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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
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Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.6

11.571 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูศัสตราวธุ สระตงัโหมง

11.622 ทมีสงิหบ์รุีสรอรรถ ดาบบัง

11.643 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

11.754 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

11.815 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

11.856 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริยทุธ แกว้โส

11.877 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลัย สมทุรปราการณัฐพงษ์ กํา่แกว้

12.198 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธราดล แยม้กลิน่

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

23.191 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

23.372 ทมีสงิหบ์รุีสรอรรถ ดาบบัง

23.613 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูศัสตราวธุ สระตงัโหมง

23.654 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

23.875 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

23.996 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลัย สมทุรปราการธรีดล พรมนา

24.027 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

36.401 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐกานต ์ แสนสวาสดิ์

36.432 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์ สมวงศ์

36.663 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลัย สมทุรปราการสากล สงิหว์เิศษ

36.684 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

37.225 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สบืสรา้ง ผายเงนิ

37.396 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

37.447 ร.ร. พระแสงวทิยากฤษดากรณ ์ ใหมพ่ลู

38.188 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ ศรบีู

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:03.031 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์าน ีอธวิตัร พัฒนแดง

2:03.412 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

2:04.373 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

2:04.934 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชยัณรงค ์ ศริสิมบัติ

2:08.815 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรวทิย ์ ไหมแกว้
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800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:09.636 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิงษ์ สายใย

2:12.077 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงอดศิร ขันรุง่

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4:15.111 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 31ชยัณรงค ์ วงศดํ์ารงววิฒัน์

4:15.672 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอดเิทพ ธรรมอนิราช

4:16.743 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิงษ์ สายใย

4:26.524 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์าน ีอธวิตัร พัฒนแดง

4:31.445 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

4:32.486 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

4:38.337 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาภบูดนิทร ์ ศกัดวิงค์

4:38.868 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ประกาศติ สนัครีี

4:38.879 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรวทิย ์ ไหมแกว้

4:39.3810 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีชศูกัดิ ์ เจรญิศรี

4:40.7211 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bสพลดนัย อนิทรพรหม

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั พงศพัินธ์

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.421 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

15.442 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

15.943 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

16.304 ร.ร. พทุไธสงจรีพัฒน ์ พันสนีาค

16.385 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองดษุฏ ี ตอ่สกลุ

16.506 ร.ร. พทุไธสงศภุชยั ผอ่งไธสง

16.727 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์ ดงกลัง

17.108 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองกศดิศิ หงษ์วรีกลุ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

58.381 ร.ร. พทุไธสงกรรชยั แถบทอง

58.482 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี Aภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

58.873 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

59.914 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

1:00.095 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

1:02.636 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bเจษฎา เพ็งแกว้
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400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:03.387 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาหสัดา อนิทานุกลู

1:04.258 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีวฒันชยั มสีวุรรณ์

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.151 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตศิกัดิ ์ สขุศรแีกว้

45.032 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริยทุธ แกว้โส

45.503 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐพงษ์ ฉมิชาติ

45.724 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลเพิม่

45.915 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ Aภรูธิัช บญุทวสีวสัดิ์

46.486 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสญัชยั พมิพอ์รัญ

46.547 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี Aสงิหช์ยั อยูท่อง

DISQ99 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลัย สมทุรปราการธรีะดา หารวาปี

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:29.041 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอมรเทพ หอมพามา

2:30.672 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธุแ์กว้

2:31.463 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

2:32.494 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชนิกร ปะการะเต

2:36.475 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี Aธรีโชต ิ การญุ

2:36.626 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพรีพัฒน ์ โพธิก์ระจา่ง

2:40.547 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายเจษฎากร หอมทรง

3:08.758 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นวมนิทร ์ ศรษีะพล

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

27:57.641 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ตะวนั แกว้วลิ

28:24.812 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามฮูาหมัดอามนี สาและ

28:25.813 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาปรเมศร ์ กรดนวล

28:26.784 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมภธูเนตร สาระอาภรณ์

31:29.685 ร.ร. ป่าซางชยัวทิยช์ติ คนฟู

33:03.906 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามฮํูาหมัดอลัฮาด ี อาบ๊ะ

33:21.327 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาศภุชยั ไกรสทิธิ์

33:21.798 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

33:51.059 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีวชิยั

34:34.6210 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธรีะเมศ กากแกว้

36:35.4811 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมฐตินัินท ์ วงษ์สวรรค์
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5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
38:50.7912 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดอํานาจ สองวงค์

43:01.4113 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดชาญณรงค ์ จักเฮือ่ง

DNS99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีวนัชยั

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภสิทิธิ ์ จติรเทีย่ง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีสรุยิา สมประสงค์

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยากติตธิชั จอ้ยลี

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.781 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ชชัชยั นลิพงษ์

1.752 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชยัโรจน ์ ศรกีมล

1.753 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรีพัฒน ์ อนิสวุรรณ

1.704 ร.ร. พัทลงุหฤษฏ พรหมทอง

1.705 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาพชร โชคอนันตส์กลุ

1.706 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาอาทติย ์ ศรกีานลิ

1.657 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ Aวงศธร เพิม่พลู

1.608 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์ ดงกลัง

1.609 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่จักรนิ เพ็งคํา

1.6010 SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOLศริะ วจิติรธนารักษ์

1.5511 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aวชริพล สอนรัมย์

1.5511 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี Aถริพทุธิ ์ ยวุนชิ

1.5013 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชตุพิงศ ์ แกว้กลุ

1.5014 ร.ร. พัทลงุพบธรรม อนิทรภักดิ์

015 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตพิงษ์ กอบัวแกว้

015 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธรีธาดา เสนาใหม่

015 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bธรีพัฒน ์ ภักดอีกัษร

015 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาเมธณัีฐ นาเอก

015 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานาวนิ กลัยา

015 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

015 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์วชริะ สกีานชิย์

015 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี Aศภุณัฐ สนุทรโชติ

024 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

DNS99 ร.ร. พทุไธสงณัฐพนธ ์ เล็งไธสง

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ขันตพิงศ ์ แกน่เพชร

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็วโิรจนภาส บญุฤทธิ์

DNS99 ทมีนครสกลนครชยัรัตน ์ ไชยชมภู
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.251 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาจริวตัร สายสระนอ้ย                   

6.222 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อธบิด ี ออ่นทองใหญ่

5.916 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั จรเกตุ

5.599 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ Aวงศธร เพิม่พลู

5.5510 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกอ้งภพ วงัแผน

5.5411 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธนพล ฝีปากเพราะ

5.5112 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุปฏภิาณ นุ่ลนลิ

5.3314 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมพันธวชั อนิทรไพบลูย์

5.1315 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานาวนิ กลัยา

4.9317 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตศิกัดิ ์ สขุศรแีกว้

4.8219 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรีดลน ์ สกุใส

4.7920 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)มณเฑยีร ชนิจักร

4.6922 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีสทุนิ ทศับตุร

4.4925 เทศบาลนครภเูกต็วนัชยั ชะภรัูมย์

4.4727 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bอตเิทพ หนูสาย

4.3430 ทมีนครแหลมฉบังพรศีักดิ ์ สนุนทะราช

4.2131 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาเอกรัตน ์ แซแ่ต ้

4.2032 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาเมธณัีฐ นาเอก

4.1533 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี Aบรูพา พลวนั

4.0835 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงค ์ ใจพจิติร

4.0136 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีณัฐกติติ ์ สงัคะวตัร

2.5838 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยบญุญฤทธิ ์ จันทรแ์ดง

2.2339 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมวรีะชยั แซอ่ึง้

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชยัปชา อนันตศักดิ์

DNF99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา วษิณุ คํายอง

DNF99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

DNF99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนภทัร จันทรม์กุ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.013 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธรรมชาต ิ สามพรม

6.004 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

5.945 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอลักอรห์มะ หามะ

5.797 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูนฤนาท ชนันไทย

5.738 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aกติตธิชั งามขํา

5.4613 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีอดุมชยั ทองมั่งคง

4.9516 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก รัชชานนท ์ หติานนท์

4.9218 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนุชา แกว้กนัรัตน์
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
4.7721 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี Aศภุณัฐ สนุทรโชติ

4.5123 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรอตภิัช รอดพึง่

4.5024 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปรานต ์ เจษฎางกรู ณ อยธุยา

4.4726 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ชชัชยั นลิพงษ์

4.4028 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

4.3529 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)พงษ์พันธ ์ จันทรก์ลู

4.1234 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

3.8037 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุภัทรพล กลับบญุชว่ย

040 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงณัฐนนท ์ สขุชมุ

DNF99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารกติตศิกีดิ ์ โสตเกดิ

DNF99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ณัฐพล ศรใีจงาม

DNF99 ร.ร. หว้ยยอดพัชรพงษ์ เจรญิสขุ

DNF99 เทศบาลนครภเูกต็นพกร อนิทชยั

DNF99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์ณัฐวฒุ ิ ไมอ้อ่นดี

DNF99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดอดศิร แสนสี

DNF99 ทมีนครสกลนครชยัรัตน ์ ไชยชมภู

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ขันตพิงศ ์ แกน่เพชร

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนภทัร จันทรม์กุ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.571 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาจริวตัร สายสระนอ้ย                   +0.5

13.352 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอลักอรห์มะ หามะ +0.2

12.983 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธรรมชาต ิ สามพรม ‐0.4

12.814 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั จรเกตุ ‐1.4

11.555 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกอ้งภพ วงัแผน +0.3

11.526 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธนพล ฝีปากเพราะ ‐1.3

11.337 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aกติตธิชั งามขํา +0.0

11.028 เทศบาลนครภเูกต็วนัชยั ชะภรัูมย์ ‐0.7

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนภทัร ภูภ่ริมย์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนภทัร จันทรม์กุ

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

DNS99 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาวชิาฤทธิ ์ สอนราช

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปรานต ์ เจษฎางกรู ณ อยธุยา

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.251 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.012 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุภมูนัินท ์ คงเกลีย้ง

10.803 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

10.754 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพชรรัตน ์ ชงักรสิ

10.355 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ ทองงาม

10.336 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ณัฐพล ชาญเวช

10.287 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดพฒุพิงศ ์ อนุไพร

9.908 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ศภุสณัห ์ เกดิอดุม

9.659 เทศบาลนครนนทบรุีกติตพิงศ ์ พรหมจันทร์

9.6310 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศภุเลศิ ลกัขณา

9.4711 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจักรพงษ์ พทิกัษ์ฉนวน

9.3112 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธนโชค ฉจภีักดิ์

8.8813 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปฎหิารยิ ์ คลา้ยวชิติ

8.7814 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

8.6915 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

8.3416 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีภชูปิ อบึชยัภมู ิ

8.1117 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพทุธรักษ์ สายเทพ

7.9918 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง ทมี Bฐตินัินท ์ สขุโก

7.4719 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

7.3820 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)วรเมธ เทศสหีา

7.3421 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวรวฒุ ิ แกว้วงษ์บน

7.2222 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bสวุศิักดิ ์ อนิทรฤ์ทธิ์

6.7023 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดรัตน ์ ชาวไทย

6.4024 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมระพพัีฒน อดุมพรีายะ

6.1425 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาองิครัต คําแกว้

4.9726 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนัทพล โพธิ

027 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอดุมพร ชยัถาวร

027 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

027 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทับเนตร

DNS99 ร.ร. วดัเขาพระเกยีรตศิกัดิ ์ เภอรักษ์

DNS99 เทศบาลเมอืงชมุพรจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณวภทัร ์ คงศรี

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา กลัยกฤต ติ๊บหลา้

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ราชกร ปลาสงิห์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีคมกรชิ ครีมีา

DNS99 ร.ร. มัธยมหนองเขยีดสทิธเิดช จันทรเ์รอืง

DNS99 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูอมัรนิทร ์ อนิทรแ์กว้
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

39.651 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพชรรัตน ์ ชงักรสิ

38.872 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

36.853 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ณัฐพล ชาญเวช

34.344 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

32.315 เทศบาลเมอืงชมุพรจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

31.266 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธนโชค ฉจภีักดิ์

30.457 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ ทองงาม

29.278 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ศภุสณัห ์ เกดิอดุม

28.449 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

27.0010 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธนวฒัน ์ โกยม

25.0511 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

24.4712 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีศกัดิ ์ สวุันตา

23.8313 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดพฒุพิงศ ์ อนุไพร

23.3214 เทศบาลนครนนทบรุีกติตพิงศ ์ พรหมจันทร์

23.0715 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปฎหิารยิ ์ คลา้ยวชิติ

22.8016 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

22.3417 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทับเนตร

20.3618 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีภชูปิ อบึชยัภมู ิ

20.2719 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง ทมี Bฐตินัินท ์ สขุโก

20.0220 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองตอ่สกลุ บญุยวรรณ

19.5521 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุภมูนัินท ์ คงเกลีย้ง

18.2022 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดรัตน ์ ชาวไทย

18.0923 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพทุธรักษ์ สายเทพ

17.8924 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรโชต ิ เอยีดแกว้

17.6325 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกฤตพิงศ ์ ปิติ

15.9426 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาองิครัต คําแกว้

13.7527 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bสวุศิักดิ ์ อนิทรฤ์ทธิ์

