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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

12.621 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

12.752 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์ สระแกว้

12.783 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์

13.044 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่มนัสดา สารมโน

13.195 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

13.266 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการปวรรัตน ์ เรอืงศรี

13.457 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีชลธชิา สทุธปิระภา

13.558 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.0

12.871 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์ สระแกว้

13.212 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม

13.273 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

13.284 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีชลธชิา สทุธปิระภา

13.465 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธัญญานุช พมิาทยิ

13.716 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโภคนิ

13.837 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยชญามล วงศจ์า

13.968 ร.ร. พทุไธสง โฉมฤทัย สรินิ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem ‐0.2

12.871 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

13.382 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการปวรรัตน ์ เรอืงศรี

13.393 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชนัยพร คงกลํา่

13.484 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีกญัญารัตน ์ ทนดี

13.795 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

14.096 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณัฐธภิัทร ศฤคาร

14.227 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา

14.228 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยวมิลวรรณ ทาหนองหนา้

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem 0.0

13.121 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์

13.202 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่มนัสดา สารมโน

13.553 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAจันทการต ์ เจรญิลาภ

13.654 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจรินันท ์ พรมงาม

13.675 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทพิเนตร มชีาญ

13.686 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAชนาภา รัชชะ

13.797 ร.ร. พัทลงุ ฐติาพร ภมูลัิกษณ์

14.058 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m.
รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐0.9

13.561 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทพิเนตร มชีาญ

14.242 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา

14.293 เทศบาลเมอืงทุง่สงมนัสนันท ์ สําอางกาย

14.714 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฐติพิร ฉ่ําเพยีร

15.275 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกกลัยา จันพรหมมา

15.946 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีณัชชา ชนอกัษร

DISQ99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดภคนันท ์ โพธิศ์รรีาช

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 0.0

13.511 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

13.732 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโภคนิ

13.893 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยพรไพลนิ หลาบนรนิทร์

14.384 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์พริญาณ ์ ฉายากลุ

14.465 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นราภรณ ์ สดุตา

14.986 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ประภัสสร โครตนาม

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สชุานารถ วเิศษอกัษร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชตุกิานต ์ แสงภักดี

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐0.1

12.721 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์ สระแกว้

13.592 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยวมิลวรรณ ทาหนองหนา้

13.773 ร.ร. นารนุีกลูจตตภา บัวกอ

14.054 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBพัชรยีา ปัญญา

14.425 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยมาตกิา ปีบา้นใหม่

14.946 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ธนพรรณ สทิธขิจรยทุธ์

15.507 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์สริญิาดา เดชบญุ

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพชิร์

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.1

13.221 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม

13.292 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการปวรรัตน ์ เรอืงศรี

13.733 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยชญามล วงศจ์า

14.534 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา

14.925 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฎฐนชิา วรรณใจ

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาสทุธดิา วรรณใหม่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่รัชนกีร คําสรุยิ์

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สภุัทรา สขุโข

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.2
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.2

12.961 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์

13.272 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีชลธชิา สทุธปิระภา

13.643 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจรินันท ์ พรมงาม

15.124 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการธันยส์ติา สขุไดพ้ิง่บวรภัค

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bสกุนัยา มาโสด

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังภัทรดานันท ์ คดิขยนั

DNS99 ร.ร. วดัประดษิฐารามพัทธิธ์ริา ถงึแกว้

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 0.6

12.991 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่มนัสดา สารมโน

13.262 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธัญญานุช พมิาทยิ

13.803 ร.ร. กฉุนิารายณ์นภัสวรรณ ขอมกีลาง

14.364 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชญาดา ออ๋งสทุธิ์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bปณชิา อตุรสกั

DNS99 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิ โฮมหงษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจฑุารัตน ์ สดุวอน

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.3

13.191 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชนัยพร คงกลํา่

13.212 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีกญัญารัตน ์ ทนดี

13.443 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

13.704 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณัฐธภิัทร ศฤคาร

14.635 ทมีกรฑีาหัวหนิ สาวติร ี ประจําถิน่

14.986 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกสพุชิชา สมบรูณ์สขุ

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัชราพรรณ ใจคํา

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBอนิทอุร เถาวพ์รม

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 0.1

13.651 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAชนาภา รัชชะ

13.722 ร.ร. พทุไธสง โฉมฤทัย สรินิ

13.843 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBรัตนต์กิาด นกขุม้

14.664 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดจริารัตน ์ สงิประเสรฐิ

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aวารณีิ ผสุดี

DNS99 เทศบาลเมอืงทุง่สงสธุดิา จลุเรอืง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรรณนติา อนุพัฒน์

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา กลัยาณัฐ ปินทอง

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.2

13.211 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.2

13.542 ร.ร. พัทลงุ ฐติาพร ภมูลัิกษณ์

14.233 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAธันยชนก รักบัวทอง

14.554 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรปะว ี ปานณรงค์

14.755 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม อรสิรา นครคปุต์

14.856 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"พรทพิย ์ คงเจรญิ

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธดิา บญุจันทร์

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 0.1

12.941 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

13.402 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAจันทการต ์ เจรญิลาภ

13.883 ร.ร. นารนุีกลูขวญัจริา ดา้มพรหม

14.004 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

14.265 ร.ร. พทุไธสง ปัทวรรณ สรุไกรกลุ

15.236 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาณัฐรดา จติพงษ์

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.9

25.751 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

26.102 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์ สระแกว้

26.113 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐมล โพธิเ์ซง่

26.404 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

26.795 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

26.876 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์

27.257 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีแพรวา กําเนดิศรี

27.758 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.1

25.801 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

26.082 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐมล โพธิเ์ซง่

26.573 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม

27.244 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจฑุารัตน ์ สดุวอน

27.255 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธัญญานุช พมิาทยิ

27.296 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการปวรรัตน ์ เรอืงศรี

28.147 ร.ร. พัทลงุ ฐติาพร ภมูลัิกษณ์

29.118 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กลัปังหา กําเนดิจันทร์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem 0.3
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

200 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem 0.3

25.941 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์ สระแกว้

26.462 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์

26.703 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีแพรวา กําเนดิศรี

27.074 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

27.255 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAพัชรพร อนิตา

27.606 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีกญัญารัตน ์ ทนดี

27.947 ร.ร. พทุไธสง โฉมฤทัย สรินิ

27.958 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุดิา แกว้กยีรู

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem 0.5

26.121 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

26.572 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

26.413 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

26.814 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่มนัสดา สารมโน

27.315 ร.ร. พทุไธสง ปัทวรรณ สรุไกรกลุ

27.776 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจรินันท ์ พรมงาม

27.987 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีเสาวลกัษณ์ คุม้สนิ

28.698 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 0.0

26.351 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

28.522 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยพรไพลนิ หลาบนรนิทร์

31.443 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาณัฐรดา จติพงษ์

31.634 ร.ร. สามพรานวทิยา ฐตินัินท ์ บรรเทงิสขุ

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังภัทรดานันท ์ คดิขยนั

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBอนิทอุร เถาวพ์รม

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา กญัญาพร มาขาว

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.6

28.341 ร.ร. พทุไธสง โฉมฤทัย สรินิ

28.442 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยวมิลวรรณ ทาหนองหนา้

29.203 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร

29.224 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBรัตนต์กิาด นกขุม้

29.295 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา

29.876 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกนกกานต ์ สอนจันทร์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัชราพรรณ ใจคํา

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สภุัทรา สขุโข
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

200 m.
รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐0.8

27.391 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจฑุารัตน ์ สดุวอน

27.502 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่มนัสดา สารมโน

27.513 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธัญญานุช พมิาทยิ

27.564 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAพัชรพร อนิตา

27.725 ร.ร. พทุไธสง ปัทวรรณ สรุไกรกลุ

29.326 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBอรสิรา ใจรุง่

30.617 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"พรทพิย ์ คงเจรญิ

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาสทุธดิา วรรณใหม่

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.3

26.131 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

26.492 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐมล โพธิเ์ซง่

27.053 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

30.674 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ประภัสสร โครตนาม

31.515 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการสาธดิา ทองคํา

33.076 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฎฐนชิา วรรณใจ

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bสกุนัยา มาโสด

DNS99 ร.ร. ผดงุนารีวลยัรักษ์ มว่งเพชร

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.9

27.461 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีแพรวา กําเนดิศรี

27.722 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการปวรรัตน ์ เรอืงศรี

28.273 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAชนาภา รัชชะ

29.864 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรปะว ี ปานณรงค์

30.455 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสง

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bปณชิา อตุรสกั

DNS99 ร.ร. วดัประดษิฐารามพัทธิธ์ริา ถงึแกว้

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปากลัยส์ดุา โพธิคํ์า

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.1

28.171 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีเสาวลกัษณ์ คุม้สนิ

28.602 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

29.533 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธันยพร ทางธรรม

31.034 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยยวุรนิทร ์ วงศฟ์ู

32.595 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ปาณสิรา กองพธิี

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยา จฑุารัตน ์ นะวะเศยีร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชตุกิานต ์ แสงภักดี

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.1
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

200 m.

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.1

27.971 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจรินันท ์ พรมงาม

28.262 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

28.373 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์ รักพงษ์

30.394 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBพัชรยีา ปัญญา

32.615 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร ชมพนุูช แสนวนัดี

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aวารณีิ ผสุดี

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพชิร์

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.4

26.681 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์

27.932 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีกญัญารัตน ์ ทนดี

28.943 ร.ร. กฉุนิารายณ์นภัสวรรณ ขอมกีลาง

29.444 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิ โฮมหงษ์

30.285 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ป่ินมกุ สรัุสวดี

30.336 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นราภรณ ์ สดุตา

30.887 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร วริาวรรณ มลูจันทรท์รง

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.3

26.311 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์ สระแกว้

27.312 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

28.243 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุดิา แกว้กยีรู

28.384 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยชญามล วงศจ์า

28.435 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณัฐธภิัทร ศฤคาร

32.696 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกกลัยา จันพรหมมา

DNS99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์รมณ ศริวิัลลภ

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐0.6

29.211 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กลัปังหา กําเนดิจันทร์

30.872 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนรศิรา เข็มทอง

31.143 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม อรสิรา นครคปุต์

31.884 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กมลพร มสุกิะทนั

32.875 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกสพุชิชา สมบรูณ์สขุ

DNS99 สาธติรามแพรวพรรณ หงมิจ่ัน

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธยาน ์ หน่ออุน่

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.1

26.761 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

28.242 ร.ร. พัทลงุ ฐติาพร ภมูลัิกษณ์

29.183 ร.ร. นารนุีกลูจตตภา บัวกอ
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

200 m.

