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

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.0

12.251 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

12.342 สโมสรทหารอากาศ จริะวรรณ ชตูระกลู

12.433 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจนิตนา พชืทองหลาง

12.484 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปรชีาพร ปลืม้พันธ์

12.545 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

12.666 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

12.757 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็อภสิรา พริยิะพฤทธิ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1 ‐0.1

12.601 สโมสรทหารอากาศ จริะวรรณ ชตูระกลู

12.612 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจนิตนา พชืทองหลาง

12.853 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

13.064 เทศบาลนครภเูกต็อภสิรา พริยิะพฤทธิ์

13.065 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

13.276 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานาเดยี กรสีภุา

13.327 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุียิง่เงนิ เจรญิศริิ

13.638 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัญาดาวด ี พมูเมฆ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 ‐0.1

12.391 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

12.572 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปรชีาพร ปลืม้พันธ์

12.673 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

13.144 ร.ร. ศรยีาภัยกาญจนา ดวงกมล

13.155 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

13.176 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปิยนันท ์ พาณชินอก

13.227 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายนุชจร ี บญุยวง

13.308 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

12.591 สโมสรทหารอากาศ จริะวรรณ ชตูระกลู Q

12.782 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจนิตนา พชืทองหลาง Q

13.103 เทศบาลนครภเูกต็อภสิรา พริยิะพฤทธิ์ q

13.464 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานาเดยี กรสีภุา q

13.625 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพรนภา จันดี

13.866 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวรัิญญา กลิน่ไกล

15.647 ร.ร.สาธติบา้นสมเด็จเจา้พระยาณัฐนร ี ฉัตรเรอืงแสง

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
100 m.

12.861 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

13.112 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

13.243 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

14.414 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชภัทราวด ี เดอืนจํารญู

DNS99 Bangkok Patana International SchoolSri Ellen Hollema

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริจรรณ สตูระกลู

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ศศกิานต ์ เลีย่นกตัวา

DNS99 ร.ร. พัทลงุกนกวรรณ ไชยสวุรรณ

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

12.771 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

13.332 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุียิง่เงนิ เจรญิศริิ

13.893 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปนัสยา สงิหจั์นทร์

13.974 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเอมกิา้ วงโขนง

14.315 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพจัิกขณา นามเสาร์

14.486 เทศบาลนครภเูกต็ศศวรินิทร ์ ณ สวุรรณ

15.387 กรฑีาสตลูวาสนา ประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สลัุยน ี บบูาซอ

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

12.691 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปรชีาพร ปลืม้พันธ์

12.882 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

13.413 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปิยนันท ์ พาณชินอก

13.744 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีธดิารัตน ์ พันธมาศ

14.085 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุฤตา ตนัตยาวสิทุธิ

14.136 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพสิชา ชํานาญธรุกจิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีศริวิรรณ พรกิบางเขม็

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

12.631 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

13.312 ร.ร. ศรยีาภัยกาญจนา ดวงกมล

14.623 เทศบาลนครนนทบรุีนฤนาท จะดอม

14.634 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจรัิชญา รนุรักษา

14.925 ทมีนครแหลมฉบังบศุรนิทร ์ สขุกากจิ

15.866 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)คตีภัทร ปัตยบ์รรจง

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

13.491 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายนุชจร ี บญุยวง
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
100 m.

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

13.512 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัญาดาวด ี พมูเมฆ

14.503 ทมีนครแหลมฉบังวลิาสนิ ี ขําน้ําคู ้

14.524 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมปรมิน ใบเกตุ

14.865 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ชญานุช กงนะ

DQ99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

DNS99 ทมีนครสกลนครคําแกว้ ศรนีารัตน์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีวรพีรรณ มณีฉาย

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

25.121 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

25.432 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปรชีาพร ปลืม้พันธ์

25.713 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสวุมิล คงทอง

25.844 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา 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

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1 0.1

25.421 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

25.512 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปรชีาพร ปลืม้พันธ์

26.223 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

26.664 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

27.085 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานาเดยี กรสีภุา

27.566 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุียิง่เงนิ เจรญิศริิ

27.577 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aรอวรรณ ไกรแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 ‐0.5

25.641 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

25.712 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสวุมิล คงทอง

27.153 ร.ร. ศรยีาภัยกาญจนา ดวงกมล

27.204 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปิยนันท ์ พาณชินอก

27.445 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

27.976 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปนธิ ี เสอืสงูเนนิ

28.037 ร.ร. ศรัทธาสมทุรอทุยัวรรณ สําอางศรี

22998 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุฤตา ตนัตยาวสิทุธิ
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
200 m.