028 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีปัณณาธร วงษ์ยอด

DNS99 ร.ร. มัธยมหนองเขยีดสทิธเิดช จันทรเ์รอืง

DNS99 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูอมัรนิทร ์ อนิทรแ์กว้

DNS99 ร.ร. วดัเขาพระเกยีรตศิกัดิ ์ เภอรักษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมระพพัีฒน อดุมพรีายะ

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา กลัยกฤต ติ๊บหลา้

DNS99 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยานฤเทพ สําเรญิพันธ์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีคมกรชิ ครีมีา

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมสทิธพิจน ์ ปานเสยีง

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวรวฒุ ิ แกว้วงษ์บน
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Boy/ อนชุนชาย

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ราชกร ปลาสงิห์

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51.881 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

43.622 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

42.623 เทศบาลเมอืงชมุพรจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

42.564 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศขิรนิทร ์ สวุรรณา

41.795 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรีภัทร บญุฤทธิ์

39.446 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจักรพงษ์ พทิกัษ์ฉนวน

39.107 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธนโชค ฉจภีักดิ์

35.678 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นันทพงศ ์ แสงสวา่ง

34.719 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารบญุรัตน ์ หนูรักษ์

34.6710 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพทุธรักษ์ สายเทพ

32.5711 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปรุเชษณ ์ คงไฝ

30.3912 ร.ร. สามพรานวทิยาปรเมศร ์ หอมศริิ

29.7013 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดกลัน่กมล สาระรัตน์

26.9814 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

24.2915 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

22.4816 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีปัณณาธร วงษ์ยอด

17.3317 ร.ร. พทุไธสงชญัญานนท ์ แสนคําแกว้

16.6018 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาฐาปนัท โกสมุวชัราภรณ์

14.8519 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาคณาธปิ ทรัพยม์หาศาล

13.1020 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพชรรัตน ์ ชงักรสิ

13.0021 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีศภุกร พันธส์วา่ง

11.0022 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมสทิธพิจน ์ ปานเสยีง

10.0023 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดรัตน ์ ชาวไทย

099 ทมีนครแหลมฉบังวชัรเกยีรต ิ ซือ่สตัย์

099 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ศภุสณัห ์ เกดิอดุม

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวรวฒุ ิ แกว้วงษ์บน

DNS99 ร.ร. วดัเขาพระเกยีรตศิกัดิ ์ เภอรักษ์

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา อคัรชยั ทาแวน่

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ธนเทพ นามบา้น

099 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองจรีพงค ์ ทองงาม

099 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสรุชยั นอ้ยเรอืง

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมระพพัีฒน อดุมพรีายะ
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Girls/ อนชุนหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.7

12.631 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

13.082 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

13.103 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปนัดดา สงิหแ์สง

13.144 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูบษุรา รอดประเสรฐิ

13.155 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการกญัญาณัฐ เสวตวงษ์

13.236 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

13.267 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

13.578 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปพชิญา ดวงมาลา

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.3

25.531 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

26.262 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปนัดดา สงิหแ์สง

26.423 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

26.944 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูบษุรา รอดประเสรฐิ

26.955 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

27.656 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธันยพร คงกลํา่

27.787 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ธมีา ตงศริิ

28.088 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บัวขนุทด

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

40.491 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

42.412 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

43.073 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

43.354 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธันยพร คงกลํา่

43.945 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภัทรวรรณ จันพลโท

44.166 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีปัทมา ทารสิา

44.737 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกติตมิา แกว้กลา้

44.788 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการจอมขวญั ทองอว่ม

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:24.091 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภัทรวรรณ จันพลโท

2:24.622 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อรวรรณ ไกรสงิห์

2:25.833 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานุญสติา เกตกาญจน์

2:29.924 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงประภักสร แสงสขุ

2:32.655 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aวสิสตุา ชนะคช



Summary Result

Page 11 of 57

กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Girls/ อนชุนหญงิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:39.466 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีปัทมา ทารสิา

2:44.287 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชนกพร เสมี

3:02.378 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5:09.981 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงประภักสร แสงสขุ

5:11.112 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชนานันท ์ วศิพันธุ์

5:13.303 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อรวรรณ ไกรสงิห์

5:15.844 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานุญสติา เกตกาญจน์

5:30.525 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชนกพร เสมี

5:33.096 บคุคลสริภทัร มหาวรรณ

5:36.447 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรณุา แป้นหมกึ

5:44.198 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถานอ้ย

5:46.739 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)ฟาตฮีะห ์ สหุลง

5:47.9110 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีสกุญัญา ชตุติากรกนก

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารณชิกมล ปลอดใจดี

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.431 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐธชิา เส็งนา

15.702 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

16.313 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐชยา เชาวผั์กปัง

17.024 ร.ร. สามพรานวทิยาวรัญญา เลไธสง

17.885 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาทนิพติา บไุธสง

17.956 ร.ร. กดุจกิวทิยาพัทธธ์ริา แซเ่ลา

18.667 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:06.811 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

1:10.322 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

1:12.033 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสพัุตรา ประเสรฐิรัมย์

1:14.904 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

1:14.915 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยัสรุาษฎรธ์านีกลัยส์ดุา พวงทอง

1:15.336 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐชยา เชาวผั์กปัง
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Girls/ อนชุนหญงิ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:17.147 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง

1:18:488 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีนภัสวรรณ ผดาศรี

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51.131 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาลลติา เวชไธธง

51.192 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

51.373 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการปวรัตน ์ เรอืงศรี

51.524 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม

52.665 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพมิพพั์ดชา ยงัมาก

52.676 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

53.587 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิารต ์ โสบกระโทก

53.928 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสาวกิา ศรหีะไกร

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:56.141 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณชิาดา รัสปะ

2:59.732 ร.ร. พทุไธสงโฉมฤทัย สริปิิ

3:01.403 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการวรรณวสิา ปิยะปง

3:02.744 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aวสิสตุา ชนะคช

3:03.825 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีกญัญารัตน ์ ทนดี

3:06.156 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

3:10.087 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ นวลแกว้

3:11.418 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

31:56.701 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกลม ชยัเดช

32:03.272 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์มณฑกานต ์ เตชโนนสงัข์

32:13.673 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์หฤทยั จรขํา

32:22.714 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงสทุธดิา วศิพันธุ์

36:16.805 ร.ร. ป่าซางภาคนิ ี ธวิงศษ์า

37:47.526 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์วรศิรา พงษ์อดุมปัญญา

37:55.877 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงญาณศิา ธรีะเสถยีร

39:00.448 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธมิาพร บัวเสนา

40:38.779 ร.ร. หว้ยยอดนุสรา นลิบวร

43:38.2810 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดปิยพร จันทพันธ์

46:37.0811 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดวไลพร ชาตขิยัน
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Girls/ อนชุนหญงิ

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมกลัยากร ศริจัินทร์

DNF99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการสาธดิา ทองคํา

DNF99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการสมฤทยั มมีานะ

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาพัชรนิทร ์ วงศร์าษฎร์

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.531 ร.ร. พนางตงุสภุวทัน ์ ชทูอง

1.502 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aสวุญิชา กนัราย

1.503 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงใหม่นติภิรณ ์ อนิทสรอ้ย

1.504 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการกลุธดิา มติรสนัเทยีะ

1.455 ร.ร. สามพรานวทิยาอภญิญา ศรภีักดี

1.455 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวชัรภรณ์ ดําออ่น

1.457 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นรศิรา พมิทอง

1.408 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีามนัสนันท ์ เกยีรตนิอก

1.359 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาทนิพติา บไุธสง

1.3510 เทศบาลนครภเูกต็ศรรัีศมิ ์ กลูบัส

1.2511 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการอารวีรรณ หนิทอง

1.2511 เทศบาลนครภเูกต็ชลชณิ ี ไกรสร

1.2511 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดจริารัตน ์ สงิหป์ระเสรฐิ

1.2514 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวรัญญา แซต่ัง้

1.2015 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัศลิปากรปราชญ ์ ปั้นกลํา่

1.2015 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชตรา มลุนลิ

016 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยพมิพน์เรศ ภโูต

DNS99 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกน่บญุ

DNS99 ร.ร. พัทลงุสรัุชน ี เกดิไทย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสดุารัตน ์ ประไพเพชร

DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมณัฐชา ใจหาญ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงกานตส์นิ ิ ภริมทดั

DNS99 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

DNS99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์กนกภัทร พรหมคุม้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีภญิญดา พลเมอืง

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4.832 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิารต ์ โสบกระโทก

4.793 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ฟารดิา โสณโชติ

4.694 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เสาวลกัษณ์ จันสวา่ง
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Girls/ อนชุนหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
4.665 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพ็ชร์

4.429 เทศบาลนครนนทบรุีณีรนุช เซยีงหลวิ

4.3110 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

4.2811 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

4.1117 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bสชุาวด ี รุง่เรอืง

3.9520 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีทพิวรรณ คําสวัสดิ์

3.8021 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมฑมิพกิา ไซอยู่

3.7822 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bกาญจนา จะรรุาช

3.6523 เทศบาลนครภเูกต็ณัฐธดิา ยอดหนู

3.6424 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงใหม่นติภิรณ ์ อนิทสรอ้ย

3.5526 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กนัยารัตน ์ ยอดจันทร์

3.2128 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชตรา มลุนลิ

3.0929 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูพยิดา การทหาร

DNF99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีอรวรรณ 

DNF99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมณัฐชา ใจหาญ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.871 ร.ร. พนางตงุสภุวทัน ์ ชทูอง

4.606 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนีา วงศม์ะเอยีม

4.557 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกน่บญุ

4.558 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

4.2811 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณรนิธร ขาวผอ่ง

4.2513 เทศบาลนครนนทบรุีก ิง่แกว้ สบืเพชร

4.2014 เทศบาลนครภเูกต็ปาลติา ประคตีะวาทนิ

4.1315 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการกลุธดิา มติรสนัเทยีะ

4.1216 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัศลิปากรปราชญ ์ ปั้นกลํา่

4.0718 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรธรีา เผือ่นทมิ

4.0519 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพยิดา โพธเ์ฉย

3.5825 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสดุารัตน ์ ประไพเพชร

3.4927 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีศกนตลา ใจสบาย

3.0030 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วรดา สทุธาการณ์

2.8331 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการสพัุสสร เพยีกนุา

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์มนิน ี โอลา่

DNF99 ร.ร. พัทลงุดวงฤทยั แชม่ขนุทด

DNF99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรแพรพลอย สทิธริาช
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Girls/ อนชุนหญงิ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10.441 ร.ร. พนางตงุสภุวทัน ์ ชทูอง

10.302 เทศบาลนครนนทบรุีณีรนุช เซยีงหลวิ

10.293 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ฟารดิา โสณโชติ

10.244 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

9.865 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bกาญจนา จะรรุาช

9.776 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณรนิธร ขาวผอ่ง

9.447 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bสชุาวด ี รุง่เรอืง

DNS99 ร.ร. พทุไธสงสมุลฑาทพิย ์ แทน่แกว้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงใหม่นติภิรณ ์ อนิทสรอ้ย

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์มนิน ี โอลา่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิารต ์ โสบกระโทก

DNS99 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกน่บญุ

DNS99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีอรวรรณ 

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวลิาวลัย ์ ดาหนองเบ็ด

DNS99 ร.ร. พทุไธสงพัชรนิทร ์ ชมุไธสง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธติมิา สวา่งสทีา

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.831 ร.ร. เทศบาล 1 (ถนนภผูาภักด)ีฐติมิา แกว้ขอมดี

9.432 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปารชิาต ิ ฤกษ์มงคล

9.183 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธมลวรรณ ชนะชยั

9.064 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิชา หลายงาม

8.905 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเขตฝน ผลสมบัติ

8.606 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศภุลักษ์ ลาภเจรญิ

8.387 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฏฐณชิา รักชือ่

8.188 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีโชตมิณี ไชยจันทร ์

7.779 ร.ร. พัทลงุปัทมาวด ี คลา้ยแกว้

7.5910 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิอารยีา ทองงาม

7.5011 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสภุาวณ ี เขือ่นเมอืง

7.4912 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีภริดา รัตนะลัย

7.4113 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกรพนิธุ ์ บญุยงัดี

7.1914 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงกมลชนก มณีพรม

7.1615 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพชิชาพร กาญจนภมูิ

7.1316 ร.ร. หว้ยยอดอญัชล ี สดุกจิ

6.6817 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอาซรูา่ แสงสวุรรณ์

6.4318 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีศศโิสม แกว้ศรี
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Girls/ อนชุนหญงิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.4319 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาซโูฮม ี สะอุ

6.3620 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการลลติา ยานจรัส

6.0721 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดวงกมล อัง้เจา๋

5.9222 ร.ร. ประชาบํารงุชตุสิรา คุม่เคีย่ม

5.4623 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนอภัสรา มบีญุวาสนา

5.1424 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชดิชนก นมิวรรณ์

4.6425 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพจนา องัศภุากร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สณัฐติา มบีญุ

