
ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 สุริยา แต้มจันทร์ ร.ร. เวียงสระ 11.90 Q

2 สิทธิพร ดอนไพรที ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.96 Q

3 สิทธิราช จินดาศรี ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.96 Q

4 กิตติภูมิ โครตอาษา ร.ร. ทุ่งสง 12.08 Q

5 กรัสนัส ชัยศรี ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 12.14 Q

6 จิรายุส กาญจนะรังษี ร.ร. ศรีนครมูลนิธิ 12.14 Q

7 ศิลาดล รอดสงค์ ร.ร. พัทลุง 12.25 Q

8 พัฒพงศ์ มากวงค์ ร.ร. พัทลุง 12.51 Q

9 กิตติคุณ รัตนเพชร ร.ร. สุราษฎร์ธานี 12.58 Q

10 นนท์ มุมมาลา ร.ร. พัทลุง 12.59 Q

11 ณัฐชนนท์ ทนงาน ร.ร. พัทลุง 12.61 Q

12 ภานุวัฒน์ เพ็งจันทร์ ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 12.64 Q

13 ฤทธิชัย พูกพันธ์ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 12.73 Q

14 วุฒิพงศ์ นามบุตร ร.ร. บา้นเขานาใน 12.75 Q

15 พิชิต พรมมี ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.79 Q

16 สรไกร ไชยวรณ์ ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ 12.86 Q

17 พหธน คงจันทร์ กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 12.87 Q

18 วนภาส รัตนพันธ์ ร.ร. นาบอน 12.88 Q

19 เอกลักษณ์ โสหรัุตน์ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.91

20 อภิสิทธ์ิ ชูเสน ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.93

21 ณชพัฒน์ ผลประเสริฐ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.00

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  14 ปี ชำย  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคใต้

ทกุพวกสถิต ิ14 ปี ประเทศไทย 11.34  วรานนท์ แซ่ฉิม ที ่สงขลา



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 ธนวิชญ์ นิตรใหม่ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.07

23 ฤทธิชัย แก้วประถม ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ 13.14

24 ณิชากร ชัยช านาญ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.26

25 กรรชัย ฉมิทอง ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก 13.30

26 อิสมาแจ สาและ กรีฑาโรงเรียนบ้านตาหมน 13.40

27 ฤทธิศักด์ิ สุธาโพชน์ ร.ร. นาบอน 13.50

28 เกียรติศักด์ิ ชูปล้อง ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ 13.55

29 ณัฐพงษ์ เกตุวิชิต ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก 13.66

30 สรวิศิษฎ์ เอ่ียมอักษร กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 13.67

31 นิธิศ รุณแสง กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 13.84

32 ชิตพล รอดเจริญ ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก 14.10

33 ธนาธรณ์ ประเสริฐทรัพโยธิน ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.12

34 เฉลิมปรัชญา นวลศรี ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ 14.18

35 ธนาวุฒิ ประเสริฐทรัพโยธิน ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.33

36 ปริญญา ก าเนิดฤทธ์ิ ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 14.45

37 จักรณรินทร์ ใจหา้ว ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก DNS

38 สิรคุปต์ สุดสุย ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ DNS

39 ศิวกร ศิริวทัญญู ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง DNS

40 ชัยรัตน์ พันธุกาล ร.ร. พัทลุง DNS

41 นีสมี สตาปอ ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา DNS

42 อาณัติ สะแหละ ร.ร. พัทลุง DNS

43 กฤต ต้ันนุ่มพ้ิน ร.ร. ทุ่งสง DNS

44 อนุวัฒน์ ไพริน ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง DNS

45 เกษมสันต์ แก้วกุล ทีมพุนพิน-ท่าอุแท DNS

46 ประกาศิต บุญถนอน ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง DNS

47 สรศักด์ิ ทองนิลภักด์ิ ร.ร. พัทลุง DNS

48 ชาคริส ศรีสุขใส ร.ร. เสม็ดจวนวิทยาคม DNS

49 วุฒิชัย กล่ินเมฆ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท DNS



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

50 ณรงค์ศักด์ิ มีแก้ว ทีมพุนพิน-ท่าอุแท DNS

………………………………………………….

