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

36 ยุวธิดา ทองแจ้ง ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 DNS

37 สิรินารถ อินกันยา ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย DNS

38 ณัฐชา จิวมงคลชัย ร.ร. ศรัทธาสมุทร DNS

39 ปิยพร สิมมาขันธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี DNS

…………………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย