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีอรอนงค ์ กลอ่มทอง

DNS99 ร.ร. พัทลงุรมติา สชุนก

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชไมพร นาคเทยีม

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

29.931 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธมลวรรณ ชนะชยั

28.832 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศภุลักษ์ ลาภเจรญิ

28.393 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีชมพนุูช วอแพง

25.664 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกรพนิธุ ์ บญุยงัดี

24.135 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฏฐณชิา รักชือ่

23.586 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาขวญัฤทัย สวา่งวงษ์

23.427 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีภริดา รัตนะลัย

22.348 เทศบาลนครนนทบรุีธนพร สบืสอน

22.109 ร.ร. พัทลงุปัทมาวด ี คลา้ยแกว้

21.0810 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิชา หลายงาม

20.5311 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิอารยีา ทองงาม

19.6012 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเขตฝน ผลสมบัติ

18.6013 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สณัฐติา มบีญุ

18.0114 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีโชตมิณี ไชยจันทร ์

17.7715 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพชิชาพร กาญจนภมูิ

17.5616 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอาซรูา่ แสงสวุรรณ์

16.2017 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสภุาวณ ี เขือ่นเมอืง

15.9718 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาองัคณา รองหารแกว้

14.9519 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาซโูฮม ี สะอุ

14.3020 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพัทธธ์รีา ลาครตระกลู

14.2121 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีศศโิสม แกว้ศรี

13.9622 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงกมลชนก มณีพรม

12.4623 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการลลติา ยานจรัส

9.8224 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัฐชยา เธยีสวัสดิ์



Summary Result

Page 17 of 57

กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Girls/ อนชุนหญงิ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. มัธยมหนองเขยีดรุง่ทพิย ์ บญุเพชร

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีอรอนงค ์ กลอ่มทอง

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพจนา องัศภุากร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชไมพร นาคเทยีม

DNS99 ร.ร. พัทลงุรมติา สชุนก

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.661 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรชนก สทุธิส์งค์

36.512 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีารัชดาภรณ ์ ปรงุกลาง

35.933 ร.ร. หวัหนิสภุสิรา กลิน่ละออ

32.194 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธมลวรรณ ชนะชยั

31.925 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีโชตมิณี ไชยจันทร ์

28.226 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาสจุณิณา อาแซ

27.987 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชเกวลนิ พวงัสวสัดิ์

27.068 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเกศสดุา

24.009 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังขจารนิ มากมลู

22.3710 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดวงกมล อัง้เจา๋

18.9811 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการลลติา ยานจรัส

18.0812 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพัทธธ์รีา ลาครตระกลู

14.6913 ร.ร. ประชาบํารงุชลธชิา ปานป้อง

14.3914 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สณัฐติา มบีญุ

4.7615 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัฐชยา เธยีสวัสดิ์

016 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชตุมิา เลศิศริวิบิลูย์

DNF99 ร.ร. ศรยีาภัยชนกินัต ์ กลิน่รัตน์

DNF99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพจนา องัศภุากร

DNF99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชไมพร นาคเทยีม

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีภญิญดา พลเมอืง
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Men /  เยาวชนชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.6

10.721 สโมสรกองทัพเรอืสทิธพิร ดอนไพรที

10.882 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตภิมู ิ โตษอาษา

10.903 สโมสรกองทัพเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์

11.004 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

11.065 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์

11.146 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ตรภีพ มานะพมิพ์

11.157 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากเตชภณ พางาม

11.268 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

21.861 สโมสรกองทัพเรอืสทิธพิร ดอนไพรที

21.952 สโมสรกองทัพเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์

22.343 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกฤษณะ ทองชศูลิป์

22.754 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์

22.915 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ

22.976 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชนกนันท ์ พฒุชอ้น

23.107 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

23.138 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.151 สโมสรกองทัพเรอืพชิยะ สนุทรทว้ม

48.222 สโมสรกองทัพเรอืธปิธเนศ ศรภีา

48.623 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง

48.894 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากญาณากร หมนุรอด

50.025 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐชานนท ์ สงพราหมณ์

50.386 ร.ร. บัวขาวสทิธพิล สระแกว้

50.467 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aสมชาย จันทรแ์กว้

50.888 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:53.371 สโมสรกองทัพเรอืพชิยะ สนุทรทว้ม

1:54.012 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากขจรศกัดิ ์ นาดเีภท

1:55.243 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากพรีพล คงแกว้

1:55.504 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aสมชาย จันทรแ์กว้

2:00.315 ร.ร. สถานศกึษานานาชาตินโิก ้ โพคัส
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Men /  เยาวชนชาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:01.376 สโมสรกองทัพเรอืกายสทิธิ ์ ทองคํา

2:02.147 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

2:02.688 เทศบาลนครนนทบรุีนนทวฒัน ์ บัวสําอางค์

2:04.449 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

2:05.5510 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายตลุชยั เทพทพิย์

2:07.9811 บคุคลวรากร โวหารา

2:09.5812 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหสัวรรษ หนูชว่ย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:17.233 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายตลุชยั เทพทพิย์

4:22.206 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bกติตพิงศ ์ ขวญัชมุ

4:24.408 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเอนกพงศ ์ ดําสง่แสง

4:33.3311 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาเชาวรัตน ์ ววิจิชยั

4:35.0212 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์กติตณัิฏฐ ์ หนัครีี

4:37.1715 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ประชาสรรค ์ อนินอก

4:39.9416 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลัยมนัส ละเหลา

4:40.5917 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรุวฒัน ์ ไหมแกว้

4:49.8523 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสาธติ พงเสนา

4:52.2626 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์เทวราช ปานนลิ

4:52.8629 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการวรกานต ์ ปัญญวนัตลักษณ์

4:55.9730 ร.ร. หว้ยยอดพหธุน คงจันทร์

4:59.1634 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการชนะชยั พุม่โมรา

5:06.8837 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐสทิธิ ์ นาผม

5:07.4638 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีวริยิะ หลกัทอง

5:28.0543 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีดํารงศกัดิ ์ พัฒนส์นิ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเชดิชยั ภตูาโก

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็รฐนนท ์ การชะนะไชย

DNS99 บคุคลพรูทิตั โบราณมลู

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุ ณัฐพล ชยัราษฏร์

DNS99 ร.ร. สงูเนนิฐติวิฒัน ์ เพยีบญุมาก

DNS99 เทศบาลเมอืงชมุพรสหรัฐ มวลนอ้ย

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทกัษิณา เพ็งสะเกตุ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:14.281 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากขจรศกัดิ ์ นาดเีภท

4:16.662 สโมสรกองทัพเรอืจตษิุตย ์ กิง่คํา

4:17.424 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aประวติร นอ้ยหดื

4:25.509 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ไกรภพ ชลมาครไพร
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Men /  เยาวชนชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:35.4813 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

4:42.6119 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศภุโชค ชา่ยทอง

4:48.8222 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางคทาวธุ แกว้ผล

4:51.0325 ร.ร. บัวขาวฐตินินทน ์ เสาวลกัษณ์

4:52.7628 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหสัวรรษ หนูชว่ย

4:56.1031 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุดํารงศกัดิ ์ โยธา

4:57.5732 ร.ร. พระแสงวทิยาพงศกร ปานโต

4:57.5933 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bทกัษิณ มากจงดี

5:00.6435 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อทิธพิล อนิเจรญิ

5:24.7039 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐวฒุ ิ ศรหีรอด

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมสหสัวรรษ มานะกลา้

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาวรีะยทุธ กลิน่กหุลาบ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงปิยะ ทพิยมาศโกมล

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา สริภพ พานทอง

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาศชุานนท ์ เพชร

DNS99 สโมสรทหารอากาศ กติตพิงษ์ ศรสีวุรรณ

DNS99 ร.ร. สนัตริาษฎรว์ทิยาลัยกรีตกิร เหล็กคา้น

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

5:21.945 สโมสรกองทัพเรอืเอกลกัษณ ์ โสหรัุตน์

4:23.177 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากพรีพล คงแกว้

4:27.4010 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครยทุธศลิป์ มคีลา้ย

4:35.8914 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกนัตพงศ ์ มะลวิรรณ์

4:41.8518 สโมสรทหารอากาศ ชนภันต ์ ทองชู

4:45.8120 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาบญุ ชาวเกวยีณ

4:48.7121 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีอนุรักษ์ หารภมูิ

4:50.7824 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีจันทรด์า ยอดมณบีรรพต

4:52.6527 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสทุธพิงษ์ กจิยะกานนท์

5:02.5836 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

5:24.7640 กรฑีาสตลูวริฬุ ขาวแกว้

5:26.1341 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอนุรักษ์ มแีสง

5:26.6342 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นฤชาต ิ บญุแกว้

5:35.7544 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปฎภิาณ ทรัพยส์มบรูณ์

DNS99 ร.ร. พทุไธสง 2วริพล ทองเรอืง

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรรตะวนั ศลิารัตน์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตภิพ แผรพ่ร

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐพงษ์ สวนเกดิ

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุการณุ โยธา
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Men /  เยาวชนชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3
DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เจตนจ์รัินตร ์ นวลศรี

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมภัทรภมู ิ จันทรเ์ต็มดวง

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9:56.221 สโมสรกองทัพเรอือทิธพิล โครตชา

10:30.992 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครยทุธศลิป์ มคีลา้ย

10:31.823 สโมสรทหารอากาศ อนันต ์ แขกพงศ์

10:46.904 Athletics Fieldพงศพั์นธ ์  ติ๊บลังกา

10:48.985 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสหสัวรรษ มานะกลา้

10:55.036 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aประวติร นอ้ยหดื

11:06.067 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐศกัดิ ์ วรรณะ

11:09.678 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนภวิัฒน ์ นะดํา

11:12.129 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรุวฒัน ์ ไหมแกว้

11.12.5710 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ประชาสรรค ์ อนินอก

11:12.6211 สโมสรทหารอากาศ อามนี แดสา

11:15.6312 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

11:28.5613 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ไกรภพ ชลมาครไพร

11:37.9714 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาบญุ ชาวเกวยีณ

11:49.1015 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศภุโชค ชา่ยทอง

11:52.0216 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางคทาวธุ แกว้ผล

11:53.0817 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aอภสิทิธิ ์ บัวมาศ

11:55.5118 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

11:55.9019 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อทิธพิล อนิเจรญิ

12:23.2720 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากอนันต ์ มะซะ

12:24.0421 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีจันทรด์า ยอดมณบีรรพต

12:36.6322 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอานนท ์ เชือ้มว่ง

12:55.0623 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bณัฐวฒุ ิ ทองพรกิ

13:24.2624 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสทุธพิงษ์ กจิยะกานนท์

13:32.5525 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เจตนจ์รัินตร ์ นวลศรี

13:32.6826 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลัยอดุม รักกอ้น

DNF99 สโมสรกองทัพเรอืจตษิุตย ์ กิง่คํา

DNF99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์สนธยา โครตเจรญิ

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16:44.341 สโมสรกองทัพเรอืมฮูมัหมัดฟิตร ี อเุซง็

16:48.072 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนทรนง วนัิยเยีย่ม
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
16:48.383 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสหสัวรรษ มานะกลา้

16:52.774 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aประวติร นอ้ยหดื

16:59.975 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเอนกพงศ ์ ดําสง่แสง

17:04.406 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนภวิัฒน ์ นะดํา

17.36.827 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ประชาสรรค ์ อนินอก

17:43.008 วทิยาลัยเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการสริวชิญ ์ รักดํา

17:45.279 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐศกัดิ ์ วรรณะ

17:57.9310 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

17:58.2111 สโมสรทหารอากาศ อนันต ์ แขกพงศ์

18:06.2812 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกนัตพงศ ์ มะลวิรรณ์

18:26.2813 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางคทาวธุ แกว้ผล

18:44.8414 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศภุโชค ชา่ยทอง

18:48.4515 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรุวฒัน ์ ไหมแกว้

18:51.7016 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Bณัฐวฒุ ิ ทองพรกิ

18:55.9617 สโมสรทหารอากาศ ชนภันต ์ ทองชู

18:56.4418 วทิยาลัยเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการนราวชิญ ์ เตชะวชัรานนท์

18:58.9619 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aอภสิทิธิ ์ บัวมาศ

19:06.0920 ร.ร. พระแสงวทิยาพงศกร ปานโต

19:06.6621 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอานนท ์ เชือ้มว่ง

19:17.8222 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีจันทรด์า ยอดมณบีรรพต

19:20.4723 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมวาย ุ คํารณ

19:27.9124 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศราวธุ นวลน้ําจติร

19:38.8025 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากอนันต ์ มะซะ

20:23.6026 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตภิพ แผรพ่ร

20:48.6427 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทนนท ์ นันตาวงั

21:10.8228 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชนนันท ์ โรจนวภิาต

21:16.5729 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยารชตะ กลิน่สตุ

22:02.9630 ร.ร. ปากชอ่งจริภัทร เธยีรญานี

DNF99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการชนะชยั พุม่โมรา

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมมฮูมีหมัดฟิตร ี อเุซง็

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมมฮูมีหมัดฟิตร ี อเุซง็

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมสหสัวรรษ มานะกลา้

DNF99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"พศวตั ไชยกลุ

DNF99 สโมสรกองทัพเรอือทิธพิล โครตชา

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาศชุานนท ์ เพชร

DNS99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อทิธพิล อนิเจรญิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศริวิัฒน ์ ตุม้บตุร

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสทุธพิงษ์ กจิยะกานนท์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสาธติ พงเสนา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ศภุชยั หมนืแล

DNS99 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

DNF99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปฎภิาณ ทรัพยส์มบรูณ์

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐพงษ์ สวนเกดิ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเชดิชยั ภตูาโก

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.1

14.961 สโมสรกองทัพเรอือภศิกัดิ ์ ไชยชมภู

15.152 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กติศิักดิ ์ บญุพรอ้ม

15.323 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากพเิชษฐ จันตลา

15.434 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์สทุธพิงษ์ สรา้งดี

15.525 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

15.636 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกัดิ ์ สกลุทอง

16.227 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณธรณ ์ ซือ่ดี

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สมพงษ์ ผดุผอ่ง

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

56.241 สโมสรกองทัพเรอืนคิม ศรชยัประสทิธิ์

56.372 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

58.013 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กติศิักดิ ์ บญุพรอ้ม

59.054 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากพเิชษฐ จันตลา

59.335 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสราวธุ พันฤทธิดํ์า

59.746 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสหสัวรรษ ภยิะวงศ์

1:01.317 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยัสรุาษฎรธ์านีนันทวฒัน ์ แกว้กลุ

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลุบตุร

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.191 สโมสรกองทัพเรอืกรัสนัส ชยัศรี

41.832 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศริะเกลา้ เพิม่ทรัพย์

42.063 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกฤษณะ ทองชศูลิป์

43.994 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒันา ยนืยง

44.125 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอนุรักษ์ มแีสง

44.216 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐพงศ ์ สขุแกว้

45.697 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยกอบญุ พนิจิพรรณ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DISQ99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาภรูภิัทร ปัสสาคํา

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:17.791 สโมสรกองทัพเรอืธรีศกัดิ ์ ศรสีขุ

3:19.452 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

3:21.823 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่

3:23.784 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aสทุธรัิกษ์ มศีรงีาม

3:27.505 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเอกรัตน ์ ชศูรี

3:33.136 ร.ร. บัวขาวสทิธพิล สระแกว้

3:39.527 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนัญชยั สจุนิพรับ

3:51.948 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองดนุชติ กลอ่มเกลีย้ง

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

52:03.731 สโมสรกองทัพเรอืสรุชาต ิ แทสี

53.58.832 สโมสรกองทัพเรอืวเิชยีร หมือ่โปกู

54:43.123 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสหรัฐ ชปูระจงค์

57:01.864 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอศภุกร สภุวาลย์

57:39.655 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากปิยรัตน ์ อปัุชฌาย์

58:26.736 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาดนเดช ปานบัวแกว้

1:00:21.957 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสรุยิา ปาตติงั

1:05:27.628 เทศบาลนครนนทบรุีกณัตนัย เมน่ทรมุ

1:05:37.839 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาชมุพล เชือ้จักร

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุพินธ ์ กลันแยม้

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสาธติ พงเสนา

DNF99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษารณยทุธ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสรศุกัดิ ์ วรรณทอง

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาโชคทว ี ธนิคํา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30วเิชยีร หมือ่โปกู

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สรุชาต ิ แทสี

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อานนท ์ ยอดสงิห์

DNF99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมภารนุวฒัน ์ ขาวเอยีด

DNF99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากนัต ์ จันทรเ์อีย่ม

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.051 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากศักดิส์ทิธิ ์ สทิธชิยั
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.902 สโมสรกองทัพเรอืชศูกัดิ ์ แสนธจัิกร์

1.903 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากตะวนั แกว้ดํา

1.854 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรีวชิญ ์ เขยีดนุย้

1.855 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศวิกร เฉดิจําลอง

1.806 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ยอดรัก

1.806 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังภรูณัิฐ บญุนวน

1.758 สโมสรกองทัพเรอืวฤทธริณ ศรดีา

1.709 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bนัฐวธุ กองจําปา

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อนุรักษ์ สขุกระจา่ง

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาติแอนดรวู ์ ธอรน์ตัน้

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ธรีะยทุธ สรุนิดา 

DNS99 บคุคลไทโย มตุตาพระ

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชาญฤทร ์ จันทา

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.931 สโมสรกองทัพเรอืชชันันท ์ ชรูอด ‐0.7

6.505 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชลวฒัน ์ แจง้ไข ‐0.8

6.446 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากธนกร ทองพรหม +0.0

6.277 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรณกร มทีองขาว ‐0.5

5.8612 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ยอดรัก

5.8413 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์นนธนนิทร ์ ทองศรี

5.7614 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aณชิากร ชยัชาํนาญ

5.6815 สโมสรทหารอากาศ ตรเีนตร ทวเีฉลมิดษิฐ์

5.4917 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54วศิรตุ สวุไชย

5.3818 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีอนุพงษ์ วงคส์ทุา

5.3019 ร.ร. หวัหนิอตัตพล คชสวุรรณ

5.1421 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังฉัตรมงคล ไชยกรด

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธวชัชยั ชยัยศ

DNS99 บคุคลเสฏฐนันท ์ กปุระดษิฐ์

DNS99 ร.ร. พัทลงุวรพงค ์ เขยีวเอยีด

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชาญฤทร ์ จันทา

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.762 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธนพล ออ่นตา ‐1.2

6.623 สโมสรกองทัพเรอืกสณิภพ ชมชะนัด ‐1.2

6.614 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกติตธิวชั มาสงัข์ ‐0.6

6.068 เทศบาลนครนนทบรุีเจษฎากร อตุสาหะ ‐1.4
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.979 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์วายพุงษ์ พรหมวจิารณ์

5.9410 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วฒชิยั นมนอ้ย

5.8711 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาออมสนิ ชมุชยั

5.4916 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54สทิธเิดช แสงเพชร

5.1920 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีศราวฒุ ิ จันทรคํ์า

4.9522 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพธรีภัทร เขยีวสวสัดิ์

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อนุรักษ์ สขุกระจา่ง

DNS99 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก พยพัุฒน ์ ปากกหีวาน

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีสารศิ ทบัทมิทอง

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภสิทิธิ ์  อนิทรชาติ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ภชูติ ชว่ยเกลีย้ง

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสนัตสิขุ ผักคี

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็อานุวฒัน ์ จันทรส์ขุ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.491 สโมสรกองทัพเรอืณัฐพงศ ์ ศรนีนทา +0.1

14.342 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธนพล ออ่นตา +0.2

14.193 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากธนกร ทองพรหม ‐0.1

13.954 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกติตธิวชั มาสงัข์ +0.2

13.455 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bนัฐวธุ กองจําปา +0.3

13.106 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาปพน จันทรเ์ต็ม +0.2

13.027 ร.ร. พะเยาพทิยาคมสทิธพิงษ์ ไชยวฒุิ +0.3

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภสิทิธิ ์  อนิทรชาติ

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุ ศภุชยั สายสวุรรณ

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อนุรักษ์ สขุกระจา่ง

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาติแอนดรวู ์ ธอรน์ตัน้

DNS99 ร.ร. พัทลงุวรพงค ์ เขยีวเอยีด

DNS99 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพธรีภัทร เขยีวสวสัดิ์

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูอมรนิทร ์ นามมงุคณุ

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4.801 สโมสรกองทัพเรอืกสณิภพ ชมชะนัด

4.102 สโมสรกองทัพเรอืธรีภัทร ์ โพธิม์ี

2.903 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากนครนิทร ์ ชาตป่ิาสกั

2.704 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากเรวฒั จันทรด์ี

2.705 บคุคลไทโย มตุตาพระ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.171 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากจักรพรรด ิ นอ้ยศรี

15.062 สโมสรกองทัพเรอืธงชยั ศลิามลู

14.393 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ

14.124 เทศบาลนครนนทบรุีศรัทธนติย ์ หนูทอง

13.135 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากพัชรพล ปิยะพันธ์

12.786 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสทิธพิงษ์ เกตแุกว้

12.227 สโมสรกองทัพเรอืบัณฑติ สงิหทองกลู

11.448 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปณธิาน นาสมผัน

11.079 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เมธวนิ บตุรสองคอน

10.7910 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปิยะณัฐ เอยีดเกลีย้ง

10.7211 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเกยีรตชิยั พลสวสัดิ์

9.5512 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพล บญุทา

9.5313 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ณัฐวศิร พบิลูยโ์รจน์

9.1214 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทพมังกร กระแสรญ์าณ

8.9615 ทมีทุง่ใหญว่ทิยาคมชานวทิย ์ จติรา

8.8016 ร.ร. พัทลงุพงศกร อานนท์

8.5017 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกษิดศิ กลิน่รัตน์

8.3818 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพงค ์ บญุทา

8.3419 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาประเมษฐ ์ ธรรมคําภรี์

7.9820 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์พลนาถ สําราญนติกิลุ

7.6721 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีวฒุพิงษ์ เกือ้ทาน

6.6322 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีปฏภิาณ ไผโ่สภา

DNS99 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์อดุมชยั เทีย่งเลา

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมรามณรงค ์ นวมทอง

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสทุธวิฒัน ์ นองเนือ่ง

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีสหสัวรรษ พวงทอง

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรารัล บรูณสมบัติ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธงชยั ศลิามลู

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนนทวฒัน ์ วงษ์สวุรรณ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา บลุากร กติตนิภาดล

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาณัฐพงค ์ อปุการดี

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

49.901 สโมสรกองทัพเรอืธงชยั ศลิามลู

43.772 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากจักรพรรด ิ นอ้ยศรี

42.263 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสทิธพิงษ์ เกตแุกว้

42.204 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธรีะพงษ์ เผอืกผอ่ง
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
41.955 สโมสรกองทัพเรอืบัณฑติ สงิหทองกลู

37.026 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปณธิาน นาสมผัน

34.637 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากนฤเบศ คํานงึ

27.078 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกษิดศิ กลิน่รัตน์

26.189 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ณัฐวศิร พบิลูยโ์รจน์

25.6610 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพงค ์ บญุทา

25.6311 ร.ร. พัทลงุเฉลมิศกัดิ ์ ยิม้เทศ

25.0012 ร.ร. พัทลงุพงศกร อานนท์

24.4213 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีนติกิร ศรชีะวา

23.0414 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพล บญุทา

16.4815 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีวฒุพิงษ์ เกือ้ทาน

016 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนนทวฒัน ์ วงษ์สวุรรณ

DNF99 ร.ร. พระแสงวทิยาสทุธวิฒัน ์ นองเนือ่ง

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรารัล บรูณสมบัติ

DNF99 เทศบาลนครนนทบรุีศภุกร อนิทรวรกญุ

DNF99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรนรากร บญุกวา้ง

DNF99 ทมีทุง่ใหญว่ทิยาคมชานวทิย ์ จติรา

DNF99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรพัชรพล สงิหเ์รอืง

DNF99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีสหสัวรรษ พวงทอง

DNF99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวฒันา ดอมบรุี

DNF99 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัพชร สงิหศริิ

DNF99 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาประเมษฐ ์ ธรรมคําภรี์

DNF99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา บลุากร กติตนิภาดล

DNF99 ร.ร. พระแสงวทิยาณัฐพงค ์ อปุการดี

DNF99 ร.ร. กระเทยีมวทิยาสรุศกัดิ ์ ดา่นดา้ว

DNF99 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์อดุมชยั เทีย่งเลา

DNF99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์ศภุณัฐ ดสีม

DNF99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีเกยีรตกิลุ ยุน่เพ็ญ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

54.221 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากเดโชชยั พรประพันธ์

53.522 สโมสรกองทัพเรอืปรเมศ หมัดหอม

52.493 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐพนธ ์ ชว่ยประดษิฐ์

51.954 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศักดา จันทรป์าน

46.485 ร.ร. พัทลงุสทิธนัินท ์ สทิธชิยั

44.996 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สวุฒัน ์ กองเคน

43.547 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดลพัฒน ์ เกาะแกว้
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.608 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากนฤเบศ คํานงึ

42.039 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทนุธรรม บญุถนอม

40.6610 เทศบาลนครนนทบรุีรัตนชยั พฒุใต ้

39.8811 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมจริวฒัน ์ นวลกลับ

38.1912 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนากร กองสวุรรณ์

37.3913 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรนรากร บญุกวา้ง

37.2814 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

35.9715 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางฉัตรนิ เป็นคณุ

33.8916 ร.ร. ประชาบํารงุยศกร ชนะสทิธิ์

33.8117 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวริพัุห ์ พันนาม

32.0818 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีเกยีรตกิลุ ยุน่เพ็ญ

29.6819 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

27.8320 ร.ร. พัทลงุนพกรณ ์ คํานวนศลิป์

27.5621 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีปฏภิาณ ไผโ่สภา

24.9422 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีศภุฤกษ์ ศรปีรยเสรฐิ

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมวชริวทิย ์ พฤกษ์อดุม

DNS99 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์พลนาถ สําราญนติกิลุ

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

52.081 สโมสรกองทัพเรอือนุชา บรรดากาล

50.672 สโมสรกองทัพเรอืธงชยั ศลิามลู

42.563 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากพงศธร งามสงา่

37.874 ร.ร. กระเทยีมวทิยาสรุศกัดิ ์ ดา่นดา้ว

37.405 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากพรีะพล ดอกบัว

36.036 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กอ้งเกยีรต ิ ศรกีลุ

35.007 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสทิธพิงษ์ เกตแุกว้

33.928 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกยีรตศิกัดิ ์ จงจติ 

28.599 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเกยีรตชิยั พลสวสัดิ์

26.7910 วทิยาลัยอ.ีเทควศิรตุ ชลวานชิ

23.0411 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกษิดศิ กลิน่รัตน์

14.8612 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีวฒุพิงษ์ เกือ้ทาน

14.0213 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีปฏภิาณ ไผโ่สภา

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ โลกวจิติร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ณัฐนนท ์ ประทกัษ์กลุวงศา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนากร กองสวุรรณ์