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 +0.7

26.811 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

27.272 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aรอวรรณ ไกรแกว้

27.553 เทศบาลนครนนทบรุีรุง่นภา พมิเสน

28.004 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัญาดาวด ี พมูเมฆ

28.185 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายวนัด ี อนิทรแ์สง

28.326 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวรัิญญา กลิน่ไกล

30.017 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชภัทราวด ี เดอืนจํารญู

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 +0.3

26.181 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

27.792 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุียิง่เงนิ เจรญิศริิ

28.883 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสริวิมิล พมิแสง

30.664 ทมีนครแหลมฉบังบศุรนิทร ์ สขุกากจิ

30.885 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีกลนันท ์ หตีชม

DNS99 ร.ร. พัทลงุกนกวรรณ ไชยสวุรรณ

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐1.1

27.121 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปิยนันท ์ พาณชินอก

29.072 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุฤตา ตนัตยาวสิทุธิ

29.983 ทมีนครแหลมฉบังวลิาสนิ ี ขําน้ําคู ้

30.154 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมปรมิน ใบเกตุ

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอาทติยา ชมุทอง

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์มรษิา แกว้สวุรรณ ์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีวรนษิฐา ทบัทมิทอง 

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.6

27.091 ร.ร. ศรยีาภัยกาญจนา ดวงกมล

27.502 ร.ร. ศรัทธาสมทุรอทุยัวรรณ สําอางศรี

27.733 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพันพัสสา คําแหง

27.884 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวรรณพร กลิน่พฒุ

30.815 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ชญานุช กงนะ

DNS99 ทมีนครสกลนครคําแกว้ ศรนีารัตน์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 +0.5

25.761 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

25.972 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปรชีาพร ปลืม้พันธ์

27.093 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

27.184 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
200 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 +0.5

29.385 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"น้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

30.156 เทศบาลนครนนทบรุีนฤนาท จะดอม

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งเสาวลกัษณ ์ ไชยเสนา

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.1

25.781 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสวุมิล คงทอง

27.772 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปนธิ ี เสอืสงูเนนิ

27.823 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูอาฑติยา ศรสีวุรรณ์

28.544 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีธดิารัตน ์ พันธมาศ

29.215 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัปณติา ภูร่ะหงษ์

29.356 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธดิารัตน ์ จันทรักษ์

29.407 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพจัิกขณา นามเสาร์

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.1

25.801 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

26.902 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานาเดยี กรสีภุา

27.633 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอญัชล ี รัตนะ

28.474 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายนุชจร ี บญุยวง

30.725 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีอรยิา แวงบญุ

32.396 กรฑีาสตลูวาสนา ประดษิฐ์

32.717 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)คตีภัทร ปัตยบ์รรจง

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ปรณิดา หิน้ทอง

สตัตกรฑีา 4 พวกที ่1 /Heptathlon 4 ‐HEAT 1 (200m.) 0.0

29.131 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน

29.362 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี

29.443 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

29.464 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

30.735 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

31.256 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

สตัตกรฑีา 4 พวกที ่2 /Heptathlon 4 ‐HEAT 2 (200m.) 0.4

28.251 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย

28.432 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

28.613 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี

29.394 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

31.125 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

57.241 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติยิา งพูมิาย

58.222 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยฉัตร ขาวลว้น

58.513 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัทพร พรหมแยม้

58.574 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรภัทรพรรณ ชกูลุ

1:02.375 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปนัดดา บญุครอง

1:03.726 เทศบาลนครนนทบรุีรุง่นภา พมิเสน

1:03.907 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริภิา พหรมเหล็ก 

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูอาฑติยา ศรสีวุรรณ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1

59.361 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติยิา งพูมิาย

1:01.902 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรภัทรพรรณ ชกูลุ

1:02.083 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูอาฑติยา ศรสีวุรรณ์

1:05.114 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริภิา พหรมเหล็ก 

1:05.195 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายวนัด ี อนิทรแ์สง

1:05.966 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ

1:09.157 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพรียา พลิานอ้ย

DISQ99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2

58.861 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยฉัตร ขาวลว้น

59.442 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัทพร พรหมแยม้

1:02.563 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปนัดดา บญุครอง

1:04.754 เทศบาลนครนนทบรุีรุง่นภา พมิเสน

1:06.115 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชลธชิา กาญจนะกาจน์

1:06.756 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตนากร ภาดี

1:07.417 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณัฎฐณชิา แกน่พทิกัษ์

1:09.578 ร.ร. ศรัทธาสมทุรอทุยัวรรณ สําอางศรี

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

59.531 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติยิา งพูมิาย

1:00.882 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัทพร พรหมแยม้

1:09.463 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมพรรณาวด ี เอกชยัรุง่โรจน์

1:11.664 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางศรัญญา่ จดูเดช

1:12.385 ร.ร. บัวขาวสวุมิล ดวงใจ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"น้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาเกศรนิทร ์ ทองพรม

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
400 m.

1:01.851 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปนัดดา บญุครอง

1:01.932 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูอาฑติยา ศรสีวุรรณ์

1:08.563 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพล บญุนาค

1:09.254 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธดิารัตน ์ จันทรักษ์

1:11.205 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารนพเกา้ ศรสีรุะ

1:13.356 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อมัพร อนัศริิ

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีอภสิมัย สทิธดํิารงค์

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอาทติยา ชมุทอง

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

1:04.421 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ

1:04.992 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตนากร ภาดี

1:05.203 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณัฎฐณชิา แกน่พทิกัษ์

1:10.634 เทศบาลนครนนทบรุีพลอยภัทร มอีดุร

1:12.695 ร.ร. ปากชอ่งธติญิา คํามลู

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีรัชนวิรรณ หมนืราม

DNS99 ร.ร. วเิชยีรมาตุวชิชดุา กระจายโภชน์

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสพัุตรา สวุรรณศร ี

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

1:02.791 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

1:02.892 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริภิา พหรมเหล็ก 

1:03.373 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายวนัด ี อนิทรแ์สง

1:08.394 เทศบาลนครภเูกต็พรประภา ชเูวช

1:09.065 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสริวิมิล พมิแสง

1:21.426 กรฑีาสตลูวาสนา ประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งธติญิา คํามลู

DNS99 ร.ร. พัทลงุบษุรอ มะหวเีอน็

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

1:05.231 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชลธชิา กาญจนะกาจน์

1:06.112 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพรียา พลิานอ้ย

1:07.123 เทศบาลเมอืงชมุพรธัญญาเรศ รักชมุ

1:08.634 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกวลนิ โสดา

1:09.405 ร.ร. บัวขาววรกร พุม่กาหลง

1:21.436 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีขวญัฤด ี ผลวาด

DNS99 ร.ร. พัทลงุบษุรอ มะหวเีอน็

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

1:00.811 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยฉัตร ขาวลว้น
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
400 m.

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

1:03.362 ร.ร. ศรัทธาสมทุรอทุยัวรรณ สําอางศรี

1:03.393 เทศบาลนครนนทบรุีรุง่นภา พมิเสน

1:05.334 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรภัทรพรรณ ชกูลุ

1:10.305 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีเฟ่ืองฟ้า วรจักร

1:16.366 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารศพุชิญา พทุธพงศ์

1:19.297 เทศบาลนครภเูกต็ศศนพิา ศริวิฒุ ิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:22.921 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรวรีฉัตร 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 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสขุมุมายล ์ พันธพ์บิลูย์

2:34.046 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีพรนภิา ศรโีครต

2:34.807 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจนจริา เจ๊ะหยาง

2:35.738 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ ์ บงึราษฎร์

2:36.109 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุนภัสดา สายสมัพันธมาศ

2:36.3510 ร.ร. วงัจันทรว์ทิยาวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

2:36.3511 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสนินีาฏ ศักดิแ์สง

2:36.5412 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุารักษ์ เพ็งสอน

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:38.061 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสขุมุมายล ์ พันธพ์บิลูย์

2:41.032 ร.ร. วงัจันทรว์ทิยาวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

2:44.153 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุาพร หนูนาด

2:45.094 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวรติา กอ๋งวงค์

2:48.265 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อมัพร คงทรัพย์

2:53.426 ร.ร. บัวขาวสวุมิล ดวงใจ

2:58.087 ร.ร. ป่าซางภัทรวด ี คําเวยีง

3:06.028 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสดุารัตน ์ พธุธชินย์

3:30.759 ร.ร. ปากชอ่งวราภรณ ์ จารยส์งูเนนิ

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยสชุญัญา จันทรเ์ดชะ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:36.491 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีพรนภิา ศรโีครต

2:45.212 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุนภัสดา สายสมัพันธมาศ

2:51.053 ร.ร. ศรยีาภัยธัญญาเรศ รักชมุ
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
800 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:52.034 ร.ร. บัวขาววรกร พุม่กาหลง

2:52.625 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารนรารัตน ์ ปิติ

2:52.936 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ปราณปรยิา สมัพันธ ์

2:54.607 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา ทมี Bทองพันชัง่ วงษ์ภักดี