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต 12.59 Q/*

2 ปัทมวรรณ ริยาพันธ์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 12.94 Q

3 วรนิฐา ทับทิมทอง ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 13.35 Q

4 กาญจนา ดวงกมล ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 13.40 Q

5 ธัญรักษ์ นนทะโคตร์ ร.ร. เทศบาล 1 วัดละไม 13.48 Q

6 ปนัดดา สามงามแก้ว ร.ร. บา้นเขานาใน 13.54 Q

7 วิมลรัตน์ เพชรรัตน์ ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 13.57 Q

8 เอมิก้า วงขโนง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.63 Q

9 อัญชลี รัตนะ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.79 Q

10 ศิริวรรณ พริกบางเข็ม ร.ร. บา้นในปราบราษฎร์ประสงค์ 13.83 Q

11 ภูษณิศา อักษรสมบัติ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.84 Q

12 วิมลรัตน์ ศรีสุกใส ร.ร. พะตงวิทยามูลนธิิ 13.85 Q

13 ปิยารารณ์ บางเหร่ียง ร.ร. เวียงสระ 13.92 Q

14 ภัทราวดี อันเขาวงค์ ร.ร. อนบุาลเปี่ยมรัก 13.99 Q

15 อิศริญา สุกใส ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 14.01 Q

16 ศิริรัตน์ วิชิต ร.ร. บา้นเขานาใน 14.03 Q

17 สาวิตรี สุขเกิด ร.ร. อนบุาลเปี่ยมรัก 14.08 Q

18 ภัทร์ทริญญา สังข์ทอง กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 14.094 Q

19 กมลเนตร ชูไชย ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.095

20 ธรรม์ชนก กรุดภู่ ร.ร. อนบุาลเปี่ยมรัก 14.29

21 หน่ึงฤทัย รัตนมุสิก ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.48

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  14 ปี หญิง  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคใต้ 

ทกุพวกสถิต ิ14 ปี ประเทศไทย 12.91  ศรุตตา อนนัต์ ที ่สงขลา



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 อัญมณี ชูบุญช่วย ร.ร. บา้นเขานาใน 14.51

23 ภัทราวดี เดือนจ ารุญ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 14.52

24 ฑิตฐิตา นวลเต็ม ร.ร. บา้นเขานาใน 14.53

25 วิบลมาศ สุนทรโรจน์ ร.ร. พะตงวิทยามูลนธิิ 14.56

26 เปรมวดี นะฎาทอง ร.ร. ทุ่งสง 14.57

27 นันทวัน แซ่ว่อง ร.ร. พะตงวิทยามูลนธิิ 14.65

28 สุภัสสร บุญเรืองศรี กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 14.79

29 สโรชา คงเขียว ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.97

30 จินดาพร สมหมาย ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 15.46

31 อรนิท พลฤทธิ กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 15.52

32 กัญญาพัชร แซ่ต้ิง กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 15.77

33 นันท์วดี คดีพิศาล กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 15.77

34 สิรินยา มะซะ กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 16.21

35 พรรณพร เจริญมาศ กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 16.29

36 สุรัสวดี แวเยง กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 16.70

37 วาสนา ข าเอียด กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 16.76

38 ระวิวรรณ คงทอง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช DNS

39 ปิยาพัชร พูลสวัสด์ิ ทมีพุนพิน-ทา่อุแท DNS

40 อาทิติยา ค าช่วย ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช DNS

41 บัณฑิตา ชูแดง ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ DNS

42 นิตยา อ่อนเอียม กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี DNS

43 ณิชารีย์ นุ้ยสวนสุวรรณ กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี DNS

44 พันพัสสา ค าแหล ร.ร. ทุ่งสง DNS

…………………………………………………..