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวริพัุห ์ พันนาม

DNS99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์ศภุณัฐ ดสีม
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Decathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5,5891 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากเดโชชยั พรประพันธ์

5,5292 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

4,7903 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

4,7404 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

4,7225 สโมสรกองทัพเรอืวฤทธริณ ศรดีา

4,6836 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

4,5397 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

4,0408 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

3,9459 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

3,56510 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

2,61811 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.0

12.251 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

12.342 สโมสรทหารอากาศ จริะวรรณ ชตูระกลู

12.433 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากจนิตนา พชืทองหลาง

12.484 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากปรชีาพร ปลืม้พันธ์

12.545 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

12.666 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

12.757 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็อภสิรา พริยิะพฤทธิ์

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

25.121 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

25.432 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากปรชีาพร ปลืม้พันธ์

25.713 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสวุมิล คงทอง

25.844 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

26.105 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

26.876 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

27.167 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานาเดยี กรสีภุา

27.258 ร.ร. ศรยีาภัยกาญจนา ดวงกมล

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

57.241 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติยิา งพูมิาย

58.222 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aปิยฉัตร ขาวลว้น

58.513 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aณัทพร พรหมแยม้

58.574 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากภัทรพรรณ ชกูลุ

1:02.375 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปนัดดา บญุครอง

1:03.726 เทศบาลนครนนทบรุีรุง่นภา พมิเสน

1:03.907 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริภิา พหรมเหล็ก 

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูอาฑติยา ศรสีวุรรณ์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:22.921 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากวรีฉัตร สวรรณโชติ

2:23.352 ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ

2:24.633 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริวิรรณ กญุชรนิทร์

2:28.224 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกติตกิา สหุฤทดํารง

2:30.875 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสขุมุมายล ์ พันธพ์บิลูย์
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:34.046 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีพรนภิา ศรโีครต

2:34.807 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเจนจริา เจ๊ะหยาง

2:35.738 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ์ บงึราษฎร์

2:36.109 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุนภัสดา สายสมัพันธมาศ

2:36.3510 ร.ร. วงัจันทรว์ทิยาวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

2:36.3511 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

2:36.5412 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุารักษ์ เพ็งสอน

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5:04.161 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากวรีฉัตร สวรรณโชติ

5:04.262 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกติตกิา สหุฤทดํารง

5:05.763 ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ

5:12.784 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสวุมิล พราหมชบูวั

5:12.815 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากชนัญชดิา ฤทธพัินธ์

5:12.836 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

5:18.827 ร.ร. วงัจันทรว์ทิยาวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

5:18.888 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเจนจริา เจ๊ะหยาง

5:21.359 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

5:28.4810 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีพรนภิา ศรโีครต

5:32.4511 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชลธชิา อําไพพศิ

5:44.1912 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีภญิญมาศ หมั่นคดิ

5:52.7413 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอทพิยว์รรณ เฉลมิบรรจง

5:57.3314 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอทติยา ทองประดบั

5:57.5115 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีลัดดาวรรณ สกลุณี

6:05.9016 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษากนกวรรณ โสจันทร์

6:13.4317 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา ทมี Bทองพันชัง่ วงษ์ภักดี

6:44.1318 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาฐติกิานต ์ ไพศรขีาว

6:56.2019 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีสดุารัตน ์ พธุธชินย์

7:03.7420 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาพริยิา รักซอ้น 

7:14.2521 ร.ร. ปากชอ่งจติตมิาศ สขุเสมอ

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมปภาวด ี เจรญิสขุ

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12:19.501 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอรปรยีา เถานอ้ย

12:41.842 ร.ร. วงัจันทรว์ทิยาวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

13:00.713 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเจนจริา เจ๊ะหยาง
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13:30.984 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจันทรเ์พ็ญ สกลุแกว้ทพิย์

13:48.075 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากรุง้พราย หงสข์าวปนู

13:57.696 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอเกษราภรณ์ อนันต์

14:14.347 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอทพิยว์รรณ เฉลมิบรรจง

14:36.608 เทศบาลเมอืงชมุพรสชุญิญา จันทรโ์อชร

14:41.709 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีภญิญมาศ หมั่นคดิ

14:51.0510 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษากนกวรรณ โสจันทร์

15:41.1811 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรณวสิา แสงทะรา

15:42.7912 ร.ร. ป่าซางภัทรวด ี คําเวยีง

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสรุกาญจน ์ วรรณะ

DNS99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีกสุมุา อยูค่ง

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปัทมา แป้นงาม

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

19:27.411 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากชนัญชดิา ฤทธพัินธ์

19:40.062 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอรปรยีา เถานอ้ย

20:18.143 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกติตกิา สหุฤทดํารง

20:35.714 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

20:56.685 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสรุกาญจน ์ วรรณะ

21:41.776 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรรณษา สขุเมตตา

22:16.967 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสวุมิล พราหมชบูวั

22:29.898 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจันทรเ์พ็ญ สกลุแกว้ทพิย์

22:32.879 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอเกษราภรณ์ อนันต์

22:40.8310 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชลธชิา อําไพพศิ

22:42.1911 เทศบาลเมอืงชมุพรสชุญิญา จันทรโ์อชร

23:22.9112 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอทติยา ทองประดบั

24:53.2313 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกลุทพิย ์ ทพัอดุม

25:14.4214 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีลัดดาวรรณ สกลุณี

26:40.8215 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาพริยิา รักซอ้น 

28:06.3016 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีกสุมุา อยูค่ง

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กติพิร สาระภี

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์วนัดดา เสน็สมมาตร

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ปราณปรยิา สมัพันธ ์

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปัทมา แป้นงาม

DNF99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาฐติกิานต ์ ไพศรขีาว
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.211 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปัทมวรรณ รยิาพันธ์

15.842 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากพรรณรัมภา ศรรัีกษ์

16.213 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

16.624 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

17.435 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพล บญุนาค

17.996 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อารยา แตม้สี

18.317 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

18.838 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสโรชา ทองนอ้ย

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:04.321 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกรรณกิาร ์ พมิพาชาต ิ

1:06.012 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น

1:06.513 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีบณุยวรี ์ ยะมะมัง

1:06.544 บคุคลณัฐทยิา ราวชิยั

1:08.705 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุลาภ

1:12.186 เทศบาลนครนนทบรุีจรีนันท ์ อดุมดี

1:12.257 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกศริ ิ นุย้ขาว

1:17.618 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพรียา พลิานอ้ย

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.461 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกนกวรรณ ไชยสวุรรณ

49.362 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกชกร วางกลอน

49.853 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aอศิรญิา สกุใส

49.924 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอจัจมิา เมฆกลอ่ม

50.875 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุลาภ

52.726 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนริชา อศัวโอฬาร

53.847 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีอรยิา แวงบญุ

55.508 ทมีนครแหลมฉบังบศุรนิทร ์ สขุกากจิ

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:58.351 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสพัุตรา สวุรรณศร ี

4:00.042 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aรอวรรณ ไกรแกว้

4:08.443 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ์ บงึราษฎร์

4:10.904 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตนากร ภาดี

4:20.305 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกวลนิ โสดา
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4:22.786 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนริชา อศัวโอฬาร

4:32.677 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีรัชนกีร วงษ์แดง

4:56.898 ร.ร. ปากชอ่งธติญิา คํามลู

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

58.18.991 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กชพร ตงัศรวีงษ์

58:55.092 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนพศิมัย เจรญิสมาธิ

1:03:34.583 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฐพร ถอืพทุธ

1:03:35.234 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกหุลาบ ผาภมูชิโลธร

1:05:09.195 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aเสาวนยี ์ เนาสวุรรณ

1:05:23.456 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอวรจุา คําภา

1:06:03.747 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภนดิา จงรักษ์

1:06:04.578 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีมณีกร สภาพการณ์

1:07:06.499 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงนาฏ ทองสมัฤทธิ์

1:08:38.8510 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ยพุนิ อาจอ

1:08:58.1511 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชลดา แซต่ั่ง

1:09:36.9612 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสริกิมล กําแพงแกว้

1:11:24.5513 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมชาลสิา ฐติวิรดานภิัส

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กติพิร สาระภี

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกนกวรรณ หมิน่กระโทก

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลานรดีา ยะมา

DNS99 ร.ร. โนนแดงวทิยาคมวรัิลยพุา พรมคณุ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.651 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปรางคท์พิย ์ ชดิโคกกรวด

1.652 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากจรัสภร เพชรมณี

1.603 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aกมลฉัตร เพยีรดี

1.554 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนุชนาฎ จันทรป์าน

1.455 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากยวุด ี แกว้พมิ

1.456 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพัชรพร หบีรวย

1.407 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนภสร นลิวรรณ

1.408 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่บษุยน้ํ์าเพชร จันทรน์ี

1.408 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

1.408 ร.ร. พัทลงุจฑุามาศ เกแกว้

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ศศมิาภรณ ์ แกว้งาม

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสโรชา ตุย่ไชย
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาเกศรนิทร ์ ทองพรม

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สวุภิา ปานแกว้

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ศทุธหทยั คําพล

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาติอลน่ีา ป่ินวเิศษ

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สวุภิา ปานแกว้

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5.251 ร.ร. พันดอนวทิยา สภุาวด ี อนิตาถงึ

5.152 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

5.073 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากอรสิา ชศูริิ

5.064 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากสลัุยน ี บบูาซอ

4.936 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พไิลพร รัตนโสภา

4.5910 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธันญา สายประสาท

4.3614 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bจริารัตน ์ หุน่ทอง

3.9618 เทศบาลนครนนทบรุีศริลิกัษณ ์ น้ําใจสขุ

3.9419 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

2.4120 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสปุรยีา รักอาชพี

DNS99 ชมรมกรฑีาบา้นโป่งคําชะฮีนรนิพร โควรัตน ์

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สวุภิา ปานแกว้

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีภัทรนษิฐ ์ รักษาพรามณ์ 

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

DNS99 ทมีนครสกลนครคําแกว้ ศรนีารัตน์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.025 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สภุัสสรา ไขระวิ

4.797 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางการตธ์ดิา ตอ่สู ้

4.658 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธาน ีรัชนกีร วงษ์แดง

4.649 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aปิยดา บัวแสง

4.5811 ร.ร. พัทลงุสภุาภรณ์ บัวจดุ

4.5512 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองจรยิา จันลา

4.4713 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54กมลวรรณ บญุมา

4.3115 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

4.1416 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"น้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

4.1017 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา ยิม้ยิม้

021 ทมีนครแหลมฉบังพชิชาภรณ ์ วรีะวรรณ์

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สลัุยน ี บบูาซอ

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ศทุธหทยั คําพล

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสโรชา ตุย่ไชย
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.871 ร.ร. พันดอนวทิยา สภุาวด ี อนิตาถงึ ‐0.1

11.722 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากอรสิา ชศูริิ +0.6

11.683 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากปิยพร บญูญาชยั ‐0.6

11.524 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนภสร นลิวรรณ ‐1.2

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ศศมิาภรณ ์ แกว้งาม

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"น้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา ยิม้ยิม้

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีภัทรนษิฐ ์ รักษาพรามณ์ 

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.521 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมสทุธกิานต ์ คํามลู

3.202 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมชลธชิา คะบตุร

3.203 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากชญานนิ มสีนัเทยีะ

2.654 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อทุยัทพิย ์ ศรสีขุ

2.505 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอายรยีา ชนิาการ

2.306 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพนดิา คุม้พะเนยีด

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากกนัตา จริะมงคล

DNS99 ชมรมกรฑีาบา้นโป่งคําชะฮีนรนิพร โควรัตน ์

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.281 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอาทมิา เสาวไพบลูย์

11.082 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนาภา ศรยีงยศ 

10.533 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฐาณัฐดา พหรมอนิทร ์

10.494 ร.ร. บา้นทบัวังอไุรวรรณ ภูพ่ยคัฆ์

10.365 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชลธชิา โกยชยั

9.836 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันทร์

9.777 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจารกร ฉลาดคํา

9.268 เทศบาลนครนนทบรุีธมนวรรณ แซล่ิม้

8.559 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากอธติญิา ผาแกว้

8.2710 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานพจริา โพธชิยัคณุ

8.1411 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aอนสิา พรกิบางเขม็

7.9212 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากยวุด ี แกว้พมิ

7.5013 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีโยษิตา รัตนะลัย
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
7.4714 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีสริาวรรณ ถว้ยทอง

7.3115 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมอารญีา สงวนพันธุ์

7.1416 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางปิยาภรณ ์ ขนัวงศ์

6.9717 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วรกานต ์ มันภักดี

6.2718 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

6.1719 ร.ร. หว้ยยอดศรินิทรา ศรใีหม่

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สภุาพร โภชนกจิ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา วรีนุช อวดกลา้