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.1

32.164 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกสภุาวติา สบืจากดี

35.395 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดภคนันท ์ โพธิศ์รรีาช

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีแพรวา กําเนดิศรี

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีทศันยี ์ บญุอาเล็ก

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12 ‐0.4

26.861 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม

29.032 ร.ร. นารนุีกลูขวญัจริา ดา้มพรหม

29.323 เทศบาลเมอืงทุง่สงมนัสนันท ์ สําอางกาย

31.774 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดจริารัตน ์ สงิประเสรฐิ

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรรณนติา อนุพัฒน์

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สชุานารถ วเิศษอกัษร

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.171 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

42.082 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

42.713 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ศศวิรรณ จันทรแ์กว้

43.154 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์

43.325 ร.ร. พทุไธสง ปัทวรรณ สรุไกรกลุ

45.096 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAพัชรพร อนิตา

DISQ99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐมล โพธิเ์ซง่

DISQ99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

44.381 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐมล โพธิเ์ซง่

44.512 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAพัชรพร อนิตา

45.333 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอรสนิ ี สรุรณมณี

48.704 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยศศปิระภา เงาะลําดวน

49.485 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

51.866 ทมีกรฑีาหัวหนิ สภุาพร เพ็งพทิกัษ์

56.287 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยปรลีดา สมทุรวงศ์

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ญาสติา นมีนุช

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

49.291 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอรวรรณ เดษแกว้

50.452 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสง
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

51.383 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกสภุาวติา สบืจากดี

51.724 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กมลพร มสุกิะทนั

54.705 ร.ร. บา้นระวงิวรรณษิา สมใจ

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aวารณีิ ผสุดี

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธดิา บญุจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

44.601 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ

46.372 เทศบาลเมอืงทุง่สงฤทยัทพิย ์ นวลขาว

46.543 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกนกกานต ์ สอนจันทร์

53.274 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ปาณสิรา กองพธิี

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัยพุารัตน ์ ดว้งรักษา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจฑุารัตน ์ สดุวอน

DNS99 ร.ร. เวยีงสระเมธารัตน ์ คลา้ยสวุรรณ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปากลัยส์ดุา โพธิคํ์า

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

44.301 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์

46.312 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAปาณศิา จันทรแ์กว้

48.883 เทศบาลเมอืงทุง่สงกนกพมิพ ์ เยอรมัน

49.474 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐนชิา แสงหมี

51.125 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารมนิตรา บญุนติย์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bสกุนัยา มาโสด

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกรกนก อีง้โพธิ์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

43.321 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ศศวิรรณ จันทรแ์กว้

45.542 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีปณดิา โกนตะสงิห์

49.133 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์มารษิา ชนะภักดี

49.754 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBอรสิรา ใจรุง่

49.845 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ประภัสสร โครตนาม

59.546 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดภคนันท ์ โพธิศ์รรีาช

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bปณชิา อตุรสกั

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

46.241 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBปิยาพัชร พงศาปา

46.992 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBธดิารัตน ์ จติรธรรม

48.303 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณัฐกานต ์ สมาธิ
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

48.464 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสมฤด ี ใจสวา่ง

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัชราพรรณ ใจคํา

DNS99 ร.ร. พทุไธสง ปัทวรรณ สรุไกรกลุ

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ เมษา พลเสนา

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

44.431 ร.ร. พทุไธสง ปัทวรรณ สรุไกรกลุ

45.152 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

45.333 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

48.474 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีกติญิา ชแูกว้

50.885 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนรศิรา เข็มทอง

53.956 ร.ร. บัวขาว ปวนัรัตน ์ วอ่งไว

54.907 ธาตนุารายณว์ทิยา ขวญัฤทัย พลูทอง

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

45.281 ร.ร. พทุไธสง โฉมฤทัย สรินิ

47.362 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรปะว ี ปานณรงค์

49.153 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ณัฐชยา ลโีดตร

49.824 ร.ร. บัวขาว มัลลกิา พันธโุพธิ์

50.645 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาณัฐรดา จติพงษ์

51.166 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดจริารัตน ์ สงิประเสรฐิ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศศชิา บตุรศรี

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

42.361 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

44.732 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชนัยพร คงกลํา่

50.473 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร พรรธดิา ทศพร

51.514 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยฉัตร บญุเฉลมิ

52.545 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยอนิประภา ในใจปิง

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัรุง่นภา กระแหน่

DNS99 ร.ร. ผดงุนารีษารญิา ทองตงิ

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

42.531 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

43.952 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

44.713 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโภคนิ

50.644 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่กลุธดิา ใจปิติ

54.495 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร วริาวรรณ มลูจันทรท์รง

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ ณัฐธดิา สรอ้ยเสมา
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครทพิธเ์กษร กลิน่หอม

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:22.541 ร.ร. นารนุีกลูวลิาวรรณ ใจตรง

2:23.052 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวรรณวพิา ทองสขํีา

2:24.233 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAปาณศิา จันทรแ์กว้

2:36.224 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ศศวิรรณ จันทรแ์กว้

2:41.325 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัชนกีร บรุนิโท

2:41.616 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ชนาภา บญุอสิระเสรี

2:43.307 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

2:43.638 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศศธิร กลุกจิ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:40.261 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทรซิา ซู

2:40.552 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

2:44.133 เทศบาลเมอืงทุง่สงจดิาภา แสงทะรา

2:46.374 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีกติญิา ชแูกว้

2:54.565 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยจําปา แสนสขุ

2:58.296 ร.ร. สตลูวทิยา อรัญญา เตะ๊ปยูู

3:10.857 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารณชิกมล ปลอดใจดี

3:28.638 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดปิยพร จันทพันธ์

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)  สไุหงโกลกซตีซีาระห ์ แวอเูซง็

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBเบญจวรรณ แซอุ่ย่

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐฐญาดา เรอืนป้อ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:38.141 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสมฤด ี ใจสวา่ง

2:40.642 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีชลธชิา แกว้กลุ

2:42.763 ร.ร. ฝางวทิยายนศรัญญา ไชยคราม

2:43.134 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศศชิา บตุรศรี

2:48.225 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสริยิากร บญุชว่ย

2:53.496 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร โซตกิา แสนชยัวงษา

2:59.637 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอรวรรณ เดษแกว้

3:04.068 ร.ร. บา้นทบัวัง อญัชสิา เกดิพอ้แดง

3:04.349 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกธารทติย ์ รุง่กอง

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยากญักมล สงัขแ์กว้
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ชนัญชน ยมมา

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา กญัญาพร มาขาว

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:29.801 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAปาณศิา จันทรแ์กว้

2:34.942 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัชนกีร บรุนิโท

2:39.523 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีชนานันท ์ วศิพันธุ์

2:52.554 ร.ร. บา้นระวงิวรรณษิา สมใจ

2:53.235 ร.ร. บัวขาว มัลลกิา พันธโุพธิ์

2:55.496 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีาภรณ ์ เคยีงอมร

3:01.047 ร.ร. บัวขาว ปวนัรัตน ์ วอ่งไว

3.15.708 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกเบญจรัตน ์ ศรสีกลุ

3:36.719 ร.ร. บา้นทบัวัง ขวญัภริมย ์ ทองหตัถา

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bภรูนิ ี สานา

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:28.021 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวรรณวพิา ทองสขํีา

2:28.272 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ศศวิรรณ จันทรแ์กว้

2:35.523 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ชนาภา บญุอสิระเสรี

2:35.744 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

2:36.965 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศศธิร กลุกจิ

2:56.126 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์ปัทมา แซเ่ง

3:00.297 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิญาดา หรัิญคํา

3:28.268 ธาตนุารายณว์ทิยา ขวญัฤทัย พลูทอง

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัตรพมิล ยอดคํา

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกนกอร สวุรรธนะกลุ

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ ณัฐธดิา สรอ้ยเสมา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:30.501 ร.ร. นารนุีกลูวลิาวรรณ ใจตรง

2:42.332 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAดารัตน ์ สรอ้ยสวุรรณ

2:42.383 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรณส์ริ ิ นนทท์อง

2:44.934 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่ปตมิา หสัดาลอย

2:58.455 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร อรว ี งามพันธ์

3:13.646 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBชตุกิารญจน ์ ดํามี

3:20.107 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพากญัญาณัฐ หนูเพทย์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชรฌา มลุนลิ
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานวรัตน แสนเถนิ

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัวไิลวรรณ แกว้ชา

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารสริยิากร บญุชว่ย

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:41.301 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

2:46.102 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชประภัสสร แสงสงู

2:55.383 เทศบาลเมอืงทุง่สงสริวิมิล ชยัเดช

3:02.364 ร.ร. บา้นระวงิสมุติตา นอ้ยพรม

3:14.275 ร.ร. สตลูวทิยา นูรฮายาต ี เหะหมัด

3:35.096 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาณัฎฐถิา เอือ้เฟ้ือ

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAชนันชติ ชแูกว้

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยา วราภรณ ์ วมิกุตานันท์

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธันยพร ทางธรรม

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถาหนอ้ย

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ ณัฏฐา เพยีวงษ์

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:13.652 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีชนานันท ์ วศิพันธุ์

5:16.224 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAรัชชานันท ์ เพชรคง

5:31.919 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ชนาภา บญุอสิระเสรี

5:32.9810 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศศธิร กลุกจิ

5:35.1111 เทศบาลเมอืงทุง่สงจดิาภา แสงทะรา

5:46.5615 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชประภัสสร แสงสงู

5:52.4217 เทศบาลเมอืงทุง่สงสริวิมิล ชยัเดช

6:29.5127 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิญาดา หรัิญคํา

6:40.9528 ร.ร. สตลูวทิยา นูรฮายาต ี เหะหมัด

7:22.0731 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดปิยพร จันทพันธ์

7:27.2532 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาณัฎฐถิา เอือ้เฟ้ือ

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bภรูนิ ี สานา

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปัทมาวรรณ เอีย่มสงวน

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกเบญจรัตน ์ ศรสีกลุ

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารสริยิากร บญุชว่ย

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ชนัญชน ยมมา

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถาหนอ้ย

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ ณัฏฐา เพยีวงษ์
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธันยพร ทางธรรม

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5:10.811 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวรรณวพิา ทองสขํีา

5:15.563 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

5:43.8313 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

5:54.6819 ร.ร. ฝางวทิยายนศรัญญา ไชยคราม

5:57.0720 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีกติญิา ชแูกว้

6:12.0824 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร โซตกิา แสนชยัวงษา

6:19.1025 ร.ร. บา้นระวงิสมุติตา นอ้ยพรม

6:19.8926 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีศกลุตลา ใจสบาย

7:19.2430 ร.ร. วดับา้นพรกิจารวุรรณ เอกวจัิย

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัวไิลวรรณ แกว้ชา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชรฌา มลุนลิ

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัตรพมิล ยอดคํา

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกธารทติย ์ รุง่กอง

DNS99 ร.ร. วดัประดษิฐารามพชิญศนิ ี คลา้ยแกว้

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา กญัญาพร มาขาว

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวไิลพร นภาเพ็ชร์

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

5:19.465 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัชนกีร บรุนิโท

5:20.496 ร.ร. บา้นน้ําพน่กลัยา อนิทรม์าวงค์

5:30.477 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ศศวิรรณ จันทรแ์กว้

5:30.538 ร.ร. นารนุีกลูวลิาวรรณ ใจตรง

5:37.1412 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีชลธชิา แกว้กลุ

5:45.7314 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรณส์ริ ิ นนทท์อง

5:50.1616 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสริยิากร บญุชว่ย

5:53.9518 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสมฤด ี ใจสวา่ง

5:58.8221 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีาภรณ ์ เคยีงอมร

6:07.9922 ร.ร. สตลูวทิยา อรัญญา เตะ๊ปยูู

6:08.7923 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร อรว ี งามพันธ์

6:53.8129 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพากญัญาณัฐ หนูเพทย์

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)  สไุหงโกลกซตีซีาระห ์ แวอเูซง็

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานวรัตน แสนเถนิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยากญักมล สงัขแ์กว้

DNS99 ร.ร. วดัประดษิฐารามญาสนิ ี คลา้ยกลิง้
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐฐญาดา เรอืนป้อ

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยจําปา แสนสขุ

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ เมษา พลเสนา

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการวรศิรา ป่ินแกว้

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.5

15.561 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐชยา เชาวผั์กปัง

16.102 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

16.433 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

17.814 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

18.515 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์หรรษา บญุหลา้

18.796 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร พรรธดิา ทศพร

20.627 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวชัรภรณ์ สพุพะพงษ์

DNS99 ร.ร. บา้นระวงิกรวรรณ มากํา

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐05

16.671 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐชยา เชาวผั์กปัง

16.972 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

18.223 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัชราพรรณ ใจคํา

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวักมลเนตร ขันแพว

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธดิา บญุจันทร์

DISQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวไิลพร นภาเพ็ชร์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.0

18.461 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์หรรษา บญุหลา้

18.922 ร.ร. บา้นระวงิกรวรรณ มากํา

19.293 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวชัรภรณ์ สพุพะพงษ์

20.634 ร.ร. พทุไธสง หนึง่ฤทยั สามรัีมย์

21.585 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมณีวรรณ เจรญิธง

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bปณชิา อตุรสกั

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธยาน ์ หน่ออุน่

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.0

16.131 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

19.512 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร พรรธดิา ทศพร

20.953 ร.ร. พทุไธสง รัฐพร แสงดี
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.0

21.364 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAชลธชิา แกว้รักษ์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bสกุนัยา มาโสด

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกสภุาวติา สบืจากดี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.1

20.361 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ธัญญาลกัษณ ์ คําโอ

21.222 ร.ร. สามพรานวทิยา ฐตินัินท ์ บรรเทงิสขุ

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aวารณีิ ผสุดี

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกชลธชิา รักวงษ์

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBอนิทอุร เถาวพ์รม

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:05.621 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

1:07.632 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:09.263 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์

1:13.604 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

1:13.675 ร.ร. พทุไธสง หนึง่ฤทยั สามรัีมย์

1:19.586 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร พรรธดิา ทศพร

1:23.037 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปรว งานงาม

DISQ99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจอมขวญั ทองอว่ม

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:10.161 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:17.802 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปรว งานงาม

1:30.503 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAชลธชิา แกว้รักษ์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัตรพมิล ยอดคํา

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวักมลเนตร ขันแพว

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธดิา บญุจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:09.331 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

1:15.102 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

1:21.183 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจอมขวญั ทองอว่ม

1:35.644 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชปารฉัิตร เครอืจันทร์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัชราพรรณ ใจคํา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทรซิา ซู
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

400 m. Hurdles
คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:12.221 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์

1:22.232 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์หรรษา บญุหลา้

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกสภุาวติา สบืจากดี

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bภรูนิ ี สานา

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธยาน ์ หน่ออุน่

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:15.621 ร.ร. พทุไธสง หนึง่ฤทยั สามรัีมย์

1:15.842 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร พรรธดิา ทศพร

1:21.623 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐชยา เชาวผั์กปัง

1:27.684 ร.ร. บา้นระวงิกรวรรณ มากํา

1:31.965 ร.ร. พทุไธสง รัฐพร แสงดี

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนรศิรา เข็มทอง

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

49.281 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญิา ดว้งงาม1
1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชนัยพร คงกลํา่2
1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์3
1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์4

50.232 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณชิารยี ์ ศรภีริมยม์ติร1
2 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAจันทการต ์ เจรญิลาภ2
2 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAภัทรมล บญุฤกษ์3
2 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐมล โพธิเ์ซง่4

50.383 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร1
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง2
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์ รักพงษ์3
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชญาดา ออ๋งสทุธิ์4

50.954 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกรกนก อีง้โพธิ์1
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ2
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรจุจจริา หวงัเชือ้3
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม4

51.335 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีเสาวลกัษณ์ คุม้สนิ1
5 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีชลธชิา สทุธปิระภา2
5 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีแพรวา กําเนดิศรี3
5 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีปณดิา โกนตะสงิห์4
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51.346 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7จฑุารัตน ์ ชว่ยผักแวน่1
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทพิเนตร มชีาญ2
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐนชิา แสงหมี3
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั4

51.907 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจริาพร วงศพั์นธุ์1
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจรินันท ์ พรมงาม2
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีอญัมณี แสงใส3
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจรินันท ์ พรมงาม4

54.388 ร.ร. พทุไธสง พัชรนิทร ์ ชมุไธสง1
8 ร.ร. พทุไธสง หนึง่ฤทยั สามรัีมย์2
8 ร.ร. พทุไธสง โฉมฤทัย สรินิ3
8 ร.ร. พทุไธสง รัฐพร แสงดี4

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

49.231 ‐29031  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุ

50.022 ‐29080  เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีA

50.723 ‐29023  อบจ. นครศรธีรรมราช

52.554 ‐29051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

53.335 ‐29130  ร.ร. แกน่นครวทิยาลัย

53.856 ‐29144  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

55.057 ‐29167  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย

55.428 ‐29018  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

50.821 ‐29092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

51.002 ‐29038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

51.543 ‐29037  สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุี

52.014 ‐29025  ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานี

52.105 ‐29030  ร.ร. พทุไธสง

52.546 ‐29128  สมาคมกรฑีาสมทุรปราการ

54.297 ‐29081  เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีB

54.378 ‐29013  ร.ร. นารนุีกลู

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

51.901 ‐29051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

52.942 ‐29167  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย

54.033 ‐29144  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

55.014 ‐29034  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

4x100 relay

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

1:01.565 ‐29068  ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร

DNS99 ‐29016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

DNS99 ‐29077  ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

51.761 ‐29092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

52.272 ‐29025  ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานี

52.283 ‐29037  สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุี

52.514 ‐29130  ร.ร. แกน่นครวทิยาลัย

58.985 ‐29158  สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายก

DNS99 ‐29026  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

DNS99 ‐29017  ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์

DNS99 ‐29009  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

51.031 ‐29038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

52.332 ‐29030  ร.ร. พทุไธสง

52.453 ‐29128  สมาคมกรฑีาสมทุรปราการ

54.784 ‐29018  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

55.285 ‐29052  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีB

56.886 ‐29150  ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"

DNS99 ‐29161  ร.ร. กฉุนิารายณ์

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

49.961 ‐29080  เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีA

50.882 ‐29031  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุ

51.053 ‐29023  อบจ. นครศรธีรรมราช

53.974 ‐29013  ร.ร. นารนุีกลู

54.025 ‐29081  เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีB

55.496 ‐29148  ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัย

55.667 ‐29115  ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการ

DNS99 ‐29040  ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:51.671 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชนัยพร คงกลํา่1
1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์2
1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญิา ดว้งงาม3



Summary Result

Page 48 of 149
กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์4
2:55.812 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7จฑุารัตน ์ ชว่ยผักแวน่1

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทพิเนตร มชีาญ2
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั3
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐชยา เชาวผั์กปัง4

2:57.533 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม1
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ2
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครทพิธเ์กษร กลิน่หอม3
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกรกนก อีง้โพธิ์4

2:58.674 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสภุัสสรา จันทรต์ุง้1
4 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวรรณวพิา ทองสขํีา2
4 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอรสนิ ี สรุรณมณี3
4 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์4

2:59.995 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีชลธชิา สทุธปิระภา1
5 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีแพรวา กําเนดิศรี2
5 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีปณดิา โกนตะสงิห์3
5 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีเสาวลกัษณ์ คุม้สนิ4

3:00.166 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสริยิากร เอยีดซง้1
6 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจอมขวญั ทองอว่ม2
6 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรรณวสิา ปิยะปง3
6 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอารยา สมพมิ4

3:00.857 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุดิา แกว้กยีรู1
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์2
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประภาพร บลิตเ์พชร3
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโภคนิ4

3:03.028 ร.ร. พทุไธสง พัชรนิทร ์ ชมุไธสง1
8 ร.ร. พทุไธสง โฉมฤทัย สรินิ2
8 ร.ร. พทุไธสง ปัทวรรณ สรุไกรกลุ3
8 ร.ร. พทุไธสง หนึง่ฤทยั สามรัีมย์4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

3:00.621 ‐29128  สมาคมกรฑีาสมทุรปราการ

3:02.572 ‐29030  ร.ร. พทุไธสง

3:03.433 ‐29038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

3:09.764 ‐29081  เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีB

3:20.045 ‐29148  ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัย

3:23.396 ‐29018  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

DNS99 ‐29129  ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังห

DNS99 ‐29167  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

3:00.611 ‐29031  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุ

3:11.552 ‐29132  ทมี เทศบาลเมอืงทุง่สง

3:23.573 ‐29068  ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร

DNS99 ‐29158  สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายก

DNS99 ‐29013  ร.ร. นารนุีกลู

DNS99 ‐29040  ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

3:00.311 ‐29092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

3:00.372 ‐29023  อบจ. นครศรธีรรมราช

3:06.483 ‐29025  ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานี

3:17.194 ‐29077  ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์

3:19.025 ‐29106  ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

3:22.776 ‐29034  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

3:47.067 ‐29139  ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:59.751 ‐29037  สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุี

3:04.572 ‐29144  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

3:06.373 ‐29051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

3:15.634 ‐29052  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีB

DNS99 ‐29009  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

DNS99 ‐29080  เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีA

DNS99 ‐29026  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

30:44.561 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธมิาพร บัวเสนา

31:32.492 ร.ร. บา้นระวงิหยาดฤทัย ทองยอ้ย

34:07.603 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์มณฑกานต ์ เดชโนนสงัข์

34:41.484 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสมฤด ี ใจสวา่ง

34:41.545 ร.ร. บางมดวทิยา "สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ"์วรศิรา พงษ์อดุมปัญญา

35:28.536 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAจฑุารัตน ์ อนิทเพ็ชร์

35:34.197 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีฐติกิานต ์ ขนุทอง
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

35:46.268 ร.ร. บา้นระวงิมณฑกาญจน ์ นหตุานนท์

37:54.679 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลากมลชนก พรหมมาศ

39:35.7210 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัสทชา ขําคม

39:36.7011 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวลิาสนิ ี กลิน่ขจร

39:44.3012 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร กนฎิฐก์ณัฑ ์ โมกศรี

DNS99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดปิยพร จันทพันธ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค ์ ทมี Bวรดา สทุธาภรณ์

DNF99 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์อเนศดา เกดิมบีญุ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.501 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสวุญิชา กนัราย

1.452 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

1.403 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสรินิยา สมจติต์

1.404 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการกลุธดิา มติรสนัเทยีะ

05 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณัฐณชิา วบิลุศลิป์

05 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการปิยะนุช ลออสอาด

05 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ ์ ป่นทอง

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชรฌา มลุนลิ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกญาณีนุช ประคปุตานน

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ญาสติา นมีนุช

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.191 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐมล โพธิเ์ซง่ ‐0.1

4.842 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์ จองอยู่ 1.1

4.823 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAกาญจนา จะรรุาช ‐0.4

4.754 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิ โฮมหงษ์ 0.0

4.715 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสง 0.6

4.646 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกวล ี คงนาน 0.9

4.627 ร.ร. พัทลงุ แพรพลอย แกนบญุ 0.3

4.628 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร 0.0

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

4.981 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐมล โพธิเ์ซง่ ‐0.7

4.642 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิ โฮมหงษ์ 0.0

4.433 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์ จองอยู่ ‐0.3
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

Long Jump

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

4.424 ร.ร. พัทลงุ แพรพลอย แกนบญุ ‐0.1

4.385 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร ‐0.3

4.316 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกวล ี คงนาน ‐0.3

4.317 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสง ‐0.8

4.298 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAกาญจนา จะรรุาช ‐0.6

4.159 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีทตัชญา ปิดตาทะนัง ‐0.5

4.1410 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAศศธิร มกุสง ‐0.1

4.1011 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยเอมมกิา จันทรบ์รุี ‐0.5

4.0412 ร.ร. นาทววีทิยาคมสจุสิรา พันธป์ระดษิฐ์ ‐1.4

4.0013 ทมีกรฑีา ร.ร. พนางตงุรจุริา นวลปาน ‐0.5

3.7914 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปาณศิรา เจษฎางคก์ลุ ณ อยธุยา ‐1.4

3.7715 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาสวยญา วาเลา๊ะ ‐0.2

3.7716 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ ์ ป่นทอง ‐1.0

3.7217 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBสภุัรสร ชมุนวล ‐0.2

3.1718 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBธดิารัตน ์ จติรธรรม ‐0.8

3.1119 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBรัตนต์กิาด นกขุม้ ‐0.1

3.0020 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วชัรเสรวีงษ์ ‐0.3

3.0021 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยชญามล วงศจ์า ‐0.5

2.9522 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAหนึง่ฤทยั สลัยรักษ์ ‐0.9

2.8023 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีกลัยส์ดุา ถนอมวัฒน์ ‐0.6

2.7324 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาซาวาย ี มะแซ 0.0

2.6125 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยมาตกิา ปีบา้นใหม่ ‐1.2

2.5926 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว ‐0.3

027 ร.ร. บา้นระวงิกนัยาลักษณ ์ จันทรไ์ทย

028 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีทพิวรรณ คําสวัสดิ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกชลธชิา รักวงษ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกสภุาวติา สบืจากดี

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวักมลเนตร ขันแพว

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาธนันญา สมีดื

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสพัุชรฌา มลุนลิ

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bสกุนัยา มาโสด

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bปณชิา อตุรสกั

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aพัชราพรรณ ใจคํา

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมพันธติรา รัตนะ

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ญาสติา นมีนุช
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

Long Jump

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สภุัทรา สขุโข

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธดิา บญุจันทร์

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สชุานารถ วเิศษอกัษร

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10.831 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAกาญจนา จะรรุาช 1.5

10.492 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิ โฮมหงษ์ 0.9

10.073 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์ จองอยู่ 0.3

9.884 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกวล ี คงนาน 1.0

9.525 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยเอมมกิา จันทรบ์รุี 0.8

0.006 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปาณศิรา เจษฎางคก์ลุ ณ อยธุยา

0.006 ร.ร. บา้นระวงิกนัยาลักษณ ์ จันทรไ์ทย

0.006 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาซาวาย ี มะแซ

0.006 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาสวยญา วาเลา๊ะ

0.006 ทมีกรฑีา ร.ร. พนางตงุรจุริา นวลปาน

0.006 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAศศธิร มกุสง

0.006 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBสภุัรสร ชมุนวล

0.006 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมณีวรรณ เจรญิธง

0.006 ร.ร. พัทลงุ แพรพลอย แกนบญุ

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมสจุสิรา พันธป์ระดษิฐ์

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกสภุาวติา สบืจากดี

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมพันธติรา รัตนะ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนรศิรา เข็มทอง

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชณัฎฐณชิา รักชือ่

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม พัชรนิทร ์ อังกรูเจรญิพร

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สชุานารถ วเิศษอกัษร

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สภุัทรา สขุโข

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ญาสติา นมีนุช

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม อรสิรา เทศบตุร

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ณัฐธดิา บญุจันทร์
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.711 ร.ร. นาทววีทิยาคมฐติมิา แกว้พรมดี

11.252 ร.ร. ดงตาลวทิยา ปิยธดิา เมฆอยู่

10.543 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเขตฝัน ผลสมบัติ

9.494 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชกมลชนก มณีพรหม

8.765 ร.ร. เทศบาลจุง่ฮัว่ พัทลงุอรนุช อนิทรเ์อยีด

8.726 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมอรอนงค ์ กลอ่มทอง

8.107 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกนษิฐนาฎ จันทะสนูย์

7.978 ร.ร. วดับา้นพรกิปัญญาพร บตุรแกว้

7.669 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสภุวาณ ี เขือ่นเมอืง

7.4410 ร.ร. วดับา้นพรกิกญัญารัตน ์ กวนเวยีงกาง

7.4011 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอาซรูา แสงสสุวรรณ์

7.1812 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาชโูฮม ี ซาอุ

7.0013 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสธุดิา ครทอง

6.8314 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีศศโิสม แกว้ศรี

6.4615 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกวนัววิาห ์ เสาเปรยี

5.5716 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาณัฐชยา เชยีสวัสดิ์

017 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชฎาพร ยนิดี

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ชตุสิรา คุม่เคีย่ม

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัปนัดดา คณูดก

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคปิยธดิา เมฆอยู่

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา จฑุามาศ ทบัเทศ

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา จนิดามณี ถงุเวยีน

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวรศิรา วาปีเน

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

30.121 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศภุลักษณ ์ ลาภเจรญิ

29.242 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเขตฝัน ผลสมบัติ

26.433 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชณัฎฐณชิา รักชือ่

25.194 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมอรอนงค ์ กลอ่มทอง

24.875 ร.ร. เทศบาลจุง่ฮัว่ พัทลงุอรนุช อนิทรเ์อยีด

21.656 ร.ร. สามพรานวทิยา จฑุามาศ ลิม้ประเสรฐิ

20.767 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาชโูฮม ี ซาอุ

17.488 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอาซรูา แสงสสุวรรณ์

15.769 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวนัชพร แสงสรศรี

13.1910 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีภัทรลดา อกัษรเขต
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.5411 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจันทนภิา สารโยธา

10.6512 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาณัฐชยา เชยีสวัสดิ์

013 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาชาณกิา ทองผอ่น

013 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBอทติยา พุง่พวง

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมฐติมิา แกว้พรมดี

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ชตุสิรา คุม่เคีย่ม

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกวนัววิาห ์ เสาเปรยี

DNS99 ร.ร. วดัหลวงสรุญิญา กาจกลาง

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคปิยธดิา เมฆอยู่

DNS99 ร.ร. วดับา้นพรกิปัญญาพร บตุรแกว้

DNS99 ร.ร. วดับา้นพรกิกญัญารัตน ์ กวนเวยีงกาง

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา ชมพนุูท ชยับตุร

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา อมรรัตน ์ โป๋แซ

DNS99 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารสพัุชญา ยศกาศ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

39.581 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีโชตมิณี ไชยจันทร์

31.652 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาสจุณิณา อาแซ

25.333 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัทธธ์รีา สาครตระกลู

23.574 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์ณัฎฐธดิา พลูสนิ

22.945 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีภัญญดา พลเมอืง

21.126 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทราวด ี ภุม่มาลา

17.177 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกณัฐมณี แสนโสภา

15.018 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกลัยารัตน ์ สารชาตอินุรักษ์

13.859 ทมีกรฑีาหัวหนิ อรศิา คงรอด

10.2410 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีBอทติยา พุง่พวง

DNS99 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาณัฎฐถิา เอือ้เฟ้ือ

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัปนัดดา คณูดก

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชตุมิา เลศิศริวิบิลูย์

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ชลธชิา ปานป้อง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกวนัววิาห ์ เสาเปรยี

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกชลธชิา รักวงษ์

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวรศิรา วาปีเน

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกพนิทอุร กํา่น้ําจัน้

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการทฆิมัพร ทองสขุ
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีวรพร รอดแกว้