3:03.138 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางศรัญญา่ จดูเดช

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัสนัุนทา ทัดทาน

DNS99 ร.ร. พัทลงุบษุรอ มะหวเีอน็

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:26.041 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกติตกิา สหุฤทดํารง

2:28.082 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริวิรรณ กญุชรนิทร์

2:29.333 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุารักษ์ เพ็งสอน

2:41.054 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชลดา แซต่ั่ง

2:50.135 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีภญิญมาศ หมั่นคดิ

2:57.086 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชลธชิา กาญจนะกาจน์

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาพันทมิา บตุรวงศ์

DNS99 ร.ร. วเิชยีรมาตุวชิชดุา กระจายโภชน์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชตุมิา เกลีย้งศรี

DNF99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมกลัยารัตน ์ ประทมุทอง

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:23.211 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรวรีฉัตร สวรรณโชติ

2:24.102 ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ

2:34.293 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจนจริา เจ๊ะหยาง

2:36.294 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ ์ บงึราษฎร์

2:37.115 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสนินีาฏ ศักดิแ์สง

3:01.186 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีโสรยา ดมีั่น

3:32.537 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชตุมิา เกลีย้งศรี

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่พจิติรา ศรษีะเกษ

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนริชา อศัวโอฬาร

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาพันทมิา บตุรวงศ์

สตัตกรฑีา 7 /Heptathlon 7 (800m.)

2:39.871 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย

2:48.652 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

2:48.963 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

2:53.964 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

2:56.015 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

3:00.606 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
800 m.

สตัตกรฑีา 7 /Heptathlon 7 (800m.)

3:00.617 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี

3:07.298 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี

3:10.949 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

3:11.2710 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

3:33.6111 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5:04.161 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรวรีฉัตร สวรรณโชติ

5:04.262 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกติตกิา สหุฤทดํารง

5:05.763 ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ

5:12.784 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสวุมิล พราหมชบูวั

5:12.815 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรชนัญชดิา ฤทธพัินธ์

5:12.836 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

5:18.827 ร.ร. วงัจันทรว์ทิยาวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

5:18.888 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจนจริา เจ๊ะหยาง

5:21.359 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสนินีาฏ ศักดิแ์สง

5:28.4810 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีพรนภิา ศรโีครต

5:32.4511 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชลธชิา อําไพพศิ

5:44.1912 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีภญิญมาศ หมั่นคดิ

5:52.7413 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวัทพิยว์รรณ เฉลมิบรรจง

5:57.3314 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอทติยา ทองประดับ

5:57.5115 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีลดัดาวรรณ 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. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสดุารัตน ์ พธุธชินย์

7:03.7420 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพริยิา รักซอ้น 

7:14.2521 ร.ร. ปากชอ่งจติตมิาศ สขุเสมอ

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมปภาวด ี เจรญิสขุ

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจนจริา เจ๊ะหยาง

ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีลดัดาวรรณ สกลุณี

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสนินีาฏ ศักดิแ์สง

ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสดุารัตน ์ พธุธชินย์

ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีพรนภิา ศรโีครต

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสวุมิล พราหมชบูวั
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
1,500 m.

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)

ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอทติยา ทองประดับ

ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกติตกิา สหุฤทดํารง

ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์วนัดดา เสน็สมมาตร

ร.ร. ศรยีาภัยสชุญัญา จันทรเ์ดชะ

ร.ร. ศรยีาภัยธัญญาเรศ รักชมุ

ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัสนัุนทา ทัดทาน

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชลธชิา อําไพพศิ

สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรวรีฉัตร สวรรณโชติ

ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ

ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ปราณปรยิา สมัพันธ ์

ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพริยิา รักซอ้น 

ร.ร. ปากชอ่งจติตมิาศ สขุเสมอ

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาฐติกิานต ์ ไพศรขีาว

เทศบาลเมอืงชมุพรธัญญาเรศ รักชมุ

สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรชนัญชดิา ฤทธพัินธ์

ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวัทพิยว์รรณ เฉลมิบรรจง

ร.ร. พรเจรญิวทิยาพันทมิา บตุรวงศ์

เทศบาลเมอืงชมุพรสชุญิญา จันทรโ์อชร

ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีภญิญมาศ หมั่นคดิ

ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา ทมี Bทองพันชัง่ วงษ์ภักดี

ร.ร. วงัจันทรว์ทิยาวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปัทมา แป้นงาม

ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษากนกวรรณ โสจันทร์

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. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจนจริา เจ๊ะหยาง

13:30.984 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจันทรเ์พ็ญ สกลุแกว้ทพิย์

13:48.075 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรรุง้พราย หงสข์าวปนู

13:57.696 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวัเกษราภรณ ์ อนันต์

14:14.347 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวัทพิยว์รรณ เฉลมิบรรจง

14:36.608 เทศบาลเมอืงชมุพรสชุญิญา จันทรโ์อชร

14:41.709 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีภญิญมาศ หมั่นคดิ
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14:51.0510 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษากนกวรรณ โสจันทร์

15:41.1811 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรณวสิา แสงทะรา

15:42.7912 ร.ร. ป่าซางภัทรวด ี คําเวยีง

DNS99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีกสุมุา อยูค่ง

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปัทมา แป้นงาม

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุกาญจน ์ วรรณะ

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

19:27.411 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรชนัญชดิา ฤทธพัินธ์

19:40.062 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอรปรยีา เถานอ้ย

20:18.143 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกติตกิา สหุฤทดํารง

20:35.714 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

20:56.685 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุกาญจน ์ วรรณะ

21:41.776 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรรณษา สขุเมตตา

22:16.967 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสวุมิล พราหมชบูวั

22:29.898 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจันทรเ์พ็ญ สกลุแกว้ทพิย์

22:32.879 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวัเกษราภรณ ์ อนันต์

22:40.8310 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชลธชิา อําไพพศิ

22:42.1911 เทศบาลเมอืงชมุพรสชุญิญา จันทรโ์อชร

23:22.9112 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอทติยา ทองประดับ

24:53.2313 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกลุทพิย ์ ทัพอดุม

25:14.4214 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีลดัดาวรรณ สกลุณี

26:40.8215 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพริยิา รักซอ้น 

28:06.3016 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีกสุมุา อยูค่ง

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์วนัดดา เสน็สมมาตร

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ปราณปรยิา สมัพันธ ์

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กติพิร สาระภี

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปัทมา แป้นงาม

DNF99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาฐติกิานต ์ ไพศรขีาว

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.211 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปัทมวรรณ รยิาพันธ์

15.842 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพรรณรัมภา ศรรัีกษ์

16.213 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

16.624 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

17.435 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพล บญุนาค

17.996 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อารยา แตม้สี

18.317 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

18.838 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสโรชา ทองนอ้ย

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

15.281 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปัทมวรรณ รยิาพันธ์

16.632 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

18.293 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

18.344 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อารยา แตม้สี

20.655 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพมิพช์นก จันดา

20.816 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์อญัมณี ชบูญุชว่ย

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

16.121 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพรรณรัมภา ศรรัีกษ์

17.162 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

20.563 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชตุมิา เกลีย้งศรี

20.594 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจรัิชญา รนุรักษา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสดุารัตน ์ พธุธชินย์

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

16.241 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสโรชา ทองนอ้ย

17.682 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพล บญุนาค

21.833 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชลธชิา กาญจนะกาจน์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมปภาวด ี เจรญิสขุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีพทิฐยิาภรณ์ พงษ์สวัสดิ์

สตัตกรฑีา 1 พวกท ี1 /Heptathlon 1 ‐HEAT 1 (100m.) 0.0

16.481 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย

16.682 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี

18.533 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

21.244 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร

21.435 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

สตัตกรฑีา 1 พวกที ่2 /Heptathlon 1 ‐HEAT 2 (100m.)

17.841 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

18.542 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน

19.473 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

20.134 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
100 m. Hurdles

สตัตกรฑีา 1 พวกที ่2 /Heptathlon 1 ‐HEAT 2 (100m.)

20.735 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

21.696 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:04.321 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกรรณกิาร ์ พมิพาชาต ิ

1:06.012 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น

1:06.513 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบณุยวรี ์ ยะมะมัง

1:06.544 บคุคลณัฐทยิา ราวชิยั

1:08.705 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุลาภ

1:12.186 เทศบาลนครนนทบรุีจรีนันท ์ อดุมดี

1:12.257 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกศริ ิ นุย้ขาว

1:17.618 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพรียา พลิานอ้ย

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:09.921 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุลาภ

1:12.962 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกศริ ิ นุย้ขาว

1:14.773 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพล บญุนาค

1:15.214 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนารรัีตน ์ ทบัแกว้

1:16.435 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อารยา แตม้สี

1:20.846 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

1:21.237 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อมัพร อนัศริิ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:07.441 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น

1:08.312 บคุคลณัฐทยิา ราวชิยั

1:14.223 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพรียา พลิานอ้ย

1:18.794 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสธุน ี มณีนพ

1:21.925 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชลธชิา กาญจนะกาจน์

1:23.996 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธดิารัตน ์ จันทรักษ์

1:28.817 ร.ร. สามพรานวทิยาอรวรรณ พชิิ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:08.601 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกรรณกิาร ์ พมิพาชาต ิ

1:12.032 เทศบาลนครนนทบรุีจรีนันท ์ อดุมดี

1:14.193 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบณุยวรี ์ ยะมะมัง

1:18.924 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

1:21.895 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจรัิชญา รนุรักษา

1.29.676 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์อญัมณี ชบูญุชว่ย
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.461 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกนกวรรณ ไชยสวุรรณ1
1 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสวุมิล คงทอง2
1 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจนิตนา พชืทองหลาง3
1 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปรชีาพร ปลืม้พันธ์4

49.362 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกชกร วางกลอน1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพันพัสสา คําแหง4

49.853 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอศิรญิา สกุใส1
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัทพร พรหมแยม้2
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยฉัตร ขาวลว้น3
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aรอวรรณ ไกรแกว้4

49.924 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอจัจมิา เมฆกลอ่ม1
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตนากร ภาดี2
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวรรณพร กลิน่พฒุ3
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปัทมวรรณ รยิาพันธ์4

50.875 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุลาภ1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั2
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุารักษ์ เพ็งสอน3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปนธิ ี เสอืสงูเนนิ4

52.726 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนริชา อศัวโอฬาร1
6 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณัฎฐณชิา แกน่พทิกัษ์2
6 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนฤนารถชฎา นลิเอก3
6 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต4

53.847 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีอรยิา แวงบญุ1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีธดิารัตน ์ พันธมาศ2
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีใบเฟิรน์ เพลงิภริมย์3
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีขวญัฤด ี ผลวาด4

55.508 ทมีนครแหลมฉบังบศุรนิทร ์ สขุกากจิ1
8 ทมีนครแหลมฉบังวลิาสนิ ี ขําน้ําคู ้2
8 ทมีนครแหลมฉบังพชิชาภรณ ์ วรีะวรรณ์3
8 ทมีนครแหลมฉบังจฑุามาศ ไหลสงูเนนิ4
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

50.021 ‐26093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

50.662 ‐26147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

55.163 ‐26089 ทมีนครแหลมฉบัง
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

DNS99 ‐26072 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐26059 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

DNS99 ‐26155 เทศบาลนครภเูกต็

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

49.511 ‐26034 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากา

49.552 ‐26071 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

51.013 ‐26149 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

51.904 ‐26092 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

53.915 ‐26075 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

DNS99 ‐26094 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐม

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:58.351 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสพัุตรา สวุรรณศร ี1
1 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรภัทรพรรณ ชกูลุ2
1 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรวรีฉัตร สวรรณโชติ3
1 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกรรณกิาร ์ พมิพาชาต ิ4

4:00.042 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aรอวรรณ ไกรแกว้1
2 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัทพร พรหมแยม้2
2 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอญัชล ี รัตนะ3
2 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยฉัตร ขาวลว้น4

4:08.443 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ ์ บงึราษฎร์1
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบณุยวรี ์ ยะมะมัง2
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุลาภ3
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุารักษ์ เพ็งสอน4

4:10.904 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตนากร ภาดี1
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริวิรรณ กญุชรนิทร์2
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอจัจมิา เมฆกลอ่ม3
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปนัดดา บญุครอง4

4:20.305 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกวลนิ โสดา1
5 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง2
5 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริภิา พหรมเหล็ก 3
5 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกวรรณ ศศธิร4

4:22.786 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนริชา อศัวโอฬาร1
6 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณัฎฐณชิา แกน่พทิกัษ์2
6 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนฤนารถชฎา นลิเอก3
6 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต4
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4:32.677 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีรัชนกีร วงษ์แดง1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีธดิารัตน ์ พันธมาศ2
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีพรนภิา ศรโีครต3
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีใบเฟิรน์ เพลงิภริมย์4

4:56.898 ร.ร. ปากชอ่งธติญิา คํามลู1
8 ร.ร. ปากชอ่งวราภรณ ์ จารยส์งูเนนิ2
8 ร.ร. ปากชอ่งเสาวลกัษณ ์ ไชยเสนา3
8 ร.ร. ปากชอ่งจติตมิาศ สขุเสมอ4
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

‐26059 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

‐26155 เทศบาลนครภเูกต็

‐26075 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

‐26092 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

‐26071 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

‐26094 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐม

‐26147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

‐26034 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากา

‐26072 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านี

‐26124 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

‐26081 ร.ร. ปากชอ่ง

‐26093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

‐26149 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

‐26069 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคาร

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

58.18.991 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กชพร ตงัศรวีงษ์

58:55.092 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนพศิมัย เจรญิสมาธิ

1:03:34.583 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณัฐพร ถอืพทุธ

1:03:35.234 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกหุลาบ ผาภมูชิโลธร

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

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

1:06:03.747 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภนดิา จงรักษ์

1:06:04.578 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีมณีกร สภาพการณ์

1:07:06.499 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงนาฏ ทองสมัฤทธิ์
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

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 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกนกวรรณ หมิน่กระโทก

DNS99 ร.ร. โนนแดงวทิยาคมวรัิลยพุา พรมคณุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลานรดีา ยะมา

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กติพิร สาระภี

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.651 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปรางคท์พิย ์ ชดิโคกกรวด

1.652 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี

1.603 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกมลฉัตร เพยีรดี

1.554 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนุชนาฎ จันทรป์าน

1.455 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

1.456 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพัชรพร หบีรวย

1.407 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนภสร นลิวรรณ

1.408 ร.ร. พัทลงุจฑุามาศ เกแกว้

1.408 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

1.408 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่บษุยน้ํ์าเพชร จันทรน์ี

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สวุภิา ปานแกว้

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาติอลน่ีา ป่ินวเิศษ

99 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา ยิม้ยิม้

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ศทุธหทยั คําพล

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สวุภิา ปานแกว้

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ศศมิาภรณ ์ แกว้งาม

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปภารนิทร ์ สดศรี

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสโรชา ตุย่ไชย

DNS99 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาเกศรนิทร ์ ทองพรม

สตัตกรฑีา 2 /Heptathlon 2 (High Jump)

1.591 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี

1.502 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย

1.473 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

1.474 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

1.385 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

1.356 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
High Jump

สตัตกรฑีา 2 /Heptathlon 2 (High Jump)

1.297 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

1.298 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

1.269 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

1.2310 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร

99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5.251 ร.ร. พันดอนวทิยา สภุาวด ี อนิตาถงึ

5.152 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

5.073 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรอรสิา ชศูริิ

5.064 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสลัุยน ี บบูาซอ

4.936 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พไิลพร รัตนโสภา

4.5910 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธันญา สายประสาท

4.3614 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bจริารัตน ์ หุน่ทอง

3.9618 เทศบาลนครนนทบรุีศริลิกัษณ ์ น้ําใจสขุ

3.9419 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

2.4120 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสปุรยีา รักอาชพี

DNS99 ทมีนครสกลนครคําแกว้ ศรนีารัตน์

DNS99 ชมรมกรฑีาบา้นโป่งคําชะฮีนรนิพร โควรัตน ์

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สวุภิา ปานแกว้

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีภัทรนษิฐ ์ รักษาพรามณ์ 

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.025 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สภุัสสรา ไขระวิ

4.797 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางการตธ์ดิา ตอ่สู ้

4.658 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีรัชนกีร วงษ์แดง

4.649 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยดา บัวแสง

4.5811 ร.ร. พัทลงุสภุาภรณ ์ บัวจดุ

4.5512 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองจรยิา จันลา

4.4713 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54กมลวรรณ บญุมา

4.3115 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี 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
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสโรชา ตุย่ไชย

สตัตกรฑีา 5 /Heptathlon 5 (Long Jump)

5.251 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย ‐0.0

4.772 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ ‐0.0

4.723 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้ ‐0.1

4.664 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน ‐0.0

4.395 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร ‐0.1

4.326 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั ‐0.0

4.177 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี ‐0.0

4.058 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี 0.1

3.909 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด ‐0.1

3.5910 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร ‐0.0

3.1611 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม ‐0.0

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.871 ร.ร. พันดอนวทิยา สภุาวด ี อนิตาถงึ ‐0.1

11.722 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรอรสิา ชศูริิ +0.6

11.683 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปิยพร บญูญาชยั ‐0.6

11.524 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนภสร นลิวรรณ ‐1.2

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีภัทรนษิฐ ์ รักษาพรามณ์ 

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ศศมิาภรณ ์ แกว้งาม

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา ยิม้ยิม้

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"น้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.521 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมสทุธกิานต ์ คํามลู

3.202 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมชลธชิา คะบตุร

3.203 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรชญานนิ มสีนัเทยีะ

2.654 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์อทุยัทพิย ์ ศรสีขุ

2.505 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอายรยีา ชนิาการ

2.306 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพนดิา คุม้พะเนยีด

DNS99 ชมรมกรฑีาบา้นโป่งคําชะฮีนรนิพร โควรัตน ์

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกนัตา จริะมงคล
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
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. กฬีาจังหวัดลําปางจารกร ฉลาดคํา

9.268 เทศบาลนครนนทบรุีธมนวรรณ แซล่ิม้

8.559 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรอธติญิา ผาแกว้

8.2710 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานพจริา โพธชิยัคณุ

8.1411 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอนสิา พรกิบางเขม็

7.9212 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

7.5013 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีโยษิตา รัตนะลัย

7.4714 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีสริาวรรณ ถว้ยทอง

7.3115 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมอารญีา สงวนพันธุ์

7.1416 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางปิยาภรณ ์ ขนัวงศ์

6.9717 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วรกานต ์ มันภักดี

6.2718 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

6.1719 ร.ร. หว้ยยอดศรินิทรา ศรใีหม่

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"บญุยาพร เพชรรัตน์

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สภุาพร โภชนกจิ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ณัฐธดิา สมบรูณ์

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา วรีนุช อวดกลา้

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"นุชจร ี บันความสขุ

สตัตกรฑีา 3 /Heptathlon 3 (Shot Put)

8.701 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

8.042 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย

6.523 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

6.514 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี

6.355 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร

6.166 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

6.127 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน

5.998 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

5.939 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี

4.8810 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

4.7311 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
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 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรณัฐฐวติรา ใจตะ๊เสน

31.036 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กลัยา แสนปัน

30.057 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางปิยวธดิา ขนัตะ๊

28.768 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณัชชา ทาแป้ง

28.329 ร.ร. หว้ยยอดศรินิทรา ศรใีหม่

27.9410 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

27.0411 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมอารญีา สงวนพันธุ์

25.4812 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"นุชจร ี บันความสขุ

25.0413 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรอธติญิา ผาแกว้

24.2314 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานพจริา โพธชิยัคณุ

23.6315 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสาวติร ี แกว้สขุศรี

22.3216 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีสริาวรรณ ถว้ยทอง

22.3217 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันทร์

20.0118 เทศบาลนครนนทบรุีสพัุตรา แซเ่ตยีว

19.8719 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช 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

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา วรีนุช อวดกลา้

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ณัฐธดิา สมบรูณ์

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สภุาพร โภชนกจิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วรกานต ์ มันภักดี

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

38.481 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aศศปิรญีา พว่งชาวนา

35.872 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวัเกวลนิ ลพประเสรฐิ

35.523 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ดลพร รัตนวงศ์

34.504 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางมณีนุช ปุ๊ ดแค

34.085 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

33.956 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรผกาวัลย ์ แกน่ไชย
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ
Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

31.467 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวรศิรา จันทรส์ามารถ

31.158 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

29.899 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ทพิวลัย ์ นลิผาย

28.3810 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมสดุารัตน ์ ขวัญทอง

27.8111 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนริมน พนิดษิฐ์

27.4012 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยดา บัวแสง

27.2413 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสภุัสตรา สงิหากลาง

26.9314 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

23.8715 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอมุาพร พลูทรัพย์

22.8816 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วรดามณี ประเทยีบอนิทร์

21.8217 ทมีนครแหลมฉบังจฑุามาศ ไหลสงูเนนิ

20.8818 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางเพชรดา คําจันตะ๊

18.1419 เทศบาลนครนนทบรุีธมนวรรณ แซล่ิม้

16.7420 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา ทมี Bทองทพิา วงษ์ภักดี

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาติอลน่ีา ป่ินวเิศษ

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมผกาวัลย ์ แกน่ไชย

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมผกาวัลย ์ แกน่ไชย

สตัตกรฑีา 6 /Heptathlon 6 (Javelin Throw)

32.751 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

31.382 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย

29.403 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

27.804 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี

21.445 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี

19.966 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

18.397 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

17.768 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน

16.309 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร

14.4710 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

9.3511 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.851 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสาวติร ี แกว้สขุศรี

41.342 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจไุรรัตน ์ บตุรรักษ์

34.223 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรชนมณี 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 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"บญุยาพร เพชรรัตน์

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมสวุสิาข ์ ขวญัทอง

Heptathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3,9961 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54พณัิฐชา ลาคําสาย

3,4462 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรยวุด ี แกว้พมิ

3,3273 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจรัสภร เพชรมณี

2,7944 ร.ร. สามพรานวทิยาดวงหทยั รอยประโคน

2,7165 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนวรัตน ์ รุง่แจง้

2,6826 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาสริวิภิา พอขนุทด

2,3697 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

2,1868 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bภัททยิา โอนวงั

2,1699 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

2,08210 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสภุารัตน ์ เพชรสง่ศรี

1,98611 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bพรเพ็ญ พะโยธร