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ณัฐธดิา สมบรูณ์

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"นุชจร ี บันความสขุ

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"บญุยาพร เพชรรัตน์

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

40.591 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนาภา ศรยีงยศ 

39.352 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฐาณัฐดา พหรมอนิทร ์

33.933 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอาทมิา เสาวไพบลูย์

32.594 ร.ร. พัทลงุพัสตราภรณ ์ คชวงษ์

31.745 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากณัฐฐวติรา ใจตะ๊เสน

31.036 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กลัยา แสนปัน

30.057 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางปิยวธดิา ขนัตะ๊

28.768 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัชชา ทาแป้ง

28.329 ร.ร. หว้ยยอดศรินิทรา ศรใีหม่

27.9410 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

27.0411 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมอารญีา สงวนพันธุ์

25.4812 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"นุชจร ี บันความสขุ

25.0413 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากอธติญิา ผาแกว้

24.2314 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานพจริา โพธชิยัคณุ

23.6315 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aสาวติร ี แกว้สขุศรี

22.3216 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีสริาวรรณ ถว้ยทอง

22.3217 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันทร์

20.0118 เทศบาลนครนนทบรุีสพัุตรา แซเ่ตยีว

19.8719 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aอนสิา พรกิบางเขม็

17.2520 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีโยษิตา รัตนะลัย

14.3921 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"บญุยาพร เพชรรัตน์

022 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชลธชิา พมิล

022 ร.ร. ประชาบํารงุปวมิล วงัรม่

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสริยิากร มิง่โอโล



Summary Result

Page 39 of 57

กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ณัฐธดิา สมบรูณ์

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา วรีนุช อวดกลา้

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สภุาพร โภชนกจิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วรกานต ์ มันภักดี

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

38.481 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aศศปิรญีา พว่งชาวนา

35.872 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอเกวลนิ ลพประเสรฐิ

35.523 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ดลพร รัตนวงศ์

34.504 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางมณีนุช ปุ๊ ดแค

34.085 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

33.956 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากผกาวัลย ์ แกน่ไชย

31.467 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวรศิรา จันทรส์ามารถ

31.158 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

29.899 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ทพิวลัย ์ นลิผาย

28.3810 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมสดุารัตน ์ ขวญัทอง

27.8111 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนริมน พนิดษิฐ์

27.4012 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aปิยดา บัวแสง

27.2413 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสภุัสตรา สงิหากลาง

26.9314 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากยวุด ี แกว้พมิ

23.8715 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอมุาพร พลูทรัพย์

22.8816 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วรดามณี ประเทยีบอนิทร์

21.8217 ทมีนครแหลมฉบังจฑุามาศ ไหลสงูเนนิ

20.8818 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเพชรดา คําจันตะ๊

18.1419 เทศบาลนครนนทบรุีธมนวรรณ แซล่ิม้

16.7420 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา ทมี Bทองทพิา วงษ์ภักดี

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมผกาวัลย ์ แกน่ไชย

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาติอลน่ีา ป่ินวเิศษ

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมผกาวัลย ์ แกน่ไชย

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.851 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช ทมี Aสาวติร ี แกว้สขุศรี

41.342 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากจไุรรัตน ์ บตุรรักษ์

34.223 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากชนมณี แสงโชติ

32.944 ร.ร. โนนแดงวทิยาคมปรชิาต ิ ทวยหมืน่

31.645 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ อนิณรงค์
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
29.066 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชลธชิา พมิล

12.417 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"นุชจร ี บันความสขุ

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมสวุสิาข ์ ขวญัทอง

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"บญุยาพร เพชรรัตน์

Heptathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3,9961 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย

3,4462 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากยวุด ี แกว้พมิ

3,3273 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากจรัสภร เพชรมณี

2,7944 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน

2,7165 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

2,6826 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

2,3697 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

2,1868 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

2,1699 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

2,08210 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี

1,98611 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร
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Men /  ประชาชนชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.0

10.311 MALAYSIAKHAIRUL HAFIZ JANTAN

10.452 สโมสรทหารอากาศ กฤษฎา นามสวุรรณ

10.483 สโมสรทหารอากาศ จริะพงษ์ มนีาพระ

10.514 KOREAKyongsoo OH

10.525 HONG KONGKa Fung NG

10.566 MALAYSIANIXON KENNEDY

10.607 MALAYSIAJONATHAN NYEPA

DNF99 MALAYSIABADRUL HISYAM ABDUL MANAP

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

21.391 สโมสรกองทัพบกศริพิล พันธแ์พ

21.462 MALAYSIAKHAIRUL HAFIZ JANTAN

21.473 MALAYSIAARAVINN THEVARR GUNASEGARAN

21.554 MALAYSIAMOHD AQIL YASMIN

21.685 MALAYSIAJONATHAN NYEPA

21.816 MALAYSIAMUHAMMAD HAIQAL HANAFI

21.857 สโมสรกองทัพบกจรัญ สะเทงิรัมย์

22.018 บคุคลณัฐพงศ ์ วรีะวงศรั์ตนศริิ

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.551 SRI LANKAK.K. HEWA KUMARAGE

47.772 MALAYSIABADRUL HISYAM ABDUL MANAP

48.173 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต. จริาย ุ ปลนีารัมย์

48.474 MALAYSIAMUHAMMAD AZAM MASRI

48.705 PHILIPPINEMichael DEL PRADO

49.206 PHILIPPINEJoan CAIDO

49.507 สโมสรกองทัพบกอภสิทิธิ ์ ฉ่ําศรี

DNS99 PAPUA NEW GUINEAEphraim LERKIN

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:52.571 VIETNAMVan Thai DUONG

1:52.982 KOREAMooyong LEE

1:53.203 สโมสรกองทัพบกโยธนิ ยาประจันทร์

1:53.394 MALAYSIAROYSON A L VINCENT

1:54.945 MALAYSIAASIF RAHMAN
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Men /  ประชาชนชาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:54.976 KOREASangmin LEE

1:56.387 PAPUA NEW GUINEAKaminiel MATLAUN

1:57.408 สโมสรกองทัพบกสทิธพิร สงัขท์อง

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

3:55.611 VIETNAMVan Thai DUONG

3:56.632 สโมสรกองทัพบกโยธนิ ยาประจันทร์

3:57.733 VIETNAMQuoc Luat ĐO

3:59.284 MALAYSIAAHMAD LUTH HAMIZAN

4:00.215 INDONESIABilal BILANO

4:02.006 KOREASangmin LEE

4:03.287 สโมสรกองทัพเรอืสมวชิยั คุท้ครองโชค

4:03.518 กรฑีาสตลูทนงศักดิ ์ ลิม่เนีย่ว

4:05.119 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ธรีพงศธร ยะนา

4:07.9410 PAPUA NEW GUINEAMartin OROVO

4:13.9811 สโมสรกองทัพบกสทิธพิร สงัขท์อง

4:19.2112 สโมสรทหารอากาศ วรวฒุ ิ สวุรรณชพี

4:21.9813 SINGAPOREMohamed Haja Fayiz

4:23.1914 สโมสรทหารอากาศ สนิชยั นิม่เนยีว

4:24.1615 เทศบาลเมอืงชมุพรสรุศกัด ์ สงิพงึราย

4:26.0616 Athletics Fieldวชัระพงษ์  คําภานุช

4:28.8917 สถาบันพลศกึษาวทิยาเขตเชยีงใหม่จาตรุนต ์ เขือ่นแกว้

4:29.3218 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐพล สมรุง่เรอืงชยั

4:30.0319 สโมสรทหารอากาศ Bพงษ์ศกัดิ ์ รุง่เรอืน

4:30.7620 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีพงศต์ะวนั ขวญัเทพ

4:34.1521 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีอภวิฒุ ิ อนุโสภะ

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9:12.891 VIETNAMQuoc Luat ĐO

9:18.872 INDONESIAAtjong Tio PURWANTO

9:31.573 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ธรีพงศธร ยะนา

9:43.404 สโมสรกองทัพบกธรรณธร ไกรยราช

9:59.155 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติร.ต.ท. ปฏกิาร เพชรศรชีา

10:01.886 KOREAYunhwa SONG

10:05.257 INDONESIAElizar GAMASHI

10:46.728 สโมสรกองทัพเรอืสมวชิยั คุท้ครองโชค
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Men /  ประชาชนชาย

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10:53.619 สโมสรกองทัพบกนัธวฒัน ์ บญุอปุละ

10:58.5110 เทศบาลเมอืงชมุพรสรุศกัด ์ สงิพงึราย

11:23.8811 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีอภวิฒุ ิ อนุโสภะ

11:34.2812 สโมสรทหารอากาศ สรุนิทร ์ รักดี

11:56.3013 สโมสรทหารอากาศ Bสนัต ิ ฟุ้งเฟ่ือง

11:57.6514 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วงศธร เพยีรประสบสขุ

12:03.6415 สโมสรกองทัพเรอืปรวิตัร ฝาระมี

13:35.0216 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังวภิพ นนทภัสรส์กลุ

DNF99 VIETNAMTien San PHAM

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14:42.661 VIETNAMVan Lai NGUYEN

14.51.612 สโมสรกองทัพบกสญัชยั นามเขต

15:01.813 VIETNAMVan Thao LE

15:20.334 MALAYSIAPRABUDAS KRISHNAN

15:30.385 MALAYSIAAHMAD LUTH HAMIZAN

15:33.746 KOREAByunghyun KIM

15:34.317 สโมสรกองทัพบกณัฐวฒัน ์ อนินุ่ม

15:34.698 INDONESIAWahyudi PUTRA

15:59.049 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ธรีพงศธร ยะนา

16:03.5910 KOREAYunhwa SONG

16:16.7411 สโมสรกองทัพเรอืสมคดิ ลิว้มโนเงนิ

17:00.0112 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีชายนอ้ย

17:19.2413 สโมสรทหารอากาศ วรวฒุ ิ สวุรรณชพี

17:35.8814 สโมสรทหารอากาศ ประภาส พรหมอนิทร์

17:40.4315 สโมสรกองทัพเรอืสรสทิธิ ์ เลาะมะ

18:30.4616 สโมสรทหารอากาศ Bสขิรนิทร ์ มะซะ

18:50.7317 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีอภวิฒุ ิ อนุโสภะ

18:53.2318 AU PEC igio Zwolle/ NetherlandAlfred Rekers

19.26.9919 กรฑีาสตลูศรอีาหล ี เกษมศกัด?ิ

19:52.4820 สถาบันพลศกึษาวทิยาเขตชลบรุีทรงกฤษณ ์ หอมเสมอ

20:53.6021 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังวภิพ นนทภัสรส์กลุ

10,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

31:25.051 VIETNAMVan Lai NGUYEN

31:25.762 สโมสรกองทัพบกบญุถงึ ศรสีงัข์
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10,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
32:03.173 VIETNAMVan Thao LE

33:42.614 สโมสรกองทัพบกณัฐวฒุ ิ อนินุ่ม

33:46.305 KOREAByunghyun KIM

33:58.236 เทศบาลเมอืงชมุพรณัฐวฒุ ิ พรมพนัินท์

34:36.117 สโมสรทหารอากาศ Bแดนชยั บานดง

35:12.718 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีชายนอ้ย

35:18.759 สโมสรทหารอากาศ สราวธุ งามศรี

35:21.6610 สโมสรทหารอากาศ Bวรีะพงษ์ เพชรพงษ์

37:55.8911 สโมสรกองทัพเรอืสมคดิ ลิว้มโนเงนิ

38:10.4512 สโมสรกองทัพเรอืปรวิตัร ฝาระมี

43:30.9513 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังนําพล พวงบญุ

DNF99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"เศรษฐพงศ ์ ศลิวรัิตน์

DNS99 เทศบาลเมอืงชมุพรเจษฎา แดงสวุรรณ

DNS99 สโมสรทหารอากาศ เสถยีร ตรทีพิยวานชิ

DNS99 กรฑีาเบตงอานัต ิ สาแลแม

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.3

13.391 KOREAByoungjun KIM

13.882 สโมสรทหารอากาศ จํารัส ฤทธเิดช

13.913 PHILIPPINEPatrick MA UNSO

13.964 LAOSAnousone XAYSA

14.085 สโมสรกองทัพบกภาณุวฒัน ์ ขวญัยนื

14.196 SINGAPOREAng Chen Xiang

14.417 MALAYSIAMUHD RIZZUA HAIZAD MUHAMAD

14.468 PHILIPPINEClinton KINGSLEY BAUTISTA

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51.561 PAPUA NEW GUINEAEphraim LERKIN

52.842 MALAYSIALEE YONG QUEK

53.373 สโมสรกองทัพบกสทิธชิยั ศรษีะ

53.514 สโมสรกองทัพบกกฤษฎา บญุมลู

53.665 สโมสรทหารอากาศ ธนาวฒุ ิ นุ่มจันทร์

54.566 KOREAChanwoo Seo

57.157 สโมสรทหารอากาศ ปรัชญากร แยม้กมล

DNS99 PAPUA NEW GUINEAMowen BOINO
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

39.541 สโมสรทหารอากาศ กฤษฎา นามสวุรรณ

39.842 HONG KONGHin Chung WAN

40.023 MALAYSIAJONATHAN NYEPA

40.054 KOREAKyongsoo OH

40.405 สโมสรกองทัพบกรัตนพล โสวนั

40.506 SINGAPOREMuhammad Hariz Bin Darajit

41.317 VIETNAMHoang Minh CUONG

41.918 PHILIPPINEClinton KINGSLEY BAUTISTA

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:11.421 PHILIPPINEEdgardo ALEJAN JR

3:12.062 สโมสรกองทัพบกภาณุวฒัน ์ ขวญัยนื

3:12.383 KOREAKyuwon CHO

3:13.124 MALAYSIAKWONG KAR JUN

3:26.075 สโมสรทหารอากาศ Bณภัทร แกว้บรรจง

3:26.716 สโมสรทหารอากาศ พงศกร ศรแีกว้

3:37.017 สถาบันพลศกึษาวทิยาเขตชลบรุีชชัวาล โจนวภิาต

3:39.488 สโมสรกองทัพเรอืเสฎฐวฒุ ิ เสฎฐพทิกัษ์

20,000 m Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:37:26.901 สโมสรทหารอากาศ กติตพิงศ ์ จอนดว้ง

1:38:35.572 MALAYSIAMUHD KHAIRIL HARITH HARUN

1:42:12.773 สโมสรกองทัพเรอือกุฤษฎ ์ ศรสีง่

1:49:13.654 สโมสรทหารอากาศ ธรีศกัดิ ์ เฉลยีววงศ์

1:49:39.415 สโมสรกองทัพบกอาทติย ์ ศรวีชิยั

2:04:45.606 สโมสรกองทัพบกจักรพันธ ์ ใจตา

DNS99 สโมสรกองทัพเรอืสนัตพิงศ ์ เบา้จันทกึ

DNS99 MALAYSIACHOON SIENG LO

DNS99 ทมีอสิระหงวน ชุม่สงูเนนิ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีมะรยู ี ออเกาะ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.161 VIETNAMDuc Anh VU

2.142 VIETNAMThanh Nhan NGUYEN

2.113 สโมสรกองทัพบกณรงคฤ์ทธ ์ เกตแุสง
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2.044 สโมสรกองทัพบกณัฐพงศ ์ แกว้มณี

2.045 PHILIPPINEManuel LASANGUE JR

2.046 ธรรมศาสตร์จรีณพัต เชือ้มณฑา

2.007 INDONESIARizky Gushsyafa PRATAMA

2.008 CHINESE TAIPEIWei‐Chih TSAI

1.959 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีพพัีฒน ์ หนุนดี

1.8510 Swift Athletes AssociationKelvin Fan

1.8511 สโมสรทหารอากาศ คณุากร กําแกว้

DNS99 สโมสรทหารอากาศ ปราโมทย ์ พุม่อไุร

099 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีณัฐพล ชว่ยนวล

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวชิากรณ ์ มบีตุรดี

DNS99 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังชาตร ี ชมถาวร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"วฒันา แกว้เสถยีร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กติศิักดิ ์ บญุสวุรรณ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

7.732 SRI LANKAD.M. LIYANAPATHIRANAGE ‐0.7

7.346 INDONESIASuwandi WIJAYA +0.1

7.317 VIETNAMTuan Anh NGUYEN +0.2

7.278 สโมสรทหารอากาศ ศภุนร สขุสวัสด ิ ณ อยธุยา ‐0.3

7.029 สโมสรกองทัพบกชยัยา สขุขา

7.0110 ธรรมศาสตร์ชญานนิ แกว้วรีะสงิห์

6.9311 สโมสรทหารอากาศ กรีตกิร จันทมณี

6.7114 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bสพุจน ์ บญุหนุน

6.6915 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอดเิทพ คําอดุม

6.6716 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ธบิด ี ชา่งคณุ

5.7621 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสชุาต ิ รืน่สคุนธ์

4.0623 สถาบันพลศกึษาวทิยาเขตชลบรุีจริพนธ ์ สธุรรมมา

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กติศิักดิ ์ บญุสวุรรณ

DNS99 สโมสรกองทัพเรอืประยรู ขอสงูเนนิ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

7.781 PHILIPPINEJanry UBAS ‐0.3

7.533 CHINESE TAIPEIHua‐Yu WEN +0.2

7.424 CHINESE TAIPEIJia‐Xing LIN ‐0.1

7.415 สโมสรกองทัพบกพเิชษฐ ์ ทา่เรอืรักษ์ +0.2

6.8312 MYANMARKyaw Htet  Aung

6.7613 LAOSPhoutthasay NANTHAVONG
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.5217 SINGAPOREKhan Meng Linn

6.4718 สโมสรกองทัพเรอืโยธนิ รืน่สคุนธ์

6.4519 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ธนวฒัน ์ เมคา

6.4520 Athletics Fieldคงเดช ปัญญาสวัสดิ์

5.2722 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วรีศักดิ ์ ชาตศริิ

DNS99 สโมสรทหารอากาศ ปราโมทย ์ พุม่อไุร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"วฒันา แกว้เสถยีร

DNS99 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังชาตร ี ชมถาวร

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

16.131 PHILIPPINEMark Harry DIONES ‐0.6

15.294 MALAYSIANIK FARIEZAL ERMAN NIK AB HADI ‐0.6

15.136 VIETNAMTuan Anh NGUYEN +0.4

13.778 MACAUSeng Cheong WAI +0.9

13.2010 สโมสรทหารอากาศ ณัฐพล นามกญัหา +0.4

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวชิากรณ ์ มบีตุรดี

DNS99 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังชาตร ี ชมถาวร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"วฒันา แกว้เสถยีร

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ธนวฒัน ์ เมคา

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

16.092 สโมสรกองทัพบกวรัญญ ู คงนลิ ‐0.8

15.853 PHILIPPINERonne MALIPAY 0.4

15.235 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bสพุจน ์ บญุหนุน ‐0.2

14.897 CHINESE TAIPEIMin‐Yang YU 0.2

13.699 สโมสรกองทัพเรอืโยธนิ รืน่สคุนธ์ ‐0.4

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูเอกบรุษุ หนูเล็ก

DNS99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์งามพงศ ์ ดสีม

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูธนวฒัน ์ วงษ์เสถยีร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กติศิักดิ ์ บญุสวุรรณ

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีพพัีฒน ์ หนุนดี

DNS99 สโมสรทหารอากาศ ศภุนร สขุสวัสด ิ ณ อยธุยา

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูธานาธรณ์ วงษ์เสถยีร

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.101 สโมสรกองทัพบกภาษพงศ ์ อํา่สําอางค์

5.002 บคุคลกรฑีา สนิธวาชวีะ
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Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.003 สํานักงานตํารวจแหง่ชาตินายยศกร คําเนยีม

4.754 CHINESE TAIPEIChia‐Han HSIEH

4.754 Athletics Fieldคงเดช ปัญญาสวัสดิ์

4.406 สโมสรกองทัพเรอืกรธวชั ธัญธรีะภาพ

099 สโมสรทหารอากาศ ปรณต ภูร่ะหงษ์

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

17.071 MALAYSIAMUHAMMAD ZIYAD ZOLKEFLI

16.802 สโมสรกองทัพบกพรอ้มรบ จันทมิา

16.533 สโมสรกองทัพบกธวฒัน ์ คชนิทร์

15.964 MALAYSIAADI ALIFFUDDIN  HUSSIN

15.935 CHINESE TAIPEIChin‐Hao LAI

15.066 CHINESE TAIPEIChe‐Shen LIN

14.397 สโมสรทหารอากาศ ปัญญาวธุ บํารงุ

13.858 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสายชล กองกลู

12.589 สโมสรทหารอากาศ สปุระวณี ์ เกยีงไกลขจร

11.8010 MACAUJia Qi CAI

11.5011 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อดลุย ์ ศรพัีนธุช์า้ง

11.2312 สโมสรกองทัพเรอือนุรักษ์ โครตทพิย์

11.1113 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์อภวิฒุ ิ บญุเจรญิ

10.9514 สโมสรกองทัพเรอืเรอืงรอง สระบตุร

10.7315 สถาบันการพลศกึษาวทิยาเขตชมุพรเลอพงษ์ สวุรรณมณี

10.2516 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีวรวชิ มคีลัง

8.2617 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีบญุฤทธิ ์ น่วมอนงค์

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูธนวฒัน ์ วงษ์เสถยีร

DNS99 CHINESE TAIPEIChe‐Shen LIN

DNS99 สถาบันการพลศกึษาวทิยาเขตชมุพรรัตนพงษ์ ชว่ยบํารงุ

DNS99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดภรากร พันธส์ถติย์

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสงกรานต ์ แยม้พรามณ์

DNS99 สถาบันพลศกึษาวทิยาเขตชลบรุีธรีะพงษ์ บญุหลาย

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

54.521 KOREAHyunjae LEE

52.192 CHINESE TAIPEILi CHI‐YUN

50.133 สโมสรกองทัพบกณรงค ์ เบญจรญู

48.444 สโมสรกองทัพบกอรณุศลิป์ มาลาศรี
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Men /  ประชาชนชาย

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
45.815 Wings Athletic ClubBenny Lam

44.286 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่อาทติย ์ มาลาศรี

42.897 สโมสรทหารอากาศ ปัญญาวธุ บํารงุ

40.898 สโมสรกองทัพเรอืกติตพิงษ์ บญุมาวนั 

39.659 สโมสรทหารอากาศ สปุระวณี ์ เกยีงไกลขจร

35.2910 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดภรากร พันธส์ถติย์

34.8011 MACAUJia Qi CAI

34.6012 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตน้ตระการ ชถูงึ

33.4513 สโมสรทหารอากาศ Bณัฐพล ปากน้ํา

32.7914 สโมสรกองทัพเรอือนุรักษ์ โครตทพิย์

27.4915 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีวรวชิ มคีลัง

25.5916 INDONESIAFauma Defril JUMRA

21.2417 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีบญุฤทธิ ์ น่วมอนงค์

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสงกรานต ์ แยม้พรามณ์

DNS99 สถาบันการพลศกึษาวทิยาเขตชมุพรรัตนพงษ์ ชว่ยบํารงุ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

72.261 VIETNAMHoai Van NGUYEN

71.492 สโมสรกองทัพบกพรีะเชษฐ ์ จันทรา

70.043 สโมสรทหารอากาศ หสัดนิ รอดมณี

65.524 HONG KONGWai Hei Ricky HUI

64.115 CHINESE TAIPEIShih‐Wei HSU

59.456 สโมสรกองทัพบกปิยะศริ ิ อนิทรประสงค์

57.797 สโมสรทหารอากาศ Bวนัเฉลมิ รสจันทร์

55.858 MYANMARKyaw Nyi Nyi Htwe

53.439 Wings Athletic ClubKoh Thong En

52.5710 SINGAPOREDaniel Lim

44.9411 INDONESIAFauma Defril JUMRA

DNS99 สโมสรกองทัพเรอือนุรักษ์ โครตทพิย์

DNS99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีบญุฤทธิ ์ น่วมอนงค์

099 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตน้ตระการ ชถูงึ

DNS99 สโมสรกองทัพเรอืบัวรัก นอ้ยแกว้

DNS99 สโมสรทหารอากาศ สทิธศิกัดิ ์ สงิหข์รณ์

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

65.151 KOREASangjin JANG
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Men /  ประชาชนชาย

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
64.672 MALAYSIAJACKIE WONG SIEW CHEER

62.973 สโมสรกองทัพเรอืกติตพิงษ์ บญุมาวนั 

57.974 HONG KONGWai Lam

55.745 สโมสรกองทัพบกตัณตพิงษ์ เพชรไชยา

50.976 สโมสรทหารอากาศ ยงจรส กนัจู

48.707 สโมสรทหารอากาศ Bณัฐพล ปากน้ํา

47.828 สโมสรทหารอากาศ Bบญุกอง เสน่หพ์ดู

40.979 สโมสรทหารอากาศ มนตร ี พรหมโพธิ์

38.1110 MYANMARYe Htet Aung

36.2711 สโมสรกองทัพบกวชิติ หอมทวนลม

32.2712 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีวรวชิ มคีลัง

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อดลุย ์ ศรพัีนธุช์า้ง

099 INDONESIADenny Putra Yohannes SIANTURI

Decathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7,5871 สโมสรทหารอากาศ สทิธศิกัดิ ์ สงิหข์รณ์

7,1272 PHILIPPINEAries TOLEDO

6,9193 SRI LANKAA.K. RAJAKARUNAWALA

6,8404 VIETNAMVan Su BUI

6,3655 MALAYSIAMUHAMMAD LUQMAN ZUKI

6,1816 สโมสรทหารอากาศ Bอดศิักด ิ มบีญุมา

6,0377 บคุคลกรฑีา สนิธวาชวีะ

5,5838 สโมสรกองทัพเรอืโยธนิ รืน่สคุนธ์

5,2579 สโมสรทหารอากาศ ฤทธไิกร คอินิธิ

4,52510 สโมสรกองทัพบกปิยะศักดิ ์ กมูดุา

4,26111 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสชุาต ิ รืน่สคุนธ์

4,23012 สโมสรกองทัพเรอืวริจุน ์ ไชยมงคล

4,16413 สโมสรกองทัพบกประชาชาต ิ ฤทธริงค์
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Women /  ประชาชนหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.2

11.471 VIETNAMTu Chinh LE

11.652 MALAYSIAZaidatul Husniah ZULKIFLI

11.833 สโมสรทหารอากาศ ทศัพร วรรณกจิ

11.914 สถาบันการพลศกึษาวทิยาเขตชมุพรสภุาวรรณ ธปัิตย์

11.935 CHINESE TAIPEIYan‐Jun LIAO

11.946 VIETNAMThi Mong Tuyen LE

12.047 สโมสรทหารอากาศ อรอมุา เชษฐา

12.108 SINGAPOREWendy Enn

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.0

23.521 VIETNAMTu Chinh LE

23.742 SINGAPOREVeronica Shanti Pereira

24.533 MALAYSIAKomalam Shally SELVARETNAM

24.644 สโมสรทหารอากาศ ศภุานชิ พลูเกดิ

24.945 INDONESIAUlfa SILPIANA

25.206 MALAYSIASITI FATIMA  MOHAMAD

25.347 SINGAPOREKugapriya d/o Chandran

25.518 สโมสรทหารอากาศ สรุวีรรณ รนัูนต์

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

55.101 SINGAPOREDipna Lim Prasad

55.312 VIETNAMThi Hang NGUYEN

55.823 สโมสรทหารอากาศ ศภุานชิ พลูเกดิ

56.354 MALAYSIAShereen Samson VALLABOUY

57.045 MALAYSIAFATIN FAQIHAH MOHD YUSOF

57.126 สโมสรทหารอากาศ ธัญพมิล แกว้ดี

57.327 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจฑุามาศ โขนขํา

57.738 KOREAJoungmi HAN

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:10.961 VIETNAMThi Ly VU

2:11.312 VIETNAMPhuong Anh KHUAT

2:26.583 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจฑุามาศ โขนขํา

2:28.224 สโมสรทหารอากาศ ลัดดาวรรณ แดงสวุรรณ

2:28.975 สโมสรทหารอากาศ Bกมลพร แยม้ศรี
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Women /  ประชาชนหญงิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:29.636 Bangkok Patana International SchoolSri Ellen Hollema

2:30.617 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีอลัวณีา สําแดงสาร

2:37.238 สโมสรทหารอากาศ Bพรกมล ไตรแกว้

2:38.369 สโมสรทหารอากาศ สมศร ี เห็นทัว่

2:40.4210 สโมสรกองทัพเรอืชมัยพร ทองสขุ

3:40.2811 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีชนัยาพร โพธิศ์รี

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"นติยา มาตรศลิป์

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4:40.931 VIETNAMThi Ly VU

4:46.012 สโมสรทหารอากาศ วรพรรณ นวลศรี

4:51.163 สโมสรทหารอากาศ สนุสิา พรหมแสง

5:03.294 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีรุง่ทวิา แกว้มี

5:03.705 สโมสรทหารอากาศ Bกมลพร แยม้ศรี

5:15.806 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"นติยา มาตรศลิป์

5:28.167 สโมสรทหารอากาศ Bพรกมล ไตรแกว้

DNS99 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีอลัวณีา สําแดงสาร

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10:13.031 VIETNAMThi Oanh BG NGUYEN

10:29.032 SRI LANKAU.K.N. Rathnayaka

11:51.593 KOREAJunghyun OH

12:36.244 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสกุญัญา จันทะใส

12:52.205 สโมสรทหารอากาศ Bณัฐธดิา เถานอ้ย

13:24.546 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีรุง่ทวิา แกว้มี

13:41.237 สโมสรทหารอากาศ สทุธพิร ชลอ

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสกุญัญา จันทะใส

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16:41.041 VIETNAMThi Oanh BG NGUYEN

16:48.792 VIETNAMThi Hue PHAM

17:41.443 สโมสรทหารอากาศ วรพรรณ นวลศรี

17:49.854 สโมสรทหารอากาศ Bสนุกิา ปรชีาโปรง่

17:53.945 KOREAEunyoung JANG

18:18.066 KOREAJunghyun OH
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Women /  ประชาชนหญงิ

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
18:43.197 สโมสรทหารอากาศ สนุสิา พรหมแสง

20:40.808 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีนนท์

21:01.369 สโมสรทหารอากาศ Bณัฐธดิา เถานอ้ย

22:27.6510 สถาบันพลศกึษาวทิยาเขตกระบี่วชัราภรณ์ เต็งมศีรี

DNS99 SRI LANKAU.K.N. Rathnayaka

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ภรูติา สขุสม

DNS99 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีรุง่ทวิา แกว้มี

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ณัฐชยา รักสาย

10,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

35:30.271 VIETNAMThi Hue PHAM

37:09.342 KOREAEunyoung JANG

37:23.983 VIETNAMThi Hong Le PHAM

37:52.684 สโมสรทหารอากาศ ณัฐชยาน ์ ธนรณวฒัน์

39:13.155 สโมสรทหารอากาศ Bลนิดา จันทชติ

42:53.856 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีนนท์

46:33.417 สโมสรทหารอากาศ สทุธพิร ชลอ

DNS99 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสดุารัตน ์ ยศราโม

DNS99 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีพรพันธุ ์ จันทรักษ์

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.2

13.251 KOREAHyelim JUNG

13.792 VIETNAMThi Yen Hoa TRAN

14.133 สโมสรทหารอากาศ สชุาดา มศีรี

14.184 CHINESE TAIPEIHsiao‐Hui LIN

14.675 SINGAPORENur Izlyn Binte Zaini

14.776 CHINESE TAIPEITing‐Wei LIN

15.007 MALAYSIARAJA NURSHEENA RAJA AZHAR

15.038 สโมสรทหารอากาศ Bศรตุา อนันต์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:02.071 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจฑุามาศ โขนขํา

1:02.652 MALAYSIANURUL FAIZAH ASMA   MAZLAN

1:03.393 สโมสรทหารอากาศ สภุาภรณ์ สมศรี

1:07.004 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณัฐนชิา จันทวี
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Women /  ประชาชนหญงิ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:08.805 สโมสรทหารอากาศ Bชญาภา เสาประเสรฐิ

1:27.566 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีกมลชนก สอนปลอด

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

45.191 MALAYSIAShereen Samson VALLABOUY

45.292 สโมสรทหารอากาศ สรุวีรรณ รนัูนต์

45.653 SINGAPOREWendy Enn

46.444 CHINESE TAIPEIAn‐Chi FANG

47.265 สถาบันการพลศกึษาวทิยาเขตชมุพรรัตนต์ยิา ปานเหลอืง

47.406 สโมสรทหารอากาศ Bกาญจนา ดษิฐบ์รรจง

49.177 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจฑุาวลัย ์ ตลุยนษิก์

50.748 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทององัคณา ทบัทมิหนิ

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:43.421 สโมสรทหารอากาศ พรพรรณ เหมิฮกึ

3:48.522 MALAYSIATANALAKSIUMY  MAHENTHIRAN RAYER

3:57.643 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีวรัชดา ตาหลี

4:11.274 สโมสรทหารอากาศ Bกาญจนา ดษิฐบ์รรจง

20,000 m Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:07:00.491 สโมสรทหารอากาศ Bพัชราพร มะนลิา

2:10:47.142 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์อจัฉราวรรณ พหรมชยั

2:11:48.543 สโมสรทหารอากาศ สไบทพิย ์ รนิทอง

2:27:01.114 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสดุารัตน ์ ยศราโม

2:33:19.655 สโมสรทหารอากาศ Bอจัฉราพร ศรภีริมย์

2:58:30.966 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีธดิารัตน ์ จันทรเ์ดช

DNS99 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเกตวุด ี พทุจริะ

DNS99 สโมสรทหารอากาศ ธนภรณ ์ อศัววงศเ์จรญิ

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ภรูติา สขุสม

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.751 สโมสรทหารอากาศ วนดิา บญุวรรณ

1.652 INDONESIANadia ANGGRAINI

1.653 CHINESE TAIPEIChing‐Jung TSAI
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Women /  ประชาชนหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.604 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารชตุมิน ชว่ยเขาบาท

1.604 Swift Athletes AssociationValerie Cheong

1.606 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีรัตมล จันทรท์องออ่น

1.607 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจรีวรรณ ดสีดุจติร

1.608 สโมสรทหารอากาศ กรอบแกว้ แตม้ศรี

1.559 สโมสรทหารอากาศ Bจริาพร เพลศิแกว้

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6.211 สโมสรทหารอากาศ ปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ +0.6

6.042 VIETNAMThi Truc Mai NGUYEN +0.0

5.783 CHINESE TAIPEIZi‐Ying CHEN +0.4

5.734 HONG KONGKa Sin CHAN +0.3

5.695 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีธนาภรณ ์ จันทรอ์อ่น +0.4

5.646 SINGAPORETia Louise Rozario +0.7

5.547 สโมสรทหารอากาศ พจนาฏ สมศรี ‐0.4

5.538 สโมสรกองทัพเรอืสนุสิา โครตศรเีมอืง +0.0

5.479 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bอฑรัิตน ์ ศรภีักดี +0.2

5.2010 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสนุสิา สงัขท์อง +0.2

4.9911 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ปทมุ รุง่โรจน์ +0.0

4.7812 สโมสรทหารอากาศ Bปารชิาต ิ สขุทวสีถติกลุ +0.3

4.4813 สโมสรทหารอากาศ Bสาธติา ปรชีาสวุรรณ +0.1

2.8714 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเยาวลกัษณ์ สวสัดิพ์ริง้ ‐0.4

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสพุชิญา อว่มฤทธิ์

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

NMสโมสรทหารอากาศ Bสาธติา ปรชีาสวุรรณ

NMสโมสรทหารอากาศ Bปารชิาต ิ สขุทวสีถติกลุ

13.501 สโมสรทหารอากาศ ปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ +0.9

13.432 SRI LANKAV.L. Heenatimullage Dona +0.0

12.923 VIETNAMHue Hoa TRAN +0.4

12.234 HONG KONGMang Chi TSE +0.0

12.025 สโมสรทหารอากาศ พจนาฏ สมศรี +0.6

12.016 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีธนาภรณ ์ จันทรอ์อ่น +0.0

11.747 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสนุสิา สงัขท์อง ‐0.3

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุ ี ทมี Bอฑรัิตน ์ ศรภีักดี

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสพุชิญา อว่มฤทธิ์
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Women /  ประชาชนหญงิ

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.911 SINGAPORERachel Isabel Yang Bingjie

3.552 สโมสรทหารอากาศ ชญานศิา ชมชืน่ดี

3.403 SINGAPOREJustina Chan

3.204 MALAYSIAYU TIAN  CHUAH

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอําไพ สระสม

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.731 สโมสรทหารอากาศ อารรัีตน ์ อนิทดษิฐ์

13.982 สโมสรทหารอากาศ สาวติร ี ทองฉาว

13.473 CHINESE TAIPEIPei‐Yu GUO

11.234 สโมสรทหารอากาศ Bจารวุรรณ สรอ้ยเสนา

10.285 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุชิญา วงศบ์ญุมี

8.736 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐนร ี อบุลไทร

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดันนทบรุีอธศิร ี ผาปาน

DNS99 สโมสรทหารอากาศ Bจริาพร เพลศิแกว้

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสชุาวด ี อว่มฤทธิ์

DNS99 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจรีวรรณ ดสีดุจติร

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51.051 สโมสรทหารอากาศ สเุบญรัตน ์ อนิแสง

43.662 CHINESE TAIPEIPei‐Yu GUO

43.653 MYANMARMar Mar San

43.434 สโมสรทหารอากาศ Bจารวุรรณ สรอ้ยเสนา

41.455 SRI LANKAA.M. Palangasinghe Kodithuwakku Arachchige

39.406 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่อโนทยั อดุมศักดิ์

37.007 สโมสรทหารอากาศ สาวติร ี ทองฉาว

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วราพร แวะสอน

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐนร ี อบุลไทร

DNS99 สโมสรทหารอากาศ Bนติยา บัวโรย

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสชุาวด ี อว่มฤทธิ์

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

56.081 สโมสรกองทัพเรอืณัฏฐา นาชา 

51.852 สโมสรทหารอากาศ จรยิา วชิยัดษิฐ์

49.533 VIETNAMThi Xuan BUI
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Women /  ประชาชนหญงิ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
48.034 สโมสรทหารอากาศ เสาวลกัษณ์ เพชรทอง

42.635 สโมสรทหารอากาศ Bสวุนันท ์ วงศม์งคล

33.766 สโมสรทหารอากาศ Bกชกร พลประเสรฐิ

17.927 มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจรีวรรณ ดสีดุจติร

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดันนทบรุีชญานศิ สมบัตแิกว้

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

57.491 MALAYSIAGRACE WONG XIU MEI

52.862 สโมสรทหารอากาศ มิง่กมล คุม้พล

49.543 MALAYSIANURFAZIRA  JALALUDIN

48.974 KOREADawoon JEONG

48.085 SRI LANKAA.M. Palangasinghe Kodithuwakku Arachchige

46.856 MYANMARM Soe Zar

44.567 สโมสรทหารอากาศ Bนติยา บัวโรย

31.498 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์นันธชิา แกว้สกลุ

099 สโมสรทหารอากาศ ปานวาด กมิสรา้ง

Heptathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5,0391 สโมสรทหารอากาศ วาสนา วนิาโท

4,9922 MALAYSIANORLIYANA  KAMARUDDIN

4,8563 สโมสรทหารอากาศ กชกร คํามศีรี

4,7584 PHILIPPINENarcisa ATIENZA

4,6005 VIETNAMNguyen Linh NA

3,7736 สโมสรทหารอากาศ Bสวุนันท ์ วงศม์งคล

3,7437 LAOSManivanh CHANTHAVONG

3,4238 สโมสรทหารอากาศ Bเพ็ญจันทร ์ วนันา

2,4669 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

2,19510 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอําไพ สระสม


