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

Girls/ อนชุนหญงิ
100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.7

12.631 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

13.082 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

13.103 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปนัดดา สงิหแ์สง

13.144 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูบษุรา รอดประเสรฐิ

13.155 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกญัญาณัฐ เสวตวงษ์

13.236 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

13.267 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

13.578 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปพชิญา ดวงมาลา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1 +0.1

12.801 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

13.282 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

13.433 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพ็ชร์

13.614 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภัทรสดุา ถิน่ขาม

13.615 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากศภุจรกิาณฑ ์ สระแกว้

13.826 ร.ร. พัทลงุฐติาพร ภมูลิกัษณ์

14.257 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

14.438 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 +0.9

13.001 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูบษุรา รอดประเสรฐิ

13.092 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

13.333 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปพชิญา ดวงมาลา

13.384 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

13.675 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณชิาดา รัสปะ

13.796 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

13.837 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอนัญญา แกน่หามลู

14.598 ร.ร. หว้ยยอดพชิญาภา แกว้สร

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Semi ‐ Final FINAL 3 ‐0.1

13.181 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

13.232 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกญัญาณัฐ เสวตวงษ์

13.253 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปนัดดา สงิหแ์สง

13.654 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีกญัญารัตน ์ ทนดี

13.825 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bชนาภา รัชชะ

13.896 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บัวขนุทด

14.017 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีกลุณัฐ วพิานชิ

14.198 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมกลุสตร ี เศรษฐสีมบัติ

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Girls/ อนชุนหญงิ
100 m.

13.271 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกญัญาณัฐ เสวตวงษ์

13.462 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปพชิญา ดวงมาลา

13.863 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

14.074 เทศบาลนครนนทบรุีอชัรา สายทอง

14.455 เทศบาลนครภเูกต็มานติา สทิธผิล

14.536 ร.ร. ป่าซางรัชฎาภรณ ์ ตุย้ยวง

15.087 ทมีสงิหบ์รุีวรนิทร กลิน่กหุลาบ

16.158 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ภาวด ี หงษ์ชมภู

DQ99 ร.ร. สงูเนนิฉัตรฑรกิา เครอืเมฆ

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

13.661 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากศภุจรกิาณฑ ์ สระแกว้

13.942 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอนัญญา แกน่หามลู

14.583 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาองิฐนัินท ์ สมีันตะ

14.614 ร.ร. กดุจกิวทิยาธัญพชิชา คมคาย

14.665 เทศบาลนครนนทบรุีสภุารัตน ์ ชาญเชีย่ว

15.896 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดศริมิา ศรมีงุคณุ

16.237 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชญานันท ์ งามขํา

18.878 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก แพรวภิา หยูตุ้ง้

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงรสรนิทร ์ การเอยีด

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

15.441 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก อาทติยา พุม่พวง

13.802 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บัวขนุทด

17.203 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดภคนันท ์ โพธิศ์รรีาช

14.024 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีอนัญญา บญุประเสรฐิ

13.975 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาญวดา ออ๋งสทุธิ์

13.576 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

15.9699 ร.ร.สาธติบา้นสมเด็จเจา้พระยาภวูษา บวรวฒุกิรีติ

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงกนกกาญจน ์ รักษ์พงศ์

13.8099 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bชนาภา รัชชะ

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

13.821 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณชิาดา รัสปะ

13.842 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีกลุณัฐ วพิานชิ

14.333 ร.ร. พทุไธสงปารฉัิตร วลิยัเลศิ

14.384 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ธันยชนก รักบัวทอง

15.005 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัศริพิร ญาตวิงษ์

15.016 ทมีสงิหบ์รุีสพุชิฌา วงษ์คลา้ย

15.117 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bศศธิร มกุสง
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Girls/ อนชุนหญงิ
100 m.

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

16.068 ร.ร.สาธติบา้นสมเด็จเจา้พระยาเปมกิา ปัญญาวงศง์าม

16.779 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมกชกร ปานเสยีง

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

13.161 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

13.172 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปนัดดา สงิหแ์สง

13.503 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพ็ชร์

14.004 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพลอยไพลนิ ยกดี

14.325 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

15.956 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วยิะตา ใจขาน

DNF99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)แพรวา เป่ียนยวน

DNF99 ร.ร. พัทลงุสพุชิชา หนูคํา

DNF99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ฟ้าแจม่ หงษ์ดาลัด

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

12.941 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

13.752 ร.ร. หว้ยยอดพชิญาภา แกว้สร

13.913 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

14.494 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัรสรนิทร ์ แกว้รอด

14.495 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์

14.556 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ นวลแกว้

15.547 ร.ร. ศรยีาภัยพัณฑติา ดงีาม

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีจันทการต ์ เจรญิลาด

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

14.221 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมกลุสตร ี เศรษฐสีมบัติ

14.652 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

14.863 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอรกญัญา ภูศ่ริพัินธ์

14.914 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อนิทริา นาทองบอ่น

15.285 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ชลาลนิ ี แกว้คงคา

DNF99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาองิฐนัินท ์ สมีันตะ

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณัฐพร พหรมศรี

DNF99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

13.451 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

13.562 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

13.733 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์
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Girls/ อนชุนหญงิ
100 m.

