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

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

12.381 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aจริาวรรณ ชตูระกลู

12.652 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

12.733 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

12.784 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

12.955 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปทมุพร คูโ่ค

13.006 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aบษุรา รอดประเสรฐิ

13.207 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการปรชีาพร ปลืม้พันธ์

DNS99 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526ภาวณีิ ศรเีหรา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem ‐0.1

12.761 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

12.782 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

12.853 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปทมุพร คูโ่ค

12.874 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aบษุรา รอดประเสรฐิ

13.035 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง

13.176 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526เบญจรัตน ์ คว้งเรอืง

13.217 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุียิง่เงนิ เจรญิศริิ

13.458 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่วรศิรา วงษ์บลุี

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem ‐0.1

12.481 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aจริาวรรณ ชตูระกลู

12.682 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

12.763 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526ภาวณีิ ศรเีหรา

13.014 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการปรชีาพร ปลืม้พันธ์

13.145 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวัสดิ์

13.226 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

13.507 ร.ร. นาทววีทิยาคมมขุดา หมัดอะหนิ

13.938 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปณติา ภูร่ะหงษ์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 0.2

13.421 ร.ร. นาทววีทิยาคมมขุดา หมัดอะหนิ

13.702 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปณติา ภูร่ะหงษ์

13.883 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการปรยีาภัทร เทยีบสี

14.244 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังนพเกา้ ลกูแกว้

15.525 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดคริมิา ศรมีงุคณุ

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีกนกวรรณ บญุเหลอื

DNS99 ร.ร. พทุไธสง สพัุตรา ชุม่เสนา

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 0.6
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

100 m.

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 0.6

12.631 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

12.762 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

12.963 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526เบญจรัตน ์ คว้งเรอืง

13.044 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมบัณฑติา สดุใจ

13.325 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเอมกิา้ วงโขนง

13.736 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยหสัจาร ี ทา่อิน่แกว้

14.357 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีณชิาดา รัสปะ

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

12.731 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526ภาวณีิ ศรเีหรา

12.822 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aบษุรา รอดประเสรฐิ

12.943 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการปรชีาพร ปลืม้พันธ์

13.174 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยกาญจนา ดวงกมล

13.255 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสดุารัตน ์ โฉมแกว้

13.906 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศวินาถ สขุกรี

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยกมลชนก มาดจันทร์

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAฤทธชิยั ผกุพันธิ์

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 0.3

12.861 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aจริาวรรณ ชตูระกลู

12.872 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

13.633 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์

13.764 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณชิา เย็นจติร

14.705 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุสร ชคูง

15.756 กรฑีา สตลู วาสนา ประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจันทกานต ์ ทวหีนุน

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.5

13.011 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปทมุพร คูโ่ค

13.512 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่วรศิรา วงษ์บลุี

13.963 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางอรกญัญา ภูศ่ริพัินธ์

13.994 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยญาดาวด ี พมูเมฆ

15.095 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยณัฐสรณ ์ โดนาฮวิ

DNS99 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมศริวิรรณ พรกิบางเขม็

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์สนุสิา กลิน่สวสัดิ์

DNS99 ร.ร. ผดงุนารีปพชิญา เทพชว่ย

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 0.0

13.161 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวัสดิ์
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

100 m.

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 0.0

13.262 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุียิง่เงนิ เจรญิศริิ

13.593 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีภัทรสดุา ถิน่ทม

13.674 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7เมทกิา กนกบวรภญิโญ

13.685 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการอารยีา บางพนิ

14.476 เทศบาลเมอืงทุง่สงจริาพัชร โชคพชิยั

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีจริายสุ กาญจนะรังษ์

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.1

13.031 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง

13.112 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

13.303 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

13.434 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ

13.605 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วธมีา ตงศริิ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปณติา ภูร่ะหงษ์

ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"ปารถนา บญุพวง

ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการอารยีา บางพนิ

ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์

ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปัทมวรรณ รยิาพันธ์

ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุียิง่เงนิ เจรญิศริิ

ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเอมกิา้ วงโขนง

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

25.301 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

25.692 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526ภาวณีิ ศรเีหรา

25.763 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา

25.784 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aระววิรรณ ปะตเิก

26.445 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสดุารัตน ์ โฉมแกว้

26.546 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

27.227 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อนุชศรา สาครแกว้

27.448 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการปรชีาพร ปลืม้พันธ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.0

25.811 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

26.082 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526ภาวณีิ ศรเีหรา

26.453 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั



Summary Result

Page 93 of 149
กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

200 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.0

26.834 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อนุชศรา สาครแกว้

27.975 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วธมีา ตงศริิ

28.566 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยกาญจนา ดวงกมล

30.187 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง

DISQ99 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอสิรญิา สกุใส

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem ‐0.1

25.891 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา

25.932 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aระววิรรณ ปะตเิก

26.413 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสดุารัตน ์ โฉมแกว้

27.244 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการปรชีาพร ปลืม้พันธ์

28.055 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

29.696 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติยิา งพูมิาย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังนพเกา้ ลกูแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 0.7

27.021 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยกาญจนา ดวงกมล

27.202 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ

27.843 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีภัทรสดุา ถิน่ทม

27.904 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ

27.945 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์

DNS99 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมวรนษิฎา ทบัทมิทอง

DNS99 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยณัฐสรณ ์ โดนาฮวิ

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 0.1

26.201 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526ภาวณีิ ศรเีหรา

26.962 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรรณภา ปะนามะตงั

28.363 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยกมลชนก มาดจันทร์

28.924 เทศบาลเมอืงทุง่สงจริาพัชร โชคพชิยั

28.925 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปณติา ภูร่ะหงษ์

31.326 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุสร ชคูง

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีจริายสุ กาญจนะรังษ์

DNS99 ร.ร. สตรศีกึษาบษุกร คสาร

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 1.0

26.281 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aระววิรรณ ปะตเิก

27.352 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง

27.503 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

200 m.

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 1.0

27.964 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

28.625 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยหสัจาร ี ทา่อิน่แกว้

28.636 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่วรศิรา วงษ์บลุี

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีธชาวธุ มนิขาว

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 0.6

26.931 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา

27.692 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วธมีา ตงศริิ

28.153 ร.ร. ศรัทธาสมทุรอทุยัวรรณ สําอางศรี

28.184 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526วชิญาพร เผอืกเนยีม

29.145 ร.ร. พทุไธสง อรัญญา แจบไธสง

30.196 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์สนุสิา กลิน่สวสัดิ์

30.437 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนุโอราห์

30.498 ร.ร. นาทววีทิยาคมมขุดา หมัดอะหนิ

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐1.4

26.541 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

26.752 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติยิา งพูมิาย

29.843 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุียิง่เงนิ เจรญิศริิ

DNS99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดคริมิา ศรมีงุคณุ

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมสนุษิา สขุสบาย

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณรงคศ์กัดิ ์ มแีกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอาภัสรา หลํา่เสน

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม อนัญญา แกน่หามลู

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.5

26.481 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสดุารัตน ์ โฉมแกว้

30.662 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังนพเกา้ ลกูแกว้

31.863 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากชวรรณ มลูนนท์

32.754 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

DNS99 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวัสดิ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชลธชิา กญัจนะกาญ

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAฤทธชิยั ผกุพันธิ์

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.3

26.761 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อนุชศรา สาครแกว้

27.032 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการปรชีาพร ปลืม้พันธ์

27.763 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอสิรญิา สกุใส

28.104 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมกลุนันท ์ หตีชมุ
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

200 m.

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.3

28.855 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศวินาถ สขุกรี

33.576 กรฑีา สตลู วาสนา ประดษิฐ์

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีอชัรา สายทอง

สตัตกรฑีา 4 พวกที ่1 /Heptath ‐0.1

28.471 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

29.962 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี

29.973 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

39.884 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสดุารัตน ์ พทุธชิน

สตัตกรฑีา 4 พวกที ่2 /Heptath

27.761 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกลัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

28.012 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสพุรรษา เศษปบุผา

28.873 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

29.444 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

31.855 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

58.161 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนุโอราห์

58.462 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรพรรณ ชกูลู

59.143 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aพมิมาดา กรโีส

1:00.554 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการบพุสรอ มะหวเีอ็น

1:01.095 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวัสดิ์

1:01.516 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอญัชล ี รัตนะ

1:05.717 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น

DNS99 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อนุชศรา สาครแกว้

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

59.291 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนุโอราห์

59.522 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aพมิมาดา กรโีส

1:00.133 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรพรรณ ชกูลู

1:00.734 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวัสดิ์

1:01.835 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอญัชล ี รัตนะ

1:02.306 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีบัทมา ทาธสิา
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

400 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

1:05.637 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศริภิา พรหมเหล็ก

1:09.028 ร.ร. พทุไธสง นลิภทัร แจบไธง

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

1:00.311 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น

1:00.602 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการบพุสรอ มะหวเีอ็น

1:03.503 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อนุชศรา สาครแกว้

1:03.574 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมรัชนวีรรณ หมืน่ราม

1:04.095 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอาภัสรา หลํา่เสน

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aระววิรรณ ปะตเิก

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชเกวลนิ โสดา

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

1:06.531 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชเกวลนิ โสดา

1:07.622 ร.ร. พทุไธสง นลิภทัร แจบไธง

1:15.003 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัยวุด ี พรบันลอืลาภ

DNS99 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมรัชนวีรรณ หมืน่ราม

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมสนุษิา สขุสบาย

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาศรินิภา บัวจาน

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคน้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งธติมิลู คํามลู

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

1:02.181 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีบัทมา ทาธสิา

1:03.742 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมรัชนวีรรณ หมืน่ราม

1:04.893 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตนากร ภาดี

1:05.644 ร.ร. บัวขาว สวุมิล ดวงใจ

1:06.055 เทศบาลเมอืงทุง่สงจริาพัชร โชคพชิยั

1:06.876 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์

1:07.137 ร.ร. พทุไธสง อรัญญา แจบไธสง

1:20.638 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดคริมิา ศรมีงุคณุ

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

1:00.511 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการบพุสรอ มะหวเีอ็น

1:06.013 ร.ร. ฝางวทิยายนวภิาภรณ ์ มาป้อง

1:07.174 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองจดิาภา วงษ์กอ่

1:08.495 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีโสรยา ดมีั่น

1:09.006 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการสธุน ี มณีนพ

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีธชาวธุ มนิขาว
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

400 m.

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

1:01.311 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aพมิมาดา กรโีส

1:01.412 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวัสดิ์

1:02.443 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรพรรณ ชกูลู

1:03.754 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น

1:04.475 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติยิา งพูมิาย

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาจริดา จําปาโท

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งมธุติรา กลุนอก

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

1:01.101 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aระววิรรณ ปะตเิก

1:02.732 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอญัชล ี รัตนะ

1:04.353 ร.ร. นารนุีกลูเครอืวลัย ์ พันธม์ณี

1:06.244 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชลธชิา กญัจนะกาญ

1:06.415 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกฤตมิา แกว้กลา้

1:08.376 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์

1:24.257 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากชวรรณ มลูนนท์

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

58.401 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนุโอราห์

1:02.592 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอาภัสรา หลํา่เสน

1:08.153 ร.ร. พัทลงุ ชญานศิ เมง่ชว่ย

1:09.914 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอาทติยา ชมุทอง

1:12.655 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดเบญจมาศ นิม่มาศ

1:12.796 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยกมลชนก มาดจันทร์

1:15.517 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อําพร อนัศริิ

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

1:02.691 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อนุชศรา สาครแกว้

1:05.032 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศริภิา พรหมเหล็ก

1:07.323 ร.ร. ศรัทธาสมทุรอทุยัวรรณ สําอางศรี

1:15.554 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ศภุสิรา บญุอสิระเสรี

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาปวชิญา ปยุวงค์

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aศศกิานต ์ เผอืกจันทร์

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณรงคศ์กัดิ ์ มแีกว้

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

ร.ร. นาวงัวทิยาจริดา จําปาโท

ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนุโอราห์

ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อนุชศรา สาครแกว้
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

400 m.

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ศภุสิรา บญุอสิระเสรี

องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศริภิา พรหมเหล็ก

ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุนภัสดา สายสมัพันธมาศ

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติยิา งพูมิาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:20.241 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรีะฉัตร สวุรรณโชติ

2:21.722 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศวิพร สมใส

2:22.383 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริวิรรณ กญุชรนิทร์

2:31.004 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อรวรรณ ไกรสงิห์

2:36.035 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวสิสตุา ชนะคช

2:36.516 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชบญุสติา เกตกาญจน์

2:37.907 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทราวรรณ จันพลโท

2:53.058 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีโสรยา ดมีั่น

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:29.081 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทราวรรณ จันพลโท

2:29.342 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริวิรรณ กญุชรนิทร์

2:35.793 ร.ร. นารนุีกลูเครอืวลัย ์ พันธม์ณี

2:37.084 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีบัทมา ทาธสิา

2:57.265 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปานตะวนั ตรรีนิทร์

3:12.406 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากชวรรณ มลูนนท์

DNS99 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพารัชชฎาภร นวพรเพิม่

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีธชาวธุ มนิขาว

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคน้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรสญิดา เดชบญุ

DNS99 ร.ร. สตรศีกึษากนกทพิย ์ มาสนา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:29.191 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศวิพร สมใส

2:29.242 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรีะฉัตร สวุรรณโชติ

2:30.233 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อรวรรณ ไกรสงิห์

2:32.634 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชบญุสติา เกตกาญจน์

2:34.695 ร.ร. บัวขาว สวุมิล ดวงใจ

2:37.296 ร.ร. พทุไธสง นลิภทัร แจบไธง

2:39.217 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอญัชล ี รัตนะ

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาศรินิภา บัวจาน
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 ร.ร. บัวขาว วรกร พุม่กาหลง

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งธติมิลู คํามลู

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:47.161 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวสิสตุา ชนะคช

2:51.892 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีโสรยา ดมีั่น

2:59.683 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กชมน คําสมิ

3:22.084 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดเบญจมาศ นิม่มาศ

DNS99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการชนัญธดิา ฤทธพัินธ์

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aศศกิานต ์ เผอืกจันทร์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวยิะดา สทิธิ

DNS99 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชบญุสติา เกตกาญจน์

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งจติตมิาศ สขุเสมอ

สตัตกรฑีา 7 /Heptathlon 7 (80

2:43.381 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสพุรรษา เศษปบุผา

2:51.012 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี

2:52.233 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

2:54.094 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกลัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

3:02.675 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

3:08.416 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

3:11.857 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

3:.13.918 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสดุารัตน ์ พทุธชิน

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4:55.111 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการชนัญธดิา ฤทธพัินธ์

5:03.532 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรีะฉัตร สวุรรณโชติ

5:04.693 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสรุกาญจน ์ วรรณะ

5:18.604 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อรวรรณ ไกรสงิห์

5:26.575 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชบญุสติา เกตกาญจน์

5:29.156 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสนินีาฎ ศกัดิแ์สง

5:46.077 เทศบาลเมอืงทุง่สงสวุมิล พราหมชบูวั
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5:55.218 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีสทุธดิา วศิพันธุ์

5:57.669 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

6:00.1610 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปานตะวนั ตรรีนิทร์

6:17.6411 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กชมน คําสมิ

6:18.1012 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธันวรัตน ์ รัตนพร

6:55.8413 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพารัชชฎาภร นวพรเพิม่

7:55.5714 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดเบญจมาศ นิม่มาศ

DNF99 วทิยาลัยเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยีชลญิญา สทุธา

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12:04.941 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสรุกาญจน ์ วรรณะ

12.30.092 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aอรปรยีา เถานอ้ย

13:20.723 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ชลธชิา อําไพพศิ

14:53.704 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีสทุธดิา วศิพันธุ์

15:52.705 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวยิะดา สทิธิ

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาเขมสิรา ไชยแสง

DNS99 วทิยาลัยเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยีชลญิญา สทุธา

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aอารรัีตน ์ ทพิปารี

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัรจุา คําภา

DNS99 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคน้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาทพิเกสร อนันทกาญจน์

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

18:53.311 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการชนัญธดิา ฤทธพัินธ์

19.37.232 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสรุกาญจน ์ วรรณะ

20:02.613 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aอรปรยีา เถานอ้ย

21:00.844 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

21:58.105 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์วรศิรา วงศห์ลม่แกว้

22.03.436 เทศบาลเมอืงทุง่สงสวุมิล พราหมชบูวั

22:33.117 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ชลธชิา อําไพพศิ

22:36.668 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสนินีาฎ ศกัดิแ์สง

22:38.089 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวลิาสนิ ี สมทุรนอ้ย

23:27.8110 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีสทุธดิา วศิพันธุ์
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

23:39.4011 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนพรทพิย ์ แจม่จรัสครีี

27:32.7612 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพารัชชฎาภร นวพรเพิม่

29:31.9413 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรรสญิดา เดชบญุ

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมอนุสรา นมิเมอืง

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการสทุธนัินท ์ ทองลว้น

DNS99 วทิยาลัยเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยีชลญิญา สทุธา

DNF99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดอศิราธร ชติชลธาร

DNS99 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กชมน คําสมิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาทพิเกสร อนันทกาญจน์

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ ธรกิา พมิพปิ์ง

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.3

14.771 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปัทมวรรณ รยิาพันธ์

15.722 Singapore Sports SchoolChin Hui Ya Rachel

16.263 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐธชิา เส็งนา

16.754 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีพทิฐยิาภรณ์ พงษ์สวสัดิ์

17.215 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

17.726 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

18.327 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพทุธชาด เดโช

18.758 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยงี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.8

14.791 Singapore Sports SchoolChin Hui Ya Rachel

15.462 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีพทิฐยิาภรณ์ พงษ์สวสัดิ์

17.503 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพทุธชาด เดโช

17.554 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยงี

17.815 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์

DNS99 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมกลัยส์ดุา พวงทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.0

14.931 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปัทมวรรณ รยิาพันธ์

17.192 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

18.423 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526วรรัตร ์ จนิดาเรอืง

20.374 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชตุมิา เกลีย้งศรี

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAสารศิ ทบัทมิทอง
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

100 m. Hurdles
คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.0

16.341 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

17.082 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐธชิา เส็งนา

17.853 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี

19.674 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีนภัสวรรณ ์  ผดาศรี

20.025 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจรัิชญา รนุรักษา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

สตัตกรฑีา 1 พวกท ี1 /Heptath

16.461 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

17.232 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

19.953 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

DNS99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสดุารัตน ์ พทุธชิน

สตัตกรฑีา 1 พวกที ่2 /Heptath

17.161 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกลัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

17.582 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสพุรรษา เศษปบุผา

18.113 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี

19.974 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

19.995 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:06.521 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศวิพร สมใส

1:06.672 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา

1:08.563 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น

1:12.384 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมอรทยั จันทรแ์นม

1:17.155 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชตุมิา เกลีย้งศรี

1:17.926 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีนภัสวรรณ ์  ผดาศรี

1:20.927 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์กลุธดิา บัวคํา

1:21.688 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:11.911 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมอรทยั จันทรแ์นม

1:21.892 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์กลุธดิา บัวคํา

1:24.913 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนารรัีตน ์ ทับแกว้

1:28.294 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัยวุด ี พรบันลอืลาภ
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจรัิชญา รนุรักษา

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาจริดา จําปาโท

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยงี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:07.901 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศวิพร สมใส

1:13.952 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์

1:15.893 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชลธชิา กญัจนะกาญ

1:16.364 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพทุธชาด เดโช

1:26.835 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสดุารัตน ์ ประไพเพชร

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาปวชิญา ปยุวงค์

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAสารศิ ทบัทมิทอง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:08.921 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น

1:11.732 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา

1:14.923 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีนภัสวรรณ ์  ผดาศรี

1:15.624 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชตุมิา เกลีย้งศรี

1:17.645 ร.ร. ฝางวทิยายนวภิาภรณ ์ มาป้อง

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.351 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aปิยะนันท ์ พานชินอก1
1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aบษุรา รอดประเสรฐิ2
1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aระววิรรณ ปะตเิก3
1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aจริาวรรณ ชตูระกลู4

49.292 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526วรพีรรณ มณีฉาย1
2 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526เบญจรัตน ์ คว้งเรอืง2
2 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526พรพชิชา จโิรจนพ์านชิ3
2 ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526ภาวณีิ ศรเีหรา4

49.933 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชกชกร วางกลอน1
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวภิาดา บญุทีส่ดุ2
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทราวรรณ จันพลโท3
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชพันพัสสา คําแหง4

50.114 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณชิา เย็นจติร1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปทมุพร คูโ่ค2
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองกชมน ชมุแสง3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเมา ศรพีทุธา4
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

50.585 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเอมกิา้ วงโขนง1
5 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ2
5 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอสิรญิา สกุใส3
5 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอญัชล ี รัตนะ4

51.006 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมอรทยั จันทรแ์นม1
6 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมกลุนันท ์ หตีชมุ2
6 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมบัณฑติา สดุใจ3
6 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมรัชนวีรรณ หมืน่ราม4

52.897 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการปรยีาภัทร เทยีบสี1
7 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการอารยีา บางพนิ2
7 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการสธุน ี มณีนพ3
7 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการกนกวรรณ หมิน่กระโทก4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

49.561 ‐27168  สโมสรกองทัพอากาศ ทมี A

50.472 ‐27034  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

50.903 ‐27051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

51.574 ‐27157  ร.ร. พนุพนิพทิยาคม

DNS99 ‐27092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 ‐27099  ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

DISQ99 ‐27128  สมาคมกรฑีาสมทุรปราการ

DNS99 ‐27080  เป่ียมรัก‐พนุพนิทมีA

DNS99 ‐27026  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

DISQ99 ‐27038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

DNS99 ‐27018  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

49.901 ‐27042  ศษิยเ์กา่สรุาษฎรธ์าน ี ปี2526

51.562 ‐27023  อบจ. นครศรธีรรมราช

52.743 ‐27115  ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการ

DNS99 ‐27009  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

DNS99 ‐27089  ร.ร. ปากชอ่ง

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:56.131 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศวิพร สมใส1
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aพมิมาดา กรโีส2
1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรีะฉัตร สวุรรณโชติ3
1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aระววิรรณ ปะตเิก4

4:02.162 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริวิรรณ กญุชรนิทร์1
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปนัดดา บญุครอง2
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตนากร ภาดี3
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเบนนี ่ โนนทะนํา4

4:04.083 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอนัญญา แกน่หกมลู1
3 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการบพุสรอ มะหวเีอ็น2
3 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกญัญาณัฐ เสวตวงษ์3
3 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรพรรณ ชกูลู4

4:07.174 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอสิรญิา สกุใส1
4 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเกวลนิ สงัขเ์ลือ่น2
4 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวสิสตุา ชนะคช3
4 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอญัชล ี รัตนะ4

4:09.205 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศริภิา พรหมเหล็ก1
5 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชบญุสติา เกตกาญจน์2
5 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชกรณุา แป้งหมกึ3
5 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชภัทราวรรณ จันพลโท4

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิ

‐27038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

‐27051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

‐27168  สโมสรกองทัพอากาศ ทมี A

‐27128  สมาคมกรฑีาสมทุรปราการ

‐27023  อบจ. นครศรธีรรมราช

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

57:38.281 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกชพร ตัง้ศรวีงษ์

57:55.472 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนพสิมัย เจรญิสมาธิ

59:49.503 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aณัฐพร ถอืพทุธ

59:49.534 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวรรณวสิา แสงทะรา

1:03:09.275 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชพนดิา จงรักษ์

1:04:18.776 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีอนงคน์าฎ ทองสมัฤทธิ์

1:04:57.647 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัรจุา คําภา

1:07:03.158 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสาวติร ี วนัธวิงศ์
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:08:18.279 เทศบาลเมอืงทุง่สงณัฏฐกมล ชยัเดช

1:12:35.4410 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวรรวษิา สวาท

1:14:09.6011 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.651 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปรางคท์พิย ์ ชดิโคกกรวด

1.602 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชนุชนาฎ จันทรป์าน

1.602 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAกลมฉัตร เพยีรดี

1.554 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง

0.005 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

0.005 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่บษุยน้ํ์าเพชร จันทรท์ี

0.005 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปภาวรนิทร ์ สดศรี

0.005 ร.ร. พัทลงุ จฑุามาศ เกษแกว้

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา แยม้ยิม้

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสภุาวด ี อนิตาถงึ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

DNS99 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูชลติา ปัญญาโจง

สตัตกรฑีา 2 /Heptathlon 2 (Hi

1.441 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสพุรรษา เศษปบุผา

1.442 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี

1.413 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

1.384 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกลัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

1.355 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

1.356 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

1.327 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

08 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

08 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสดุารัตน ์ พทุธชิน

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.621 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง ‐0.1

5.322 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกาญจนธ์ดิา เสอืโต 0.1
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.313 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สภุัสสรา ไขระวิ 0.0

5.164 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสลัูยณี บบูาซอ 0.2

5.135 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองกชมน ชมุแสง 0.0

5.096 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์ 1.3

4.817 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิานต ์ โสบกระโทก 0.0

4.628 ร.ร. พัทลงุ สภุาภร บัวจดุ 0.0

รอบคดัเลอืก /  HEAT

5.471 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง ‐1.4

5.222 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สภุัสสรา ไขระวิ ‐0.1

5.163 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองกชมน ชมุแสง ‐1.7

5.124 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกาญจนธ์ดิา เสอืโต 0.3

4.925 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสลัูยณี บบูาซอ ‐0.2

4.876 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์ ‐1.2

4.807 ร.ร. พัทลงุ สภุาภร บัวจดุ ‐0.3

4.728 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิานต ์ โสบกระโทก ‐1.8

4.599 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกานตธ์ดิา ตอ่สู ้ ‐0.8

4.5810 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เสาวลกัษณ์ จันทรส์วา่ง 1.1

4.5811 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั 0.2

4.5212 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAกลมฉัตร เพยีรดี ‐0.3

4.3613 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นุชธดิา นลิาราช ‐0.4

3.9014 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมกลุนันท ์ หตีชมุ 0.8

0.0015 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยหสัจาร ี ทา่อิน่แกว้

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวักฤตมิา สายวงคคํ์า

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา แยม้ยิม้

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมตรรัีตน ์ อนุพงค์

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคน้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวรรวษิา สวาท

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีณชิาดา รัสปะ

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งจติตมิาศ สขุเสมอ

สตัตกรฑีา 5 /Heptathlon 5 (Lo

5.211 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกลัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ ‐0.6

4.972 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี 0.9

4.693 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en 2.0

4.614 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั 0.3

4.365 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี 0.9

4.016 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม 0.0
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Long Jump

สตัตกรฑีา 5 /Heptathlon 5 (Lo

3.997 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสพุรรษา เศษปบุผา 0.7

3.618 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ 0.6

3.039 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้ 1.2

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสดุารัตน ์ พทุธชิน

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.301 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอรสิา ชสูริิ 0.0

11.662 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกาญจนธ์ดิา เสอืโต ‐0.7

11.553 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง 1.4

11.424 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม นฤนารภชฎา นลิเอก 1.1

11.275 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์ 1.4

10.946 ร.ร. พัทลงุ สภุาภร บัวจดุ 0.8

10.587 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกานตธ์ดิา ตอ่สู ้ 0.0

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา แยม้ยิม้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สภุัสสรา ไขระวิ

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคน้ําทพิย ์ คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิานต ์ โสบกระโทก

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นุชธดิา นลิาราช

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม พยิดา โพธิเ์ฉย

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งเสาวลกัษณ์ ไชยเสนา

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.551 บรษัิท ไฮควิผลติภัณฑอ์าหาร จํากดั (โรซา่ชลธชิา คะบตุร

3.202 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนัตา จริะมงคล

2.903 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการชญานนิ มสีนัเฑยีะ

2.704 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อทุยัทพิย ์ ศรสีขุ

2.505 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมกชกร ปานเสยีง

2.306 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพนดิา คุม้พะเนยีด

0.007 โรงงานฟตุบอลไทย สปอรต์ติง้กูด้ จํากัดรนิรดา มสีนัเทยีะ

0.007 Singapore Sports SchoolCherlin Sia Jia Yi

0.007 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเยาวลกัษณ์ สวสัดิพ์ริง้
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.851 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนาภา ศรยีงยศ

11.482 ร.ร. บา้นทบัวัง อไุรวรรณ ภูพ่ยคัฆ์

11.233 ร.ร. บา้นทบัวัง ศริรัิตน ์ สสัดเีมอืง

10.784 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันทร์

10.575 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสปุรยีา แกวสวุรณ

10.526 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชฐาณัฐดา พรหมอนิทร์

10.047 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมธนภรณ ์ ชเูชือ้

9.908 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์นฤมล พลูจันทรน์า

9.499 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์วรยิา สมัภาคปุต์

8.7810 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพลอยไพลนิ ไขเ่พชร

8.5011 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจารกุร ฉลาดดํา

7.6012 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

7.4213 ธาตนุารายณว์ทิยา สริเิพ็ญ ไชยสทัุศน์

5.7514 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดญาณศิา เหลานาคํา

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสญัญารัตน ์ อนิทรณ์รงค์

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ปวมิล วงัรม่

DNS99 ร.ร. ยงูทองพทิยาคมอาธยิา ทองงาม

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีสทุธดิา วศิพันธุ์

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคนุชจร ี ปั้นความสขุ

สตัตกรฑีา 3 /Heptathlon 3 (Sh

9.421 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

8.312 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกลัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

7.133 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

7.124 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี

6.795 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

6.706 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

6.617 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

6.528 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

6.449 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสพุรรษา เศษปบุผา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสดุารัตน ์ พทุธชิน

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

37.661 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสริยิากร มิง่โอโล
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

37.302 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชฐาณัฐดา พรหมอนิทร์

36.283 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนาภา ศรยีงยศ

33.824 ร.ร. พัทลงุ พัสตราภรณ ์ คชวงษ์

29.315 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์วรยิา สมัภาคปุต์

29.166 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัชชา ทาแปง

24.557 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมบัณฑติา บณุยารณุ

24.028 ร.ร. บา้นทบัวัง พรพชิชา จโิรจนพ์านชิ

23.619 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการรัตนากร มั่นใจ

23.5110 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการณัฎชวติฐา ใจตะ๊เสน

22.4311 ร.ร. บา้นทบัวัง ชนาภา รัตนพิล

10.8312 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดญาณศิา เหลานาคํา

013 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

013 ธาตนุารายณว์ทิยา สริเิพ็ญ ไชยสทัุศน์

DNS99 เทศบาลเมอืงทุง่สงกญัญารัตน ์ อนิทรณ์รงค์

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ปวมิล วงัรม่

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีสทุธดิา วศิพันธุ์

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคนงนาถ วงษ์ทพิย์

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสริยิากร มิง่โอโล

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคนุชจร ี ปั้นความสขุ

DNS99 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพลอยไพลนิ ไขเ่พชร

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

40.781 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสภุสิรา กลิน่ละออ

39.092 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชพรชนก สทุธสิงค์

36.573 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจรัิชญา อนิต็ม

36.364 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7รัชดาพร ปรงุกลาง

35.715 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการผกาวัลย ์ แกน่ไชย

34.646 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ดลพร รัตนวงศ์

30.727 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ทพิยว์ลัย ์ นลิผาย

30.088 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สภุัสตรา สงิหากลาง

27.019 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชเกวลนิ หวงัสวสัดิ์

26.3910 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอมุาพร พลูทรัพย์

24.4011 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

24.2412 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

23.6113 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์อรณุรัตน ์ นันทโรจนาพร
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

22.6314 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดวงกมล ลัง้เจา๋

22.3515 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดญาณศิา เหลานาคํา

17.5916 ธาตนุารายณว์ทิยา สริเิพ็ญ ไชยสทัุศน์

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมสดุารัตน ์ ขวญัทอง

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมผกาวัลย ์ แกน่ไชย

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีอาทติยา ชมุทอง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีศริขิวญั โลบ่อ้ง

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทองพันชัง่ วงษ์ภักดี

สตัตกรฑีา 6 /Heptathlon 6 (Ja

31.791 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกลัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

26.482 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี

24.833 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

24.044 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

23.135 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสพุรรษา เศษปบุผา

22.296 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

21.727 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

18.978 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

14.349 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจติรผกา คอินิธิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสดุารัตน ์ พทุธชิน

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

39.401 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการชนมณี แสงโชติ

38.552 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจไุรรัตน ์ บตุรรักษ์

37.603 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันทร์

30.154 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ อนิณรงค์

28.315 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจารกุร ฉลาดดํา

24.166 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นติยา แดงดา

21.217 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพลอยไพลนิ ไขเ่พชร

08 ร.ร. บา้นทบัวัง ยภุาพร มัญแกว้

08 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมพจนา องัศภุากร

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ซนิดี ้ โอโคเรยี

DNS99 เทศบาลเมอืงทุง่สงกญัญารัตน ์ อนิทรณ์รงค์

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสญัญารัตน ์ อนิทรณ์รงค์
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. ยงูทองพทิยาคมอาธยิา ทองงาม

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคนงนาถ วงษ์ทพิย์

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีสทุธดิา วศิพันธุ์

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคนุชจร ี ปั้นความสขุ

DNS99 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารฐติมิา เงนิดี

Heptathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

36891 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aกลัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

35202 Wings Athletics ClubHannah Esther Tan Shu‐en

32053 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสพุรรษา เศษปบุผา

31164 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสชุาดา ชนะศรี

28435 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

21616 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

16187 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอําไพ สะสม

15208 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ


