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100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.9

12.201 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุานดา เพชรรักษา

12.302 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปณติา ป่ินไชย

12.343 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ คา่กระโทก

12.544 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง

12.715 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

12.736 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

12.927 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

13.088 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง

ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ คา่กระโทก

ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุานดา เพชรรักษา

สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปณติา ป่ินไชย

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐0.0

12.831 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

13.032 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

13.273 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีอนัญญา แกน่หามลู

13.744 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์กลุนิดา แสงจันศริิ

14.225 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพมิพพั์ดชา ยงัมาก

16.416 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aซตีอีายซ์ะห ์ ดอแม

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.1

12.661 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ คา่กระโทก

13.082 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ

13.393 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์ รักษ์พงศ์

13.784 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรจุจริา หวงัเชือ้

15.095 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอสิรยี ์ มามี

15.326 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aนัสม ี เปาะแต

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐0.0

12.561 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุานดา เพชรรักษา

13.602 ร.ร. นาทววีทิยาคมมขุดา หมัดอะหิน้
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100 m.

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐0.0

13.613 ร.ร. พัทลงุฐติาพร ภมูลัิกษณ์

13.614 ร.ร. บดนิทรเดชา สงิห ์ สงิหเสน ี สมทุรปรากศศพิมิพ ์ นอ้ยถนอม

13.795 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

14.726 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรอรณชิา ชมุภธูิ

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.1

12.471 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปณติา ป่ินไชย

13.272 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธันยพร คงกลํา่

13.523 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางอรกญัญา ภูศ่ริพัินธ์

13.704 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พชิชาภา ปวตุนัินท์

13.735 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสาวกิา ศรหีะไกร

15.686 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีสพัุตรา แดงประดบั

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.0

12.731 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

13.052 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

13.353 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกลสิา คามพนิจิ

13.574 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยขวญัศริ ิ พฤกษ์สนุทร

14.295 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดจรัิชญา สาระรัตน์

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.1

12.721 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง

13.312 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ

13.633 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ นวลแกว้

13.684 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

14.425 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราฐติพิร

14.986 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอรญา แสงอไุร

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

25.081 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุานดา เพชรรักษา

26.012 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

26.093 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

26.214 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพมิพม์าดา กรโีส

26.465 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ คา่กระโทก

26.536 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

27.217 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์
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200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

27.368 บคุคลพรลภสั เพชรชอ้น

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐1.0

27.981 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์อรสนิ ี สวุรรณมณี

27.992 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ

28.863 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์ นวลขาว

30.124 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองยลรด ี รักชาวนา

32.655 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอรญา แสงอไุร

34.666 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aซตีอีายซ์ะห ์ ดอแม

99 วาปีปทมุจรีะนันท ์ กําบังกาย

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐1.4

27.011 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

27.372 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ

27.533 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกฤตมิา แกว้กลา้

27.814 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

29.185 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรภญิญดา มากประดษิฐ

32.376 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีสพัุตรา แดงประดบั

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีกญัญารัตน ์ ทนดี

99 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราสนุสิา กลิน่สวสัดิ์

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐0.0

26.451 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

27.132 บคุคลพรลภสั เพชรชอ้น

27.503 วาปีปทมุพันพสา สงิหข์รณ์

27.984 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชวศิา หมอ่งคํามี

28.095 ร.ร. บดนิทรเดชา สงิห ์ สงิหเสน ี สมทุรปรากศศพิมิพ ์ นอ้ยถนอม

29.746 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราฐติพิร

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศวินาถ สกุรี

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.2

26.481 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพมิพม์าดา กรโีส

26.642 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ คา่กระโทก

27.633 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลปวนัรัตน ์ เชยีงปา

28.044 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีจันทกานต ์ เจรญิลาภ

28.055 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธันยพร คงกลํา่

29.656 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพมิพพั์ดชา ยงัมาก

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์
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200 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.1

25.281 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุานดา เพชรรักษา

26.342 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

27.833 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกลสิา คามพนิจิ

27.884 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกิง่กานต ์ รักชาติ

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bรวนิทน์ภิา พันธบ์บุผา

99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิสรินิทรา ชาตริาศรี

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรจนา บญุเพ็ง

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.0

26.731 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั

27.512 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

28.543 ร.ร. พัทลงุฐติาพร ภมูลัิกษณ์

29.604 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูรัชฎาภรณ ์ บญุญาคนุากลู

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aสภุาพร แสงบัวคํา

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีภัทรสดุา ถิน่ขาม

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อภญิญา สารหีา

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐2.0

27.201 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีอนัญญา แกน่หามลู

27.882 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์ รักษ์พงศ์

28.573 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พชิชาภา ปวตุนัินท์

29.934 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอสิรยี ์ มามี

30.235 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง

31.476 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aนัสม ี เปาะแต

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ทพิยน์ภา สงิหห์นั

สตัตกรฑีา 4 พวกที ่1 /Heptath +0.6

27.671 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

28.712 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

29.353 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

31.924 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

สตัตกรฑีา 4 พวกที ่2 /Heptath +0.7

28.241 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

28.922 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

29.703 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

35.294 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง
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400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

55.451 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชเินเยะ โจเซฟฟิน

57.522 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา เวฬวุนารักษ์

59.813 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวริาภรณ ์ มาป้อง

1:00.584 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการบษุสรอ มะหวเีอ็น

1:01.205 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

1:01.976 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์อรสนิ ี สวุรรณมณี

1:02.527 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนีา วงศม์ะเอีย่ม

1:03.088 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูรัตตกิาล พลูสวัสดิ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

57.591 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา เวฬวุนารักษ์

1:07.182 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา

1:08.623 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกนกกานต ์ สอนจันทร์

1:10.114 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนศิรา เข็มทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:01.441 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

1:01.632 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการบษุสรอ มะหวเีอ็น

1:03.893 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลปวนัรัตน ์ เชยีงปา

1:04.494 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองตรนัิยน ์ ดษีา

1:08.055 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสิสตุา ชนะคช

1:09.136 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอสิรยี ์ มามี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:02.571 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์อรสนิ ี สวุรรณมณี

1:02.682 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการวรัญญา แจบไธสง

1:04.213 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจฑุารัตน ์ สดุวอน

1:04.674 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ยกดี

1:06.375 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศริภิา พรมหมเหล็ก

1:11.236 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิสรินิทรา ชาตริาศรี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:03.271 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

1:04.692 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชวศิา หมอ่งคํามี

1:05.033 ร.ร. นารนุีกลูเครอืวลัย ์ พันธม์ณี

1:05.164 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีคัทลยีา บญุเย็น

1:05.705 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์ นวลขาว

1:12.236 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอภสิมัย สทิธดํิารงค์
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400 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:15.627 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

56.511 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชเินเยะ โจเซฟฟิน

1:01.142 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวริาภรณ ์ มาป้อง

1:02.973 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนีา วงศม์ะเอีย่ม

1:17.404 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรภญิญดา มากประดษิฐ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

1:02.321 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูรัตตกิาล พลูสวัสดิ์

1:03.222 บคุคลพรลภสั เพชรชอ้น

1:04.693 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรไผธ่ดิา เดชเดมิ

1:06.144 วาปีปทมุพันพสา สงิหข์รณ์

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:18.031 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัญาลักษณ ์ หนูพร

2:25.442 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสรินิทร ์ วฒันปัญญากลุ

2:27.233 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรวรรณ จันพลโท

2:31.804 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูรัตตกิาล พลูสวัสดิ์

2:33.695 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรไผธ่ดิา เดชเดมิ

2:36.146 สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงพมิพธ์ดิา เบญจทศิมงคล

2:37.537 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีบญุสติา เกตกุาญจน์

DNF99 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวรีฉัตร สวุรรณโชติ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:25.261 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัญาลักษณ ์ หนูพร

2:35.202 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูรัตตกิาล พลูสวัสดิ์

2:40.943 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรไผธ่ดิา เดชเดมิ

2:43.604 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีบญุสติา เกตกุาญจน์

2:46.945 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมปิยะพร คําแดง

2:54.306 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

2:57.087 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์นงคน์าฎ ปะตสิวุรรณ

3:05.538 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วชัรเสรวีงศ์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกานต ์ สมาธิ

99 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมบณุยาพร ดํารงธรรมวฒุิ
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพมิพศิา ขนุพบิลูย์

99 ร.ร. ศรยีาภัยจําปา แสนสขุ

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศรตุรา จันดี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:33.401 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสรินิทร ์ วฒันปัญญากลุ

2:33.472 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวรีฉัตร สวุรรณโชติ

2:43.633 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการวรัญญา แจบไธสง

2:44.214 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

2:47.145 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

2:51.576 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสิสตุา ชนะคช

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอรทยั จันทรแ์นบ

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aสภุาพร แสงบัวคํา

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ณัฎฐธดิา บญุทะจติร

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่พทุธชาด ศรเีกยีรติ

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาไอลดา นาสงิคาร

99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอภสิมัย สทิธดํิารงค์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:36.811 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรวรรณ จันพลโท

2:43.112 สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงพมิพธ์ดิา เบญจทศิมงคล

2:47.083 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

2:47.994 ร.ร. นารนุีกลูเครอืวลัย ์ พันธม์ณี

2:48.255 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

3:01.446 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมอภริด ี คํารณ

3:06.657 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

99 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์จามรมี ์ โสมาลี

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีปัทมา ทาธสิา

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพชิญาภา แกว้สร

99 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมจฑุามณี เลยีบไธสง

99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากลอยใจ ตุย่ไชย

สตัตกรฑีา 7 /Heptathlon 7 (80

2:45.821 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

2:51.832 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

2:53.043 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

2:55.264 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้
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800 m.

สตัตกรฑีา 7 /Heptathlon 7 (80

2:57.715 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

3:02.516 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

3:15.827 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

DNF99 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:00.181 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธดิาพร ปิยมาตย์

5:34.748 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

5:39.739 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

5:46.4310 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมปิยะพร คําแดง

5:48.3711 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรไผธ่ดิา เดชเดมิ

5:48.5012 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

5:48.9613 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิพรธลิา สําราญเย็น

5:57.5216 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรรญษา สขุเมตตา

6:27.6522 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์นงคน์าฎ ปะตสิวุรรณ

7:03.9128 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลจฑุารัตน ์ บญุฤทธิ์

7:19.1329 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรินิทรา กณาลกัษณ์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5:14.522 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกติตกิา สหุฤทดํารงค์

5:30.797 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการรุง่ทวิา แกว้มี

5:49.2414 ร.ร. กลัยาณวตัรองัสมุาลนิ อุน่ผาง

6:02.2217 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถาหนอ้ย

6:23.2021 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

6:35.3024 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วชัรเสรวีงศ์

6:37.4325 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมจารวุรรณ เอกวลิยั

7:03.8427 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมจฑุามณี เลยีบไธสง

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

5:21.283 ร.ร. นาทววีทิยาคมจฑุามาศ สวุรรณโน

5:21.814 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการเบญจวรรณ ฤทธิโ์ชติ

5:22.635 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาภรชนก ชา้งวลัย์

5:24.936 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กานตช์นก วลิาสไผเ่งนิ

5:52.8015 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีบญุสติา เกตกุาญจน์

6:05.1218 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

6:06.3319 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

6:18.0720 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูศศธิร เจรญิฤทธิ์

6:31.1223 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจฑุารัตน ์ อนิทเพ็ชร์

6:54.6626 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลไอยวรญิญ ์ เลีย้งรืน่รมณ์

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12:17.291 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกลัยา อนิทรมาวงค์

12:45.122 ร.ร. นาทววีทิยาคมจฑุามาศ สวุรรณโน

13:24.283 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการรุง่ทวิา แกว้มี

13:24.324 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ชลธชิา อําไพพศิ

13:35.545 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

13:58.696 ร.ร. นาทววีทิยาคมสทุธดิา วศิพันธุ์

14:07.647 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

14:29.788 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรกนกพร บรรลอืหาญ

14:37.939 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

14:55.8810 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

16:04.8311 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

17:30.5112 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

18:03.5313 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวษิา สวาท

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

20:22.351 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธดิาพร ปิยมาตย์

20:26.912 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกลัยา อนิทรมาวงค์

20:44.713 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัชนกีร บรุนิโท

21:12.904 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกนษิฐา เพชรหงษ์

21:32.765 ร.ร. นาทววีทิยาคมสทุธดิา วศิพันธุ์

21:39.026 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิพรธลิา สําราญเย็น

21:58.307 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กานตช์นก วลิาสไผเ่งนิ

22:04.788 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถาหนอ้ย

22:07.039 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาภรชนก ชา้งวลัย์

22:09.3410 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรรญษา สขุเมตตา

22:34.4711 ร.ร. กลัยาณวตัรองัสมุาลนิ อุน่ผาง

23:42.8712 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรกนกพร บรรลอืหาญ

24:34.7913 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง
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5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

24:37.2714 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูศศธิร เจรญิฤทธิ์

24:50.9615 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยกญัวรา ลิม้เจรญิ

24:51.1316 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

26:30.6717 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์นงคน์าฎ ปะตสิวุรรณ

27:00.2918 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วชัรเสรวีงศ์

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

14.981 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐธชิา เส็งนา

15.132 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐชยา เชาวผั์กปัง

15.653 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aออ่นนุช จันทรท์อง

16.694 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

17.585 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

17.686 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยิง่

17.697 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

18.708 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดจรัิชญา สาระรัตน์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.7

15.401 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐธชิา เส็งนา

15.792 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aออ่นนุช จันทรท์อง

17.543 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

17.744 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยิง่

19.045 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

19.576 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐1.3

16.071 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐชยา เชาวผั์กปัง

17.432 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

18.503 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดจรัิชญา สาระรัตน์

19.174 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนศิรา เข็มทอง

20.135 ร.ร. นาทววีทิยาคมมขุดา หมัดอะหิน้

23.036 จังหวัดน่านภริมณ สขุโข

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐชยา เชาวผั์กปัง

สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนศิรา เข็มทอง

ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี
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100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. นาทววีทิยาคมมขุดา หมัดอะหิน้

ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวรัญญา แซต่ัง้

สตัตกรฑีา 1 พวกท ี1 /Heptath

17.301 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง

18.222 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

19.093 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

19.594 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

สตัตกรฑีา 1 พวกที ่2 /Heptath

ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี

ร.ร. นาวงัวทิยาปวชิญา ปยุวงศ์

17.081 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

17.372 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

19.453 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

21.634 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:02.271 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา เวฬวุนารักษ์

1:05.572 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:06.473 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

1:06.814 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวริาภรณ ์ มาป้อง

1:11.425 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีคัทลยีา บญุเย็น

1:14.456 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอภัสรา กลํา่เสน

1:17.607 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนศิรา เข็มทอง

1:17.718 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยิง่

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:10.491 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:11.812 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวริาภรณ ์ มาป้อง

1:14.053 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอภัสรา กลํา่เสน

99 ร.ร. บางมดวทิยา สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ์สพัุตรา ประเสรฐิรัมย์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aพรชติา เกือ้กลู

99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากนกวรรณ บญุเหลอื

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวรัญญา แซต่ัง้
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400 m. Hurdles
คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:04.921 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา เวฬวุนารักษ์

1:08.642 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

1:11.763 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีคัทลยีา บญุเย็น

1:14.064 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนศิรา เข็มทอง

1:15.545 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยิง่

1:17.066 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.211 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปณติา ป่ินไชย1
1 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุานดา เพชรรักษา2
1 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา เวฬวุนารักษ์3
1 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชเินเยะ โจเซฟฟิน4

48.852 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐธชิา เส็งนา1
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปพชิญา ดวงมาลยั2
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐชยา เชาวผั์กปัง3
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ปนัดดา สงิหแ์สง4

49.693 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ยกดี1
3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ2
3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช3
3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธันยพร คงกลํา่4

50.694 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรจุจริา หวงัเชือ้1
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์2
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกิง่กานต ์ รักชาติ3
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกรกนก อึง้โพธิ์4

50.875 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการองัคว์รา อว่มมเีพยีร1
5 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ คา่กระโทก2
5 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ ไชยสวุรรณ3
5 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต4

51.336 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ1
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา2
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสาวกิา ศรหีะไกร3
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปวรัตน ์ เรอืงศรี4

51.687 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกชกร วางกลอน1
7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์ นวลขาว2
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์ รักษ์พงศ์3
7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ นวลแกว้4

54.358 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์กลุนิดา แสงจันศริิ1
8 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์อรสนิ ี สวุรรณมณี2
8 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ปัณฑติา จงศรวีฒันพร3
8 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์จามรมี ์ โสมาลี4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

48.081 ‐26196  สโมสรทหารอากาศ ทมี A

50.292 ‐26013  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

50.723 ‐26025  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

51.044 ‐26095  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

48.031 ‐26162  ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการ

49.522 ‐26155  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์

51.353 ‐26136  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

54.194 ‐26033  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์

55.465 ‐26175  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:54.111 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวรีฉัตร สวุรรณโชติ1
1 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา เวฬวุนารักษ์2
1 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพมิพม์าดา กรโีส3
1 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชเินเยะ โจเซฟฟิน4

4:07.062 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรวรรณ จันพลโท1
2 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการบษุสรอ มะหวเีอ็น2
2 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสรินิทร ์ วฒันปัญญากลุ3
2 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวริาภรณ ์ มาป้อง4

4:14.173 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพร จําปาคํา1
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนีา วงศม์ะเอีย่ม2
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกิง่กานต ์ รักชาติ3
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกรกนก อึง้โพธิ์4

4:21.054 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอภัสรา กลํา่เสน1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองตรนัิยน ์ ดษีา2
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี3
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4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองยลรด ี รักชาวนา4
4:23.845 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ1

5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชผกามาส เพ็ชรกลุ2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ยกดี3
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง4

4:31.316 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ปัณฑติา จงศรวีฒันพร1
6 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์อรสนิ ี สวุรรณมณี2
6 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์กลุนิดา แสงจันศริิ3
6 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์จามรมี ์ โสมาลี4

4:36.037 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์ รักษ์พงศ์1
7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศริภิา พรมหมเหล็ก2
7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์ นวลขาว3
7 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ นวลแกว้4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

4:01.231 ‐26196  สโมสรทหารอากาศ ทมี A

4:21.773 ‐26095  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

4:24.584 ‐26176  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

4:12.015 ‐26025  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

4:26.885 ‐26013  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

DQ99 ‐26155  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

4:17.511 ‐26162  ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการ

4:30.372 ‐26033  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์

4:52.483 ‐26175  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1

DQ99 ‐26109  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านี

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:01.03.591 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกณดิา จงรักษ์

1:01.25.872 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวรรณวสิา แสงทะรา

1:03.41.363 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าฎ ทองสมัฤทธิ์

1:06.41.664 ร.ร. พรเจรญิวทิยาพัชรนิทร ์ วงคร์าษฎร์

1:07.25.015 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกมล ชยัเดช

1:07.48.526 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจฑุารัตน ์ อนิทเพ็ชร์
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10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:12.42.477 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ชลธชิา อําไพพศิ

1:12.44.518 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวษิา สวาท

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์มณฑกานต ์ เดชโนนสงัข์

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.701 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปรางทพิย ์ ชดิโคกกรวด

1.652 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง

1.653 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

1.604 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสวุญิชา กนัราย

1.505 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการณัฎฐณชิา แยม้ยิม้

1.506 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

099 ร.ร. สามพรานวทิยาอภญิญา ศรภีักดี

099 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกมลฉัตร เพยีรดี

สตัตกรฑีา 2 /Heptathlon 2 (Hi

1.511 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

1.422 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

1.393 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

1.364 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง

1.365 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

1.336 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

1.337 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

0.099 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.731 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง

5.462 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสภุาวด ี อนิตาถงึ

5.343 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา ชศูริิ

5.234 ร.ร. พัทลงุเอมมกิา จันทรบ์รุี

5.105 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สภุัสสรา ไขระวิ

5.096 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

5.007 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญินันทภ์ัส คําเลศิ

4.778 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นุชธดิา นลิาราช

4.699 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณชิาภัทร ยอดยิง่
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4.6710 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุัสสรา เพชรนอก

4.5911 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

4.4012 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการนรีนุช เชยีงหลวิ

รอบคดัเลอืก /  HEAT

5.491 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสภุาวด ี อนิตาถงึ

5.422 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง

5.313 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา ชศูริิ

5.074 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการนรีนุช เชยีงหลวิ

4.985 ร.ร. พัทลงุเอมมกิา จันทรบ์รุี

4.936 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

4.897 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญินันทภ์ัส คําเลศิ

4.838 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สภุัสสรา ไขระวิ

4.809 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุัสสรา เพชรนอก

4.6910 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นุชธดิา นลิาราช

4.5911 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณชิาภัทร ยอดยิง่

4.4912 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

4.4713 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

4.4614 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกชกร วางกลอน

4.4015 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพยิดา โพธิเ์ฉย

4.3516 ร.ร. ภซูางวทิยาคมพัชรา วงชมพู

4.3117 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดกลุธดิา บัวคํา

4.2618 ร.ร. พัทลงุณัฐพร เสน้บัตร

3.6819 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

2.6520 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมศริรัิตน ์ กลํา่พบตุร

0.099 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

สตัตกรฑีา 5 /Heptathlon 5 (Lo

5.091 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

4.782 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

4.683 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

4.614 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

4.345 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

4.116 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

3.877 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง

3.038 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.391 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา ชศูริิ

12.292 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสภุาวด ี อนิตาถงึ

11.663 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

11.504 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง

11.135 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุัสสรา เพชรนอก

11.086 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการนรีนุช เชยีงหลวิ

11.077 ร.ร. พัทลงุเอมมกิา จันทรบ์รุี

10.398 ร.ร. พัทลงุณัฐพร เสน้บัตร

10.379 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นุชธดิา นลิาราช

10.3410 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณชิาภัทร ยอดยิง่

9.5511 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดกลุธดิา บัวคํา

9.4612 ร.ร. บดนิทรเดชา สงิห ์ สงิหเสน ี สมทุรปรากศศพิมิพ ์ นอ้ยถนอม

0.099 ร.ร. ภซูางวทิยาคมพัชรา วงชมพู

0.099 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพยิดา โพธิเ์ฉย

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.601 บรษัิท ไฮควิผลติภัณฑอ์าหาร จํากดั (โรซา่ชลธชิา คะบตุร

3.052 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปิยดา บญุกวา้ง 

2.903 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการรนิรดา มสีนัเฑยีะ

2.704 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอทุยัทพิย ์ ศรสีขุ

2.505 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการพรสวรรคก์มล ปานเสยีง

2.306 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพนดิา คุม้พระเนยีด

2.107 บคุคลจรัิชญา ขยันดี

2.107 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กนัยารัตน ์ ยอดจันทร์

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.171 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aฐติมิา แกว้ขอมดี

11.972 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศริรัิตน ์ สสัดเีมอืง

11.943 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bภไูรวรรณ ภูพ่ยคัฆ์

11.404 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันนทร์

10.685 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการธนภรณ ์ ชเูชือ้

10.576 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยธดิา เมฆอยู่

9.607 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการธมนวรรณ แซล่ิม้
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9.598 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐญานันท ์ บญุเรอืง

9.289 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุมิา ลตีานา

8.4510 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางอาลษิา สอนอนิทร์

8.1511 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมจารมุน จณิณวาโส

8.0512 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสรุนิยา กาจกลาง

7.9313 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

7.1814 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมกญัญารัตน ์ กวงเวยีงกาง

7.1215 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาพรรณลษา โชคบัณฑติย์

6.9716 กรฑีาเพชรบรูณ์ปิยธดิา พา่ยผา

6.2617 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชผกามาส เพ็ชรกลุ

สตัตกรฑีา 3 /Heptathlon 3 (Sh

9.601 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

8.792 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง

8.513 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

7.394 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม

7.195 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

6.896 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

6.727 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

6.268 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

38.071 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสริยิากร มิง่โอโล

30.702 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีชมพนุูช วอแพง

30.083 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการพัสตราภรณ ์ คชวงษ์

29.724 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัชชา ทาแปง

29.705 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

26.526 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการธนภรณ ์ ชเูชือ้

24.637 ร.ร. สรุาษฎรธ์าน ี 2ณัฎฐณชิา รักซือ่

23.988 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aรัตนาภรณ์ เทยีงปา

23.729 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยธดิา เมฆอยู่

23.2210 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐญานันท ์ บญุเรอืง

22.0611 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาพรรณลษา โชคบัณฑติย์

21.4212 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสรุนิยา กาจกลาง

21.2113 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุมิา ลตีานา
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

20.6314 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางอาลษิา สอนอนิทร์

19.5915 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมจารมุน จณิณวาโส

16.4616 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชผกามาส เพ็ชรกลุ

16.4417 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ชนันธร เอีย่มตระกลู

15.0518 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aกนกวรรณ ถนอมลบิ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.211 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุสิรา กลิน่ละออ

40.422 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางพรชนก สทุธสิงค์

37.853 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aโชตมิณี ไชยจันทร

35.594 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจรัชญา อิม่เต็ม

33.725 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกวลนิ หวงัสวสัดิ์

33.486 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมมาเยอืน อบอวล

32.307 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุมิา ลตีานา

29.508 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธันยพร จบหลา้

29.339 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7รัชดาพร ปรงุกลาง

28.8810 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสภุสตุา รัตนวมิล

27.4111 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ทพิวลัย ์ นลิผาย

24.8812 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

21.9613 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกพรรณวด ี วรีเดชกลา้หาญ

21.5114 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชตุมิา เลศิศริวิบิลูย์

18.7115 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาพรรณลษา โชคบัณฑติย์

13.8716 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชผกามาส เพ็ชรกลุ

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aสจุณิณา อาแซ

สตัตกรฑีา 6 /Heptathlon 6 (Ja

30.621 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

29.102 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

29.783 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง

26.534 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

22.535 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

19.106 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

17.277 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

17.088 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม
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Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.551 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันนทร์

40.962 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการชนมณี แสงโชติ

39.613 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอารยีา ทองงาม

33.804 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัญารัตน ์ อนิทรณ์รงค์

33.715 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aณัฐดา วจิารณ์

32.986 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aพจนา องัศภุากร

28.947 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกปัณณธร ไพรสน

27.258 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aรัตนาภรณ์ เทยีงปา

099 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นติยา แดงดา

24.2099 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสภุวาณ ี เขือ่นเมอืง

099 ร.ร. ประชาบํารงุ อทุติกจิจาทรชตุสิรา คุม่เคีย่ม

25.3699 ร.ร. นาทววีทิยาคมมาตา มะ๊หลี

Heptathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3,5181 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

3,1722 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

3,1293 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

3,0304 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

2,8505 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

2,7636 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

2,4137 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง

1,7918 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม