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

13.844 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีกญัญารัตน ์ ทนดี

14.615 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูพยิดา การทหาร

15.546 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สดุารัตน ์ มณีสวุรรณ

15.887 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ศขิรา โพธรัิตน์

DNF99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมกติพิร ซองตา 

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

13.041 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูบษุรา รอดประเสรฐิ

13.662 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภัทรสดุา ถิน่ขาม

13.893 ร.ร. พัทลงุฐติาพร ภมูลิกัษณ์

14.324 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสาวกิา ศรหีะไกร

14.335 เทศบาลนครภเูกต็ณชิามน ทรงคณ

14.536 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาทนิพติา บไุธสง

15.397 ร.ร. สารสาสนว์เิทศบางบัวทองนาตาชา ลนิเซน้

DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมณัฐสดุา นนทะวงษา

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.3

25.531 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา 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. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธันยพร คงกลํา่

27.787 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ธมีา ตงศริิ

28.088 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บัวขนุทด

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1 ‐0.7

26.001 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

27.582 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธันยพร คงกลํา่

27.733 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ธมีา ตงศริิ

28.344 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณชิา เย็นจติร

29.085 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

29.236 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สดุารัตน ์ ประภาศ

29.247 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมศภุสิรา พันธป์ระดษิฐ์

33.348 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 ‐1.0

26.821 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ
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Girls/ อนชุนหญงิ
200 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 ‐1.0

27.032 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูบษุรา รอดประเสรฐิ

27.893 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บัวขนุทด

28.204 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีกญัญารัตน ์ ทนดี

28.455 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอนัญญา แกน่หามลู

28.856 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

29.277 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

29.278 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Semi ‐ Final FINAL 3 ‐0.8

26.491 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

26.682 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปนัดดา สงิหแ์สง

28.743 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง

29.184 เทศบาลนครนนทบรุีอชัรา สายทอง

29.515 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาองิฐนัินท ์ สมีันตะ

29.956 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีทพิวรรณ คําสวสัดิ์

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กนกพร เลาหาง

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากอารยา บางพนิ

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐0.9

28.891 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

29.732 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาองิฐนัินท ์ สมีันตะ

30.433 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมจติตมิา นุ่มอําพรศริิ

31.544 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก อนิทอุร เกาวพ์รม

32.275 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ภาวด ี หงษ์ชมภู

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กลุนิดา แสงจันศริิ

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาญวดา ออ๋งสทุธิ์

DNS99 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาปวณีา เพยีซา้ย

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.2

26.051 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

28.292 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บัวขนุทด

29.223 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพ็ชร์

30.034 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ นวลแกว้

30.325 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาทนิพติา บไุธสง

33.866 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)แพรวา เป่ียนยวน

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูปารถนา บญุพวง

DNS99 ร.ร. วเิชยีรมาตุสภุัชชา ชมุผล

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐2.4
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Girls/ อนชุนหญงิ
200 m.

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐2.4

27.021 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

28.912 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอนัญญา แกน่หามลู

30.163 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสธุดิา แกว้กยีรู

30.174 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

30.995 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัญาณศิา ยงัถาวร

32.676 ร.ร. ศรยีาภัยพัณฑติา ดงีาม

DQ99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากศภุจรกิาณฑ ์ สระแกว้

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีณัฐมน โฟชีเ้ชง้

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐1.3

28.651 เทศบาลนครนนทบรุีอชัรา สายทอง

29.022 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมศภุสิรา พันธป์ระดษิฐ์

29.773 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรธรีา เผือ่นทมิ

30.554 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bศศธิร มกุสง

30.645 ร.ร. หว้ยยอดพชิญาภา แกว้สร

32.716 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ศขิรา โพธรัิตน์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธัญญาพร เชยีงกา

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.4

27.811 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

29.052 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

30.263 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bชนาภา รัชชะ

31.274 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วยิะตา ใจขาน

31.285 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวนนิทยา สจุนิพรัม

33.576 ร.ร. ศรยีาภัยจําปา แสนสขุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตมิา แกว้กลา้

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.3

27.391 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

27.592 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธันยพร คงกลํา่

28.513 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ

28.604 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีอนัญญา บญุประเสรฐิ

30.195 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐกานต ์ สมาธิ

30.916 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อนิทริา นาทองบอ่น

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อรสนิ ี สวุรรณมณี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังภัทรดานันฬ ์ คดิขยนั

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.1
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Girls/ อนชุนหญงิ
200 m.

28.441 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง

29.862 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีทพิวรรณ คําสวสัดิ์

31.473 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐวมิล ออ่นกลา้

32.244 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรแพรพลอย สทิธริาช

34.565 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัฉันชนก ปรชีารักษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดจริารัตน ์ สงิหป์ระเสรฐิ

DNS99 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ธันยชนก รักบัวทอง

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงกนกกาญจน ์ รักษ์พงศ์

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.3

27.951 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณชิา เย็นจติร

28.902 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กนกพร เลาหาง

29.183 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีกลุณัฐ วพิานชิ

29.414 เทศบาลนครนนทบรุีพชิชาภา ปวตนัินท์

29.795 เทศบาลนครภเูกต็ณชิามน ทรงคณ

29.996 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์พริญาณ ์ ฉายากลุ

31.867 ทมีสงิหบ์รุีวรนิทร กลิน่กหุลาบ

DNS99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดศริมิา ศรมีงุคณุ

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.5

26.711 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูบษุรา รอดประเสรฐิ

27.702 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ธมีา ตงศริิ

29.173 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สดุารัตน ์ ประภาศ

29.454 ร.ร. บัวขาวกวสิรา วหิกหงษ์

29.615 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัชญัญานุช พมิาทัย

31.216 ร.ร. พัทลงุกชกร วงษ์สวัสดิ์

33.807 ทมีสงิหบ์รุีวรกญัญา พรเจรญิ

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 +0.0

26.751 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปนัดดา สงิหแ์สง

29.022 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

30.063 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก พัชรพร อนิตา

31.394 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัรสรนิทร ์ แกว้รอด

33.705 ร.ร. สตลูวทิยาอารยีา เตะ๊ปยูู

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมกชกร ปานเสยีง

DNS99 ทมีสงิหบ์รุีสพุชิฌา วงษ์คลา้ย

DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมกติพิร ซองตา 

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.4

28.131 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีกญัญารัตน ์ ทนดี
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Girls/ อนชุนหญงิ
200 m.

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.4

28.322 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากอารยา บางพนิ

29.733 ร.ร. ป่าซางรัชฎาภรณ ์ ตุย้ยวง

30.004 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

31.845 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์บญุวรี ์ สขุเอยีด

32.506 เทศบาลนครภเูกต็มานติา สทิธผิล

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอาภัสรา หลํา่แสน

DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมณัฐสดุา นนทะวงษา

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

40.491 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

42.412 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

43.073 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

43.354 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธันยพร คงกลํา่

43.945 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภัทรวรรณ จันพลโท

44.166 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีปัทมา ทารสิา

44.737 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตมิา แกว้กลา้

44.788 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากจอมขวญั ทองอว่ม

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

44.301 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตมิา แกว้กลา้

44.452 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง

50.203 เทศบาลนครภเูกต็ปฐมวรรณ กฤษ์สม

52.604 ร.ร. สารสาสนว์เิทศบางบัวทองนาตาชา ลนิเซน้

54.755 ทมีสงิหบ์รุีวรกญัญา พรเจรญิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังภัทรดานันฬ ์ คดิขยนั

DNS99 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังศศวิมิล รม่เย็น

DNS99 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่รัตถพร ภษูาไสย

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

45.521 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสพัุตรา ประเสรฐิรัมย์

45.962 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

46.293 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอนัญญา แกน่หามลู

50.284 ร.ร. กดุจกิวทิยาพัทธธ์ริา แซเ่ลา

50.875 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐวมิล ออ่นกลา้

51.166 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสาวกิา ศรหีะไกร

53.997 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวนนิทยา สจุนิพรัม

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรแพรพลอย สทิธริาช
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Girls/ อนชุนหญงิ
300 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

46.261 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ

47.762 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดเบญจมาศ นิม่มาศ

48.223 ร.ร. บัวขาวกวสิรา วหิกหงษ์

51.614 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก พัชรพร อนิตา

52.625 ร.ร. สตลูวทิยาอารยีา เตะ๊ปยูู

1:02.626 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมกชกร ปานเสยีง

DNS99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์พรรษเกสร ชบูญุชว่ย

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีสรัุสวด ี แวเยง

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

46.671 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จัญญา แสงแมงทบั

47.202 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรธรีา เผือ่นทมิ

47.303 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีพรรณปพร เฉียงทอง

48.054 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐนชิา แสงหมี

48.215 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อนิทริา นาทองบอ่น

49.566 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์รมณ ์ ศริวิัลลภ

50.207 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสภุาพร แสงบัวคํา

DNS99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ชฎาภรณ ์ จันทรส์ขุศรี

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

40.921 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

44.652 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

45.473 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภัทรสดุา ถิน่ขาม

46.744 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมศภุสิรา พันธป์ระดษิฐ์

46.975 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ป่ินมกุ สรัุสวดี

48.036 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศริพิร บญุเชดิ

52.247 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูการะเกตุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ปรว ี งานงาม

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

44.221 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

45.392 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บัวขนุทด

46.593 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสิสตุา ชนะคช

48.084 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารมนิตรา บญุนติย์

55.205 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กรรณกิาร ์  มณีสวุรรณ

1:00.596 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานวรัตน ์ แสนเถนิ

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์จามรยี ์ โสมารี

DNS99 ร.ร. สงูเนนิฉัตรฑรกิา เครอืเมฆ

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
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Girls/ อนชุนหญงิ
300 m.

43.771 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากจอมขวญั ทองอว่ม

43.812 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีปัทมา ทารสิา

45.613 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากวรรณวสิา ปิยะปง

47.754 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bณัฐธภิัทร ศฤคาร

48.225 เทศบาลนครนนทบรุีพชิชาภา ปวตนัินท์

49.906 เทศบาลนครนนทบรุีธนาภรณ ์ อยูเ่ย็น

53.007 ร.ร. ศรยีาภัยจําปา แสนสขุ

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

44.361 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธันยพร คงกลํา่

46.042 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา

46.073 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กนกพร เลาหาง

48.014 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุนฤมล มากเนยีม

54.475 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ศขิรา โพธรัิตน์

DNS99 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาวาสนา ดบีาล

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงฤทยัทพิย ์ นวลขาว

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

44.311 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภัทรวรรณ จันพลโท

45.732 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริามล มหาสวัสดิ

46.943 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bปาณศิา จันทรแ์กว้

48.314 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีฐานดิา เถือ่นอารรัีกษ์

49.975 ร.ร. หว้ยยอดพชิญาภา แกว้สร

58.086 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดจริารัตน ์ สงิหป์ระเสรฐิ

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อรสนิ ี สวุรรณมณี

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

44.411 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

47.232 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมทติยต์ะวนั นลิพวง

47.963 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

49.534 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษานภัสสร ยาเขต

DNS99 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก แพรวภิา หยูตุ้ง้

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีณัฐมน โฟชีเ้ชง้

DNS99 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่จรีะดา คําทุน่

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
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Girls/ อนชุนหญงิ
800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:29.924 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงประภักสร แสงสขุ

2:32.655 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสิสตุา ชนะคช

2:39.466 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีปัทมา ทารสิา

2:44.287 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชนกพร เสมี

3:02.378 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:34.321 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานุญสติา เกตกาญจน์

2:34.332 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสิสตุา ชนะคช

2:39.303 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

2:50.294 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

2:53.305 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พรธริา สําราญเย็น

3:02.056 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีชนนิาช ฮะ่วังจู

3:12.657 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเปรมฤด ี สขุสนัต์

3:18.108 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีเปมกิา จันทาทอง

DNS99 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังไอลดา นาสงิคร

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองวชัรภรณ์ สพุพะพงษ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีสรัุสวด ี แวเยง

DNS99 ร.ร. สงูเนนิฉัตรฑรกิา เครอืเมฆ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:35.241 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีปัทมา ทารสิา

2:40.582 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อนิทริา นาทองบอ่น

2:47.493 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bรัชชานันท ์ เพชรคง

3:08.164 ร.ร. ป่าซางภาคนิ ี ธวิงศษ์า

3:13.185 เทศบาลนครนนทบรุีสภุกานต ์ ทรัพยส์งิห์

3:14.576 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54สรอ้ยสดุา สฟ้ีา

3:20.277 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวรัญญา แซต่ัง้

3:21.388 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานวรัตน ์ แสนเถนิ

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรธรีา เผือ่นทมิ

DNS99 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังศศวิมิล รม่เย็น

DNS99 ร.ร. สงูเนนิอภญิญา ฝ่ายสนูย์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:30.401 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อรวรรณ ไกรสงิห์

2:41.492 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bปาณศิา จันทรแ์กว้

2:44.283 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

2:47.974 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงจดิาภา แสงทะรา

2:55.755 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอรวรรณ เดษแกว้
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Girls/ อนชุนหญงิ
800 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:56.286 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสภุาพร แสงบัวคํา

3:01.887 เทศบาลนครนนทบรุีอนิกมล นิม่อนงค์

3:06.318 ร.ร. สตลูวทิยาอารยีา เตะ๊ปยูู

3:09.179 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีนฤภร จานแกว้

3:10.4910 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีชนนิาช ฮะ่วังจู

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:39.761 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชนกพร เสมี

2:47.782 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษานภัสสร ยาเขต

2:50.963 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจฑุารัตน ์ อนิทเพ็ชร์

2:54.274 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)ฟาตฮีะห ์ สหุลง

3:00.635 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมอมรรัตน ์ สดุรัตน์

3:05.936 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีอภษิฎา บชูา

3:14.007 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่จรีะดา คําทุน่

3:18.188 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีกญัญารัตน ์ ทนดี

3:42.649 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาปรศินา จรัสพันธุ์

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กญัญาพัชร ทองกอบ

DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคม ปารชิาต กาญจนารัตน์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:30.871 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภัทรวรรณ จันพลโท

2:33.222 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงประภักสร แสงสขุ

2:51.623 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถานอ้ย

3:00.004 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัชรกิา พมิพพ์งึ

3:03.085 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่รัตถพร ภษูาไสย

3:14.586 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูการะเกตุ

3:32.267 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศริภิา วชัรเสรวีงษ์

4:29.238 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชตรา มลุนลิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ปรว ี งานงาม

DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมกลัยากร ศริจัินทร์

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
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Girls/ อนชุนหญงิ
1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

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

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

5:18.801 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชนานันท ์ วศิพันธุ์

5:35.322 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรณุา แป้นหมกึ

5:43.603 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)ฟาตฮีะห ์ สหุลง

5:44.024 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีสกุญัญา ชตุติากรกนก

5:45.995 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารณชิกมล ปลอดใจดี

5:46.686 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถานอ้ย

5:48.667 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พรธริา สําราญเย็น

5:49.188 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bรัชชานันท ์ เพชรคง

6:06.069 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัชรกิา พมิพพ์งึ

6:06.2510 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจฑุารัตน ์ อนิทเพ็ชร์

6:21.1711 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีชนนิาช ฮะ่วังจู

6:35.2012 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่จรีะดา คําทุน่

6:38.0213 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเปรมฤด ี สขุสนัต์

6:38.4714 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์หฤทยั จรขํา

6:49.0615 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

6:53.5816 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสภุาวรรณ แกว้ชมุ

7:39.5417 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาปรศินา จรัสพันธุ์

8:01.7418 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดปิยพร จันทพันธ์

DNF99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวยิะดา สทิธิ

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กญัญาพัชร ทองกอบ

DNF99 ร.ร. พทุไธสงศริวิรรณ คนัซง

DNF99 ร.ร. สงูเนนิอภญิญา ฝ่ายสนูย์

DNF99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมกลัยากร ศริจัินทร์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

5:12.431 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อรวรรณ ไกรสงิห์

5:15.262 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานุญสติา เกตกาญจน์

5:16.693 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงประภักสร แสงสขุ
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Girls/ อนชุนหญงิ
1,500 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

5:28.934 บคุคลสริภทัร มหาวรรณ

5:32.415 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

5:39.386 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชนกพร เสมี

5:52.767 จังหวัดภเูกต็ศภุลคัน ์ ชว่ยประดษิฐ์

5:58.968 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่รัตถพร ภษูาไสย

6:06.829 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีทพิยส์ดุา แกว้บัวขาว

6:11.6110 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54สรอ้ยสดุา สฟ้ีา

6:30.4811 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาหฏัฐการ กลมประโคน

6:32.7612 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีศกนตลา ใจสบาย

6:37.5813 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bคณติฐา บําเพ็ญ

7:00.6414 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดอศราธร ขดชลธาร 

7:05.3415 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีสรัุสวด ี แวเยง

7:42.2916 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรปราณปรยิา นากเณร

9:28.5717 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีรัตตยิากร หมั่นคํา

DNF99 หน่วยบัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรักษาฝ่ังไอลดา นาสงิคร

DNF99 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาวาสนา ดบีาล

DNF99 ร.ร. สงูเนนิรุง่ทวิา คําดว้ง

DNF99 ร.ร.นครพนมวทิยาคม ปารชิาต กาญจนารัตน์

DNF99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีชลญิญา สทุรา

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.431 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐธชิา เส็งนา

15.702 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

16.313 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐชยา เชาวผ์ักปัง

17.024 ร.ร. สามพรานวทิยาวรัญญา เลไธสง

17.885 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาทนิพติา บไุธสง

17.956 ร.ร. กดุจกิวทิยาพัทธธ์ริา แซเ่ลา

18.667 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

18.541 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาทนิพติา บไุธสง

19.122 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

19.583 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีนภัสวรรณ ผดาศรี

21.604 เทศบาลนครนนทบรุีนวพร จันทะรักษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนันทกิารต ์ โสบกระโทก

DNS99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดปิยพร จันทพันธ์
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Girls/ อนชุนหญงิ
100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

16.761 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

17.332 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐชยา เชาวผ์ักปัง

19.853 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงรสรนิทร ์ การเอยีด

20.154 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

21.645 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสภุาพร แสงบัวคํา

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีอรทยั จันทรแ์นม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภญิญดา พลเมอืง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

16.201 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐธชิา เส็งนา

17.272 ร.ร. สามพรานวทิยาวรัญญา เลไธสง

18.473 ร.ร. กดุจกิวทิยาพัทธธ์ริา แซเ่ลา

19.154 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีวรรัตน ์ จนิดาเรอืง

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานุชจร ี พรหมพัด

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:06.811 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

1:10.322 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

1:12.033 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสพัุตรา ประเสรฐิรัมย์

1:14.904 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

1:14.915 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัยสรุาษฎรธ์านีกลัยส์ดุา พวงทอง

1:15.336 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐชยา เชาวผ์ักปัง

1:17.147 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง

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

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:08.581 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวนารักษ์

1:11.792 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

1:13.193 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสพัุตรา ประเสรฐิรัมย์

1:14.364 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐชยา เชาวผ์ักปัง

1:19.595 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาทนิพติา บไุธสง

1:23.746 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนพรัตน ์ คลอ่งณรงค์

DNF99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรวาสนา ฟักเงนิ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:14.701 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

1:16.522 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง
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Girls/ อนชุนหญงิ
400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:19.153 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีนภัสวรรณ ผดาศรี

1:20.464 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐธชิา เส็งนา

1:25.725 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

1:35.526 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bณัฐณชิา วบิลูศลิป์

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากจอมขวญั ทองอว่ม

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:14.341 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัยสรุาษฎรธ์านีกลัยส์ดุา พวงทอง

1:23.532 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสภุาพร แสงบัวคํา

1:39.893 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศริภิา วชัรเสรวีงษ์

1:45.404 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bชลธชิา แกว้รักษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ปรว ี งานงาม

DNS99 ทมีสงิหบ์รุีวรกญัญา พรเจรญิ

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51.131 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาลลติา เวชไธธง1
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐธชิา เส็งนา2
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปพชิญา ดวงมาลา3
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปนัดดา สงิหแ์สง4

51.192 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ1
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม2
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรจุสิรา หวังเชือ้3
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์4

51.373 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากปวรัตน ์ เรอืงศรี1
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากอารยา บางพนิ2
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากศภุจรกิาณฑ ์ สระแกว้3
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกญัญาณัฐ เสวตวงษ์4

51.524 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม1
4 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์2
4 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุนฤมล มากเนยีม3
4 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธันยพร คงกลํา่4

52.665 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพมิพพั์ดชา ยังมาก1
5 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรธรีา เผือ่นทมิ2
5 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกนกกานต ์ สอนจันทร์3
5 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพ็ชร์4

52.676 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง1
6 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง2
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Girls/ อนชุนหญงิ
4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ3
6 ร.ร. พทุไธสงโฉมฤทยั สริปิิ4

53.587 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนันทกิารต ์ โสบกระโทก1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณชิา เย็นจติร2
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา3
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี4

53.928 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสาวกิา ศรหีะไกร1
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ2
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล3
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชตุกิารจน ์ แสงภักดี4
รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1

51.281 ‐24079 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

52.702 ‐24123 ร.ร. พทุไธสง

52.993 ‐24087 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

53.294 ‐24020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

54.165 ‐24155 เทศบาลนครภเูกต็

54.896 ‐24147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

58.097 ‐24067 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

DQ99 ‐24148 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี B

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2

51.511 ‐24093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

51.512 ‐24035 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการ

51.543 ‐24118 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ

53.854 ‐24024 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

54.455 ‐24119 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

55.536 ‐24094 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐม

56.357 ‐24178 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

DQ99 ‐24140 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

51.811 ‐24079 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

52.002 ‐24035 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการ

52.863 ‐24093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

55.784 ‐24147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

56.455 ‐24094 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐม

57.656 ‐24087 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

DNF99 ‐24120 เทศบาลนครนนทบรุี
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Girls/ อนชุนหญงิ
4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

53.311 ‐24178 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

54.782 ‐24024 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

55.123 ‐24155 เทศบาลนครภเูกต็

55.304 ‐24140 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุี

55.575 ‐24119 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

DQ99 ‐24070 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก

DQ99 ‐24077 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ด

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

52.841 ‐24118 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ

53.482 ‐24020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

57.583 ‐24067 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

58.324 ‐24023 ร.ร. หวัหนิ

DNF99 ‐24137 ร.ร. พัทลงุ

DQ99 ‐24074 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

54.661 ‐24123 ร.ร. พทุไธสง

53.782 ‐24148 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี B

DNF99 ‐24097 ร.ร.นครพนมวทิยาคม

DNF99 ‐24160 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

DNF99 ‐24072 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านี

DNF99 ‐24059 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:56.141 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณชิาดา รัสปะ1
1 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานุญสติา เกตกาญจน์2
1 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรณุา แป้นหมกึ3
1 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภัทรวรรณ จันพลโท4

2:59.732 ร.ร. พทุไธสงโฉมฤทยั สริปิิ1
2 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง2
2 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ3
2 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง4

3:01.403 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากวรรณวสิา ปิยะปง1
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากจอมขวญั ทองอว่ม2
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกญัญาณัฐ เสวตวงษ์3
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Girls/ อนชุนหญงิ
4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากอารยา บางพนิ4
3:02.744 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสิสตุา ชนะคช1

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพลอยไพลนิ ยกดี3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ4

3:03.825 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีกญัญารัตน ์ ทนดี1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภัทรสดุา ถิน่ขาม2
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีโชตมิณี ไชยจันทร ์3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีปัทมา ทารสิา4

3:06.156 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์1
6 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม2
6 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนีา วงศม์ะเอยีม3
6 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ4

3:10.087 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ นวลแกว้1
7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริามล มหาสวัสดิ2
7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเปรมฤด ี สขุสนัต์3
7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง4

3:11.418 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี1
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา2
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนพรัตน ์ คลอ่งณรงค์3
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอรวรรณ เดษแกว้4
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

‐24147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

‐24120 เทศบาลนครนนทบรุี

‐24097 ร.ร.นครพนมวทิยาคม

‐24160 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

‐24059 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

‐24074 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา

‐24087 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

3:05.241 ‐24147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

3:08.152 ‐24079 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

3:11.853 ‐24140 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุี

3:12.464 ‐24087 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

3:19.445 ‐24119 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

3:20.836 ‐24094 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐม
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Girls/ อนชุนหญงิ
4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

3:34.707 ‐24155 เทศบาลนครภเูกต็

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

3:02.521 ‐24035 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการ

3:06.142 ‐24071 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

3:06.643 ‐24093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

3:07.084 ‐24178 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

3:47.985 ‐24077 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ด

DNS99 ‐24118 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ

DNS99 ‐24137 ร.ร. พัทลงุ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

3:00.281 ‐24003 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

3:02.022 ‐24123 ร.ร. พทุไธสง

3:05.403 ‐24075 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

3:06.344 ‐24020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

3:13.345 ‐24108 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

3:18.376 ‐24148 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี B

3:32.717 ‐24067 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

31:56.701 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกลม ชยัเดช

32:03.272 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์มณฑกานต ์ 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. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ธมิาพร บัวเสนา

40:38.779 ร.ร. หว้ยยอดนุสรา นลิบวร

43:38.2810 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดปิยพร จันทพันธ์

46:37.0811 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดวไลพร ชาตขิยัน

DNF99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากสมฤทยั มมีานะ

DNF99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากสาธดิา ทองคํา

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาพัชรนิทร ์ วงศร์าษฎร์

DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมกลัยากร ศริจัินทร์
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Girls/ อนชุนหญงิ
High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.531 ร.ร. พนางตงุสภุวทัน ์ ชทูอง

1.502 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสวุญิชา กนัราย

1.503 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงใหม่นติภิรณ ์ อนิทสรอ้ย

1.504 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกลุธดิา มติรสนัเทยีะ

1.455 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวชัรภรณ์ ดําออ่น

1.455 ร.ร. สามพรานวทิยาอภญิญา ศรภีักดี

1.457 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นรศิรา พมิทอง

1.408 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีามนัสนันท ์ เกยีรตนิอก

1.359 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาทนิพติา บไุธสง

1.3510 เทศบาลนครภเูกต็ศรรัีศมิ ์ กลูบัส

1.2511 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากอารวีรรณ หนิทอง

1.2511 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดจริารัตน ์ สงิหป์ระเสรฐิ

1.2511 เทศบาลนครภเูกต็ชลชณิ ี ไกรสร

1.2514 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวรัญญา แซต่ัง้

1.2015 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัศลิปากรปราชญ ์ ปั้นกลํา่

1.2015 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชตรา มลุนลิ

016 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพมิพน์เรศ ภโูต

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภญิญดา พลเมอืง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสดุารัตน ์ ประไพเพชร

DNS99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์กนกภัทร พรหมคุม้

DNS99 ร.ร. พัทลงุสรัุชน ี เกดิไทย

DNS99 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกน่บญุ

DNS99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมณัฐชา ใจหาญ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

DNS99 ร.ร. พทุไธสงกานตส์นิ ิ ภริมทดั

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4.832 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนันทกิารต ์ โสบกระโทก

4.793 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ฟารดิา โสณโชติ

4.694 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เสาวลกัษณ ์ จันสวา่ง

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. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bสชุาวด ี รุง่เรอืง

3.9520 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีทพิวรรณ คําสวสัดิ์
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Girls/ อนชุนหญงิ
Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

3.8021 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมฑมิพกิา ไซอยู่

3.7822 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bกาญจนา จะรรุาช

3.6523 เทศบาลนครภเูกต็ณัฐธดิา ยอดหนู

3.6424 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงใหม่นติภิรณ ์ อนิทสรอ้ย

3.5526 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กนัยารัตน ์ ยอดจันทร์

3.2128 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชตรา มลุนลิ

3.0929 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูพยิดา การทหาร

DNF99 ร.ร.นครพนมวทิยาคมณัฐชา ใจหาญ

DNF99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีอรวรรณ 

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. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

4.2811 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณรนิธร ขาวผอ่ง

4.2513 เทศบาลนครนนทบรุีก ิง่แกว้ สบืเพชร

4.2014 เทศบาลนครภเูกต็ปาลติา ประคตีะวาทนิ

4.1315 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกลุธดิา มติรสนัเทยีะ

4.1216 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัศลิปากรปราชญ ์ ปั้นกลํา่

4.0718 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรธรีา เผือ่นทมิ

4.0519 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพยิดา โพธเ์ฉย

3.5825 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสดุารัตน ์ ประไพเพชร

3.4927 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีศกนตลา ใจสบาย

3.0030 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วรดา สทุธาการณ์

2.8331 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากสพัุสสร เพยีกนุา

DNF99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรแพรพลอย สทิธริาช

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์มนิน ี โอลา่

DNF99 ร.ร. พัทลงุดวงฤทยั แชม่ขนุทด

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. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bกาญจนา จะรรุาช

9.776 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณรนิธร ขาวผอ่ง
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Girls/ อนชุนหญงิ
Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9.447 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bสชุาวด ี รุง่เรอืง

99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพยิดา โพธเ์ฉย

99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัศลิปากรปราชญ ์ ปั้นกลํา่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนันทกิารต ์ โสบกระโทก

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์มนิน ี โอลา่

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวลิาวลัย ์ ดาหนองเบ็ด

DNS99 ร.ร. พทุไธสงพัชรนิทร ์ ชมุไธสง

DNS99 ร.ร. พทุไธสงสมุลฑาทพิย ์ แทน่แกว้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงใหม่นติภิรณ ์ อนิทสรอ้ย

99 เทศบาลนครภเูกต็กฤตยิา อิม่จติ

DNS99 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกน่บญุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธติมิา สวา่งสทีา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

DNS99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีอรวรรณ 

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

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

9.432 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปารชิาต ิ ฤกษ์มงคล

9.183 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธมลวรรณ ชนะชยั

9.064 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิชา หลายงาม

8.905 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเขตฝน ผลสมบัติ

8.606 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศภุลกัษ์ ลาภเจรญิ

8.387 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฏฐณชิา รักชือ่

8.188 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีโชตมิณี ไชยจันทร ์

7.779 ร.ร. พัทลงุปัทมาวด ี คลา้ยแกว้

7.5910 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิอารยีา ทองงาม

7.5011 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสภุาวณ ี 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. กฬีาจังหวัดยะลาอาซรูา่ แสงสวุรรณ์

6.4318 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีศศโิสม แกว้ศรี

6.4319 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาซโูฮม ี สะอุ

6.3620 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากลลติา ยานจรัส
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Girls/ อนชุนหญงิ
Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6.0721 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดวงกมล อัง้เจา๋

5.9222 ร.ร. ประชาบํารงุชตุสิรา คุม่เคีย่ม

5.4623 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนอภัสรา มบีญุวาสนา

5.1424 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองชดิชนก นมิวรรณ์

4.6425 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพจนา องัศภุากร

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีอรอนงค ์ กลอ่มทอง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สณัฐติา มบีญุ

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชไมพร นาคเทยีม

DNS99 ร.ร. พัทลงุรมติา สชุนก

99 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาณัฐชยา เธยีสวัสดิ์

99 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาพัทธธ์รีา ลาครตระกลู

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

29.931 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธมลวรรณ ชนะชยั

28.832 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศภุลกัษ์ ลาภเจรญิ

28.393 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีชมพนุูช วอแพง

25.664 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกรพนิธุ ์ บญุยงัดี

24.135 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฏฐณชิา รักชือ่

23.586 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาขวญัฤทยั 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. กฬีาจังหวัดชลบรุีเขตฝน ผลสมบัติ

18.6013 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สณัฐติา มบีญุ

18.0114 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีโชตมิณี ไชยจันทร ์

17.7715 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพชิชาพร กาญจนภมูิ

17.5616 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอาซรูา่ แสงสวุรรณ์

16.2017 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสภุาวณ ี เขือ่นเมอืง

15.9718 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาองัคณา รองหารแกว้

14.9519 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาซโูฮม ี สะอุ

14.3020 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาพัทธธ์รีา ลาครตระกลู

14.2121 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีศศโิสม แกว้ศรี

13.9622 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงกมลชนก มณีพรม

12.4623 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากลลติา ยานจรัส
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Girls/ อนชุนหญงิ
Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9.8224 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาณัฐชยา เธยีสวัสดิ์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีอรอนงค ์ กลอ่มทอง

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชไมพร นาคเทยีม

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพจนา องัศภุากร

DNS99 ร.ร. มัธยมหนองเขยีดรุง่ทพิย ์ บญุเพชร

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. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีโชตมิณี ไชยจันทร ์

28.226 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสจุณิณา อาแซ

27.987 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชเกวลนิ พวงัสวสัดิ์

27.068 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเกศสดุา

24.009 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังขจารนิ มากมลู

22.3710 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดวงกมล อัง้เจา๋

18.9811 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากลลติา ยานจรัส

18.0812 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาพัทธธ์รีา ลาครตระกลู

14.6913 ร.ร. ประชาบํารงุชลธชิา ปานป้อง

14.3914 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สณัฐติา มบีญุ

4.7615 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาณัฐชยา เธยีสวัสดิ์

016 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชตุมิา เลศิศริวิบิลูย์

DNF99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชไมพร นาคเทยีม

DNF99 ร.ร. ศรยีาภัยชนกินัต ์ กลิน่รัตน์

DNF99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพจนา องัศภุากร

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภญิญดา พลเมอืง