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ ร.ร. อนบุาลเปี่ยมรัก 11.18 Q

2 พีรพงศ์ แสนเสนา ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.28 Q

3 พิพัฒน์ หนูพ่วง ร.ร. นาบอน 11.46 Q

4 กฤตภาส จันทร์ดี ร.ร. ทุ่งสง 11.48 Q

5 ณัฐวุฒิ พุ่มทอง ร.ร. ทุ่งสง 11.59 Q

6 ลือชา มากมณี ร.ร. มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 11.71 Q

7 ชัยยา สุขขา ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 11.76 Q

8 ณัฐพล พงศ์ทองเมือง ร.ร. เสม็ดจวนวิทยาคม 11.79 Q

9 ภัทรพล ล้อมล้ิม ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 11.84 Q

10 ธีรศักด์ิ บัวจันทร์ ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 11.88 Q

11 ปรมินทร์ อ้ิวฮวด ร.ร. ทุ่งสง 11.88 Q

12 ภาณุวัฒน์ บุญเฟ่ืองฟู ร.ร. เวียงสระ 11.89 Q

13 ชานุพงษ์ เพียงล้ิม ร.ร. เวียงสระ 11.91 Q

14 สาโรจน์ เกือ้ด า ร.ร. พัทลุง 11.98 Q

15 วัชรพงศ์ รักซัง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.98 Q

16 ชนกนันท์ ขวัญเมือง ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 12.00 Q

17 พงศกร พรหมคุ้ม ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 12.03 Q

18 ภูวดล บุญชูวงค์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 12.053 Q

19 ภัทรพงษ์ แซ่เก๋า ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 12.059

20 มณเฑียน ล้ิมเจริญกิจไพศาล กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 12.09

21 ฉตัรอรุณ ใจม่ัน ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 12.10

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  16 ปี ชำย  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคใต้

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 ปวเรศ รัตนมณี ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.13

23 นพวิชญ์ สงสุวรรณ ร.ร. พัทลุง 12.16

24 ภูธเนศ ศรียาภัย ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 12.20

25 พุฒิพงศ์ พูนเกิด ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 12.21

26 ธีรศักด์ิ นาคแก้ว ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 12.21

27 ธีรวิทย์ จันทร์เพ็ญ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.24

28 วัชรินทร์ จันทร์หอม ร.ร. พะตงวิทยามูลนธิิ 12.26

29 สันติสุข ชุมสุข ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 12.26

30 ภัทรพงษ์ หนูมี ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.28

31 อาณัฐ สุขสวัสด์ิ ร.ร. พะตงวิทยามูลนธิิ 12.34

32 วรวิทย์ พรหมแดง ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 12.37

33 เดชาธร แสงแก้ว ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.43

34 อรรรพล ยังชู ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.50

35 จิตกร วิโสจสงคราม ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.52

36 สุเมธ จันทร์สอน ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 12.61

37 ชาคริต จิตรหลัง ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 12.67

38 อุสมาน โตะ กรีฑาโรงเรียนบา้นตาหมน 12.69

39 พงศกร ชูแก้ว ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 12.70

40 ธนกฤต คดีพิศาล กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 12.73

41 พฤษชาติ แก้วเดิม ร.ร. พัทลุง 12.78

42 คณิตศาสตร์ ปักถาเวสา กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 12.79

43 ณัฐวัฒน์ มุกดา กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 12.86

44 พิเชษฐ์ ค าธร กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 13.00

45 คุณวุฒิ พ่วงคง ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 13.06

46 เสกสรร ชินหลิว ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 13.14

47 ธนาวุฒิ ทองรัตน์แก้ว ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 13.19

48 นาถวัฒน์ ขุนค าแหง ร.ร. พัทลุง DNS

49 เพชรมณี มณีรัตน์ ร.ร. นาบอน DNS



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

50 ปัณธร ล่ิมวรพันธ์ุ ร.ร. พัทลุง DNS

51 ยุทธภูมิ รัตนพันธ์ ร.ร. นาบอน DNS

52 ภูธเรศวร์ แก้วอักษร ร.ร. พัทลุง DNS

53 ชยพล มีเพียร ทมีพุนพิน-ทา่อุแท DNS

54 ชัยณรงค์ โพธ์ิรัง ร.ร. พัทลุง DNS

55 อิดดาริส เหมหมัด ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา DNS

56 กิตติภูมิ มวยดี ร.ร. เสม็ดจวนวิทยาคม DNS

57 วาเลนทิน นิโคร พญา ชวาน ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช DNS

58 ณัฐพงษ์ อนุรักษ์ ร.ร. นาบอน DNS

59 จตุภูมิ หนูโหยบ ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ DQ

……………………………………………….

