
ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

1 อัมพุ ป้ันตระกูล ทีมจังหวัดก าแพงเพชร 12.87 Q

2 ธีรเมธ ไชยศรีสงคราม ร.ร. ชาติตระการวิทยา 12.97 Q

3 ศุภกิตต์ วงศ์สิทธ์ิ ร.ร. สตรีศรีน่าน 13.03 Q

4 กิตติศักด์ิ วรรณโพธิมุกข์ ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13.06 Q

5 สุเมธ ค าลือศักด์ิ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.11 Q

6 กรกต ตากาบุตร ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.30 Q

7 ภานุสรณ์ กาศเกษม ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13.43 Q

8 ธนพล อ่อนตา ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.47 Q

9 ณัชพล วิวันค า ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 13.48 Q

10 ธงชัย ปลีกะมล ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 13.98 Q

11 บัณฑิต พิมพิลา ร.ร. วัดบ่อภาค 14.18 Q

12 ณัฏฐ์ดนัย วุฒิชัยอภิรมย์ ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14.281 Q

13 ไภษัธย์วุฒิ ทองโสภา ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม 14.288

14 พิทวัส ขันติ ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 14.33

15 พิพัฒพงษ์ องอาจ ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 14.44

16 ณัฐิสิทธ์ิ แซ่โค้ว ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 14.51

17 นคร พิเนตรเสถียร ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 14.75

18 ทวิภาค เจริญสุข ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 15.02

19 อนุชิต พรมเจียม ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 15.12

20 สหวรรษ แสนศรี ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 15.21

21 ศตวรรษ แสนศรี ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 15.67

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  14 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  ภาคเหนือ  

ทกุพวกสถิต ิ14 ปี ประเทศไทย 11.34  วรานนท์ แซ่ฉิม ที ่สงขลา



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

22 อนุชา พรมเจียม ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 15.70

23 อาทิตย์ อ่ิมทรัพย์ ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 15.71

24 ณัฐพล สีฉ่ า ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 16.25

25 จีรเดช บุญเนือง ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 17.10

26 ลักษ์มันต์ แก้วจันทร์ ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก DNS

27 นันทิพัฒน์ สัตบุศย์ ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา DNS

28 ฤทธิรงค์ จุ้ยปาน ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม DNS

29 อลัน ป้องพ่ัว ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก DNS

30 ภราดร วงค์ปินตา ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง DNS

31 สุธินันท์ ยอดยา ร.ร. หนองโสนพิทยาคม DNS

32 ณัฐสิทธ์ิ เกตุไสย ร.ร. หนองโสนพิทยาคม DNS

………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

1 รมย์ชลี ค าภิวงค์ ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 13.88 Q

2 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ร.ร. ทาขุมเงินวิทยาคาร 14.15 Q

3 สุภาดา แสงประโคน ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี 14.20 Q

4 มนสิการ นาคบัว ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี 14.43 Q

5 วัลภา ค าหอม ร.ร. อุตรดิตถ์ 14.82 Q

6 กานต์ธิดา ต่อสู้ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 14.90 Q

7 อรอุมา ดีโทน ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 15.18 Q

8 มาลินี พิลึก ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 15.21 Q

9 สาวิตรี จันทร์ศรี ร.ร. วัดบ่อภาค 15.29 Q

10 สุทธิดา อุดบัววงศ์ ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 15.38 Q

11 นันทิยา กิติกาศ ร.ร. ทาขุมเงินวิทยาคาร 15.43 Q

12 สิริภัทร์ มีอินทร์ถา ร.ร. อุตรดิตถ์ 15.49 Q

13 ญาณี โตล าล า ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 15.60

14 วนิดา พามา ร.ร. วัดบ่อภาค 15.62

15 รดามณี ประเทียบอินทร์ ร.ร. วัดบ่อภาค 15.68

16 แก้วมณี ลาป่าน ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 15.80

17 ทิพรัตน์ โตเมตร ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 15.84

18 ระอองดาว ศิลาพจน์ ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 16.06

19 เพ็ญจิตร เทนสันเทียะ ร.ร. วัดบ่อภาค 16.11

20 วรินทร์ธร ธณาธิปศิริสกุล วรินทร์ธร ธณาธิปศิริสกุล 16.30

21 พชรพรรณ ย้ิมละมัย ทีมวิหคเหริ ก าแพงเพชร 16.58

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  14 ปี หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  ภาคเหนือ  

ทกุพวกสถิต ิ14 ปี ประเทศไทย 12.91  ศตุตา อนนัต์ ที ่สงขลา



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

22 นฤมล ค าเมือง ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 16.94

23 ธนัญญา ศักด์ิพุ่ม ร.ร. วัดบ่อภาค 17.18

24 เสาวลักษณ์ เสนาจ านงค์ ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 18.52

25 สุธารัต ทองอุบล ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก DNS

26 นลิน หาคูณ ร.ร. วัดบ่อภาค DQ

………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

1 ฐาปกรณ์ หม่องเต๊ะ ทีมเชียงใหม่ สปร้ิน แอนด์ จ๊ัมพ์ 11.66 Q

2 นครินทร์ ขุมทอง ทีมจังหวัดก าแพงเพชร 11.70 Q

3 ศตวรรต สุตา ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 11.80 Q

4 ชนะพงศ์ ภู่ดาษ ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 11.93 Q

5 ปฏิภาณ มากคิด ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 12.01 Q

6 สรวิศ แดงใหม่ ทีมจังหวัดก าแพงเพชร 12.11 Q

7 อาชาไนย แสนว่าง ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 12.13 Q

8 ทรงฤทธ์ิ จันทร์โต ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 12.15 Q

9 ธนากร พละศรี ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 12.15 Q

10 เดชา ล่ามาชน ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 12.17 Q

11 วสันต์ ค ามาก ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 12.19 Q

12 สมประสงค์ คงทอง ร.ร. ชาติตระการวิทยา 12.20 Q

13 ชนาธิป วงศ์ลี ร.ร. อุตรดิตถ์ 12.22

14 ธนาธรณ์ เชียงส่ง ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี 12.23

15 ธนพล นรชาติ ทีมจังหวัดก าแพงเพชร 12.24

16 ดุษฎี บุญดี ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 12.26

17 ทศพล วังทองบง ร.ร. ดอยลานพิทยา 12.29

18 วันชนะ แจ้งบัว ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 12.34

19 จิระวัฒน์ ชัยพงศ์ภัทร ร.ร. ทาขุมเงินวิทยาคาร 12.47

20 ศุภกฤต ฤทธ์ิรอด ร.ร. ชาติตระการวิทยา 12.60

21 อภิรักษ์ พันธ์ศรี ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 12.83

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  16 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  ภาคเหนือ  

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



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

22 ชูเกียรติ ขัยนเขการ ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม 12.90

23 ดนุสรณ์ งามสม ร.ร. เทศบาลท่าอิฐ 12.97

24 ปริญญา แฟ้มคลองขอม ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 12.98

25 อภิศักด์ิ ไชยชมภู ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 12.98

26 อนุชา นามทิพย์ ร.ร. ดอยลานพิทยา 13.12

27 สายฟ้า ยอดนารี ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 13.22

28 ภูมินทร์ ทองอินทร์ ร.ร. เทศบาลท่าอิฐ 13.38

29 นนท์ บัวศรี ร.ร. วัดบ่อภาค 13.39

30 นพกูล กุมภาพันธ์ ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 13.85

31 ประจัก ศรีวิชัย ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 13.87

32 อิศนัย พิมพา ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก 14.13

33 อ านาจ กองบาง ร.ร. หนองโสนพิทยาคม DNS

34 วัชรพล ชาตรีทัพ ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ DNS

35 ฤทธิชัย ไพรเถ่ือน ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก DNS

36 จอบ มณฑา ร.ร. บ้านเขาพลวง DNS

37 พริษฐ์ ป้ันแปลก ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

38 วัฒนา กาไชย ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง DNS

39 จุฑาทิพย์ นับงาม ร.ร. บ้านเขาพลวง DNS

40 วรายุส มีสิงห์ ร.ร. เทศบาลท่าอิฐ DNS

41 กันต์ จันทร์เอ่ียม ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา DNS

42 จักรี เพชรเลือง ร.ร. หนองโสนพิทยาคม DNS

43 ราชรักษ์ สรรพเนตร ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง DNS

44 เกล้า บุญกอง ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา DQ

45 อานุวัฒน์ เจริญใจ ร.ร. อุตรดิตถ์ DQ

………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

1 เบญจภรณ์ สุภาธง ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 12.77 Q

2 กิตติกา ก๋าบุญเรือง ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.02 Q

3 สุจินันท์ วงค์ทิพย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.26 Q

4 จิราพร ค าขันแก้ว ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.39 Q

5 ศิริพักต์ นวลตา ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 13.46 Q

6 ชลธิชา ยะฟู ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.63 Q

7 จอย มณฑา ร.ร. บ้านเขาพลวง 13.70 Q

8 พรรณพัชร หมอยา ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 13.86 Q

9 พรปวีณ์ ฉายา ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 13.92 Q

10 อินทิรา ม่วงศรี ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 14.01 Q

11 สตรีรัตน์ ยาดี ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 14.04 Q

12 ฐิติพร รัตนไทรแก้ว ร.ร. เทศบาลท่าอิฐ 14.143 Q

13 จุฑาทิพย์ นับงาม ร.ร. บ้านเขาพลวง 14.145

14 พลินนิภา ไชยอ้าย ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 14.27

15 ปรงค์พิชญ์ ภาณุวณิชชากร ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี 14.34

16 ฐิติรัตน์ ฆ้องงาม ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 14.35

17 ดวงดาว ปันใจ ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 14.38

18 อภัสสร แก้มณี ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 14.48

19 สุตาภัทร ชมช่ืน ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 14.50

20 นฤมล แสงอรุณ ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 14.78

21 นิภาพร อยู่มา ร.ร. เทศบาลท่าอิฐ 14.87

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  16 ปี หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  ภาคเหนือ  

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



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

22 ลูกแก้ว โป๊ะโดย ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 14.92

23 อมรรัตน์ สุกสาด ร.ร. อุตรดิตถ์ 14.92

24 กัลย์สุดา ค าเพ็ง ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี 15.09

25 ปฎิญญา คตสุข ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 15.23

26 วณิชยา ปัตตะนุ ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 15.34

27 รัชนีกร บุญย้ิม ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 16.24

28 นุชนารถ บุญล้ า ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 16.59

29 เจนจิรา รักสุจริต ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 17.63

30 ธนารี ออมสิน ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก D NS

31 อติพร มูลรัตน์ ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา DNS

………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

1 ณัฐสุชน บัวมีธูป ร.ร. สตรีศรีน่าน 11.33 Q

2 ลาภวัต แดงงาม ทีมจังหวัดกําแพงเพชร 11.34 Q

3 ศุภวิชญ์ ปัญญา ทีมเชียงใหม่ สปร้ิน แอนด์ จ๊ัมพ์ 11.39 Q

4 ทรงพล ชัยมงคล ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 11.49 Q

5 วิทวัส อรุณเลิศรัศมีโชติ ทีมจังหวัดกําแพงเพชร 11.49 Q

6 ศิวากร คําหลู่ ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง 11.59 Q

7 ฤทธ์ิพร แสงสุวรรณ์ ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 11.66 Q

8 พงศกร วิสิทธ์ิ ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม 11.68 Q

9 จีรวัฒน์ จองแค ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 11.73 Q

10 รัฐพงษ์ สังควัตถุ ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 11.74 Q

11 สันติสุข สุขสกุล ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 11.77 Q

12 นัทภูมิ ล้อมวงค์ ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 11.85 Q

13 อนุพงษ์ มูลรัตน์ ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 11.88

14 วันชัย ม้ังจ๋ิว ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 11.88

15 นิติพล ครุธพันธ์ ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม 11.92

16 ชนาธิป ชุมศรี ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง 11.95

17 เกียรติวุฒิ เอ่ียมคล้าย ทีมจังหวัดกําแพงเพชร 11.98

18 อรรถชัย กิเอ่ิม ร.ร. สตรีศรีน่าน 11.99

19 วิทวัส โรจน์นวกร ร.ร. สตรีศรีน่าน 12.03

20 ธนกร ทรายมูลคํา ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง 12.03

21 เฉลิมชัย หน้ีวหม่ืน ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง 12.04

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  18 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  ภาคเหนือ  

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



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

22 เชาว์วัฒน์ ญาณะทาน ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ลําพูน 12.05

23 ฐิติวัฒน์ น้อยสะปุ๋ง ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ลําพูน 12.18

24 กรวิชญ์ เพ็งดิษฐ์ ทีมเชียงใหม่ สปร้ิน แอนด์ จ๊ัมพ์ 12.20

25 ชลิต โปธาป่า ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 12.22

26 ทรนง ธรรมวงศ์ ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 12.23

27 อนุพงษ์ มีบุญลํ้า ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 12.32

28 สุประกิต ยะกาวิน ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 12.36

29 พีรพล ขาวพุฒ ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 12.36

30 ณัฐกิตต์ อินศิริ ร.ร. อุตรดิตถ์ 12.42

31 ภัทรพล จันทะคุณ ร.ร. ชาติตระการวิทยา 12.44

32 ณัฐฑล วิชาเถิน ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 12.59

33 เมืองไทย คําสอน ร.ร. สตรีศรีน่าน 12.69

34 ชัยนันท์ กลึงเอ่ียม ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 12.85

35 กิตติธัช โนกุญชร ร.ร. สตรีศรีน่าน 13.05

36 พายุ แก้วหงุ ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 13.68

37 ธีรศักด์ิ จัดวิญญา ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม DNS

38 ทศพล โชติวัฒนอนันกุล ร.ร. หนองโสนพิทยาคม DNS

39 ฐิติศักด์ิ วรรณปัน ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา DNS

40 ชัชพล สีสุด ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม DNS

41 ชัชภพ สีสุด ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม DNS

42 นพนันท์ ไชยยา ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา DNS

43 วรรณธัช นาคบัว ร.ร. อุตรดิตถ์ DNS

………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

1 ญานิศา รัสเสมอ ทีมจังหวัดก าแพงเพชร 12.88 Q

2 ศศิธร จันทร์มณี ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 13.11 Q

3 นัตติกาล ปานสุด ทีมจังหวัดก าแพงเพชร 13.26 Q

4 ชมพูนุช ภูนนทา ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.31 Q

5 กชพรรณ จิยะพงษ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.33 Q

6 สุภาวดี แสนแจ้ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.50 Q

7 เกศรา มาบุญช่วย ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 13.79 Q

8 สุพิชชา มงคลแก่นทราย ร.ร. อุตรดิตถ์ 13.79 Q

9 ณัฐมล โพธา ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 13.95 Q

10 สุธีพร คงรอด ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 14.05 Q

11 ยศวดี ศรีค าสุข ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 14.09 Q

12 จิตรตา แซ่ล้ิม ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 14.10 Q

13 รัตนพรรณ ตรีสุนทร ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 14.21

14 ตวงรัตน์ ชินโชติการ ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 14.38

15 พิมชนก เวียนรอบ ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย 14.48

16 สุภาภรณ์ โพธ์ิงาม ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 14.78

17 ภัณฑิรา วัยวุฒิ ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 15.06

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  18 ปี หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  ภาคเหนือ  

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



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

18 ทักษพร ชินโชติการ ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 15.09

19 ยาสมินทร์ สีสงคราม ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

20 น้ าฝน จันทร ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย