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 จุฑาวัลย์ ตุลยนิษก์ ร.ร. พัทลุง 12.77 Q

2 นัชชา บุญสว่าง ร.ร. สุราษฎร์ธานี 12.85 Q

3 กรชกร ศรีจันทร์โฉม ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 12.96 Q

4 สุดารัตน์ วงศ์พิพันธ์ ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 13.11 Q

5 เจนจิรา ด าอิทร์ ร.ร. เวียงสระ 13.23 Q

6 พีระพรรณ เตียงพลกรัง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.25 Q

7 นฤชา ศุกรกาญจน์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.30 Q

8 สุนิษา สังข์ทอง ร.ร. พัทลุง 13.43 Q

9 สุพรรษา กาละมิตร ร.ร. พะตงวิทยามูลนธิิ 13.49 Q

10 ธีรนาถ วงศ์ปาน ร.ร. สุราษฎร์ธานี 13.54 Q

11 ชุติกาญจน์ มีวงศ์ ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 13.58 Q

12 ปิยะฉตัร ขาวล้วน ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.65 Q

13 ธัญญลักษณ์ พุมภูฆัง ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 13.69 Q

14 ณัทพร พรหมแย้ม ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.73 Q

15 กัลยกร วงค์เจริญ ร.ร. ทุ่งสง 13.75 Q

16 พัชรา ทรัพย์อุปการ ร.ร. พะตงวิทยามูลนธิิ 13.81 Q

17 กรรณิการ์ ศรีแก้ว ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 13.89 Q

18 กัญญารัตน์ ก าเนิดฤทธ์ิ ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 14.21 Q

19 มาริษา สัหแอ ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.35

20 ปิยธิดา หนูทอง ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 14.47

21 กัญญารัตน์ รัตนภานันท์ ร.ร. ทุ่งสง 14.64

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  16 ปี หญิง  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคใต้  

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



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 จันทิมา ชุมแป้ง กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 14.80

23 เกวลิน บุญแจ กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 15.13

24 สุพัตรา สระสวย กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 15.23

25 ฟาตีมะห ์อาแว กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 15.70

26 นันท์นภัส ทองสุริยวงค์ ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 16.17

27 ปิยธิดา ศรีโชติ กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 16.18

28 ตรีรัตน์ สุวรรณรัตน์ กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี 17.07

29 หฤทัย บรรณกิจ กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด DNS

30 พิชาธิดา จันแดง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช DNS

31 สุวิมล คงทอง ร.ร. สุราษฎร์ธานี DNS

32 กัญญารัตน์ แสนวิเศษ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช DNS

33 พรทิพย์ เทศพันธ์ ทมีพุนพิน-ทา่อุแท DNS

34 อัลวีณา ส าแดงสาร ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช DNS

35 สุดธิดา สมสุข ทมีพุนพิน-ทา่อุแท DNS

……………………………………………………..

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 จตุรงค์ ฉมิเรือง ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.11 Q

2 ณัฐภัทร ผุดผาย ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 11.21 Q

3 ศุภฤกษ์ สุขสวัสด์ิ ร.ร. พัทลุง 11.26 Q

4 วรนันท์ แซ่ฉิ้น ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.29 Q

5 จตุพล หล่อพันธ์ ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.31 Q

6 นรุตย์ อินทรโยธา ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.32 Q

7 ชัชวิน พันธ์ผูก ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 11.42 Q

8 นิว วัฒนศักด์ิเสรี ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.45 Q

9 เจษฎา สมจิตร ร.ร. เวียงสระ 11.47 Q

10 รัชชานนท์ เนาวพฤกษ์ ร.ร. เบญจมราชูทศิ 11.48 Q

11 พีรพัฒน์ พริกเบญจะ ร.ร. พัทลุง 11.48 Q

12 กนกพล มีวงษ์ ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 11.52 Q

13 ยศกร สัมพันธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.54 Q

14 กิตติศักด์ิ จันทัง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.60 Q

15 ปรเมษฐ มาสู่สุข ร.ร. พัทลุง 11.63 Q

16 กิจจานนท์ เดชรักษา ร.ร. พัทลุง 11.68 Q

17 ปฏิพล สุขศรีวรรณ ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 11.71 Q

18 ภานุวัฒน์ จอมพล ทมีพุนพิน-ทา่อุแท 11.95 Q

19 อภิสิทธ์ิ สุขแก้ว ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.97

20 รักษ์ภูมิ บุญช่วย ร.ร. เสม็ดจวนวิทยาคม 12.14

21 อามาน ตง ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 12.16

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  18 ปี ชำย  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคใต้

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



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 ณรงค์ฤทธ์ิ หนูทอง ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 12.26

23 ภานุพงษ์ เข็มทอง กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 12.26

24 ณัฐจักกฤต จันทา กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 12.29

25 ธนการญจน์ นะแหละ ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา 12.34

26 ต่วนอภิชาติ งายอคาลี ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา 12.49

27 นราธิป สุกใส ร.ร. พัทลุง DNS

28 ทัศนัย ช่วยไกร ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ DNS

29 วิทวัส ย้ิมชัยภูมิ ทมีพุนพิน-ทา่อุแท DNS

30 กิตติศักด์ิ กลับคง ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ DNS

………………………………………………….

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

1 สุวนันท์ คงทอง ร.ร. สุราษฎร์ธานี 12.30 Q

2 ศรุตตา อนันต์ กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี 12.78 Q

3 รัตติยา ปานเหลือง ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 12.80 Q

4 อริศรา ดารารัตน์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 12.87 Q

5 กัญญปริญญ์ บุญรวบ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 12.90 Q

6 ชนิกา ตุลาพันธ์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.02 Q

7 สลิลทิพย์ คคีรีโชติ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.17 Q

8 รัชดา ตาหลี ร.ร. พัทลุง 13.18 Q

9 ธิดาพร ไชยพงษ์ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.28 Q

10 ณัฐฑริดา ไทยแก้ว ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.28 Q

11 นัฐฐากมล ศุกรกาญจน์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.32 Q

12 เนตรนภา ขาวเอียด ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ 13.41 Q

13 ธัญญาลักษณ์ บ ารุงศรี ร.ร. เบญจมราชูทิศ 13.46 Q

14 สธิดา รักษาม่ัน ร.ร. เบญจมราชูทิศ 13.47 Q

15 กชามาส ย่ิงยง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.48 Q

16 ธัญชนก ผุดผาย ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.69 Q

17 จิราภรณ์ ขุสขง ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 13.96 Q

18 สุกัญญา ชูมณี ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.321 Q

19 อมรรัตน์ ชัยลือเลิศ ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.328

20 ปาริชาติ จันทร์สุจศรี ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.329

21 นลิตา ล่มหมาย ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.34

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  18 ปี หญิง  /  ผลกำรแข่งขันรวม  /  ภำคใต้

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



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่ำนรอบ

22 ธนัญญา ใจดี ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.45

23 ฐิติมา น้อยลัทธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.55

24 สุดารัตน์ รอดรัตน์ ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 14.76

25 เจนจิรา ก้องสุวรรณคีรี กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 14.83

26 จิราภรณ์ ส่งแสงรัตน์ กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี 15.83

27 ระพีพร ณรงค์ฤทธ์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ DNS

28 นฤมล แหวนเพ็ชร ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช DNS

29 สุกัญญา กล้ามาก ร.ร. สุราษฎร์ธานี DNS

30 วลัยลัคน์ สุวรรณรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ DNS

31 ไซบ๊ะ ดอเล๊าะ ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา DNS

32 พัชรา แก้วมูล ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม DNS

33 ภัทรวดี หยู่เหง้ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท DNS

………………………………………………….

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย


