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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ A/ FINAL  A ‐1.5

10.591 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติศริพิล พันธแ์พ

10.662 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติชยตุม ์คงประสทิธิ

10.803 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภรูพิล บญุสอน

10.864 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติรวมโชค เสมาทอง

10.895 สโมสรทหารอากาศบัณฑติ ชว่งไชย

10.896 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาธวชัชยั หมีเอยีด

11.217 กองทพับกศกัดชิยั เหลา่มลู

11.298 สโมสรทหารอากาศกฤษฎา นามสวุรรณ

รอบชงิชนะเลศิ B/ FINAL   B ‐1.8

10.971 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์วรีะวงศรั์ตนศริิ

11.062 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

11.083 กองทพับกจรัญ สะเทงิรัมย์

11.084 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตกระบีณัฐพันธ ์บญุยนื

11.165 ร.ร. พันดอนวทิยาภมูนิทร ์ภกูจินาค

11.306 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันนภพ สมบรูณน์อ้ย

11.387 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6กรรชยั ฉมิทอง

DNS99 กองทพับกอธบิด ีออ่นทองใหญ่

คดัเลอืกพวกท ี1 / HEAT 1

10.8051 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติชยตุม ์คงประสทิธิ

10.9022 สโมสรทหารอากาศบัณฑติ ชว่งไชย

11.1053 กองทพับกศกัดชิยั เหลา่มลู

11.1194 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันนภพ สมบรูณน์อ้ย

11.3785 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6กรรชยั ฉมิทอง

11.9446 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ

12.0527 บคุคลณฐพงศ ์พลานุวาส

คดัเลอืกพวกท ี2 / HEAT 2

10.9341 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติศริพิล พันธแ์พ

11.2502 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์วรีะวงศรั์ตนศริิ

11.2883 กองทพับกจรัญ สะเทงิรัมย์

11.3114 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

12.0485 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชนมค์ณศิ วรรณธนพนธ์

DNS99 สโมสรทหารอากาศยงจรส กนัจู

คดัเลอืกพวกท ี3 / HEAT 3

10.8721 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภรูพิล บญุสอน
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกท ี3 / HEAT 3

11.1322 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตกระบีณัฐพันธ ์บญุยนื

11.1383 ร.ร. พันดอนวทิยาภมูนิทร ์ภกูจินาค

11.4414 สโมสรทหารอากาศจรีะพงศ ์มนีาพระ

11.5295 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ปฏภิาณ เทยีนสะอาด

DQ99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติสทิธพิร ดอนไพรที

คดัเลอืกพวกท ี4 / HEAT 4

10.8051 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติรวมโชค เสมาทอง

10.9462 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาธวชัชยั หมีเอยีด

10.9963 สโมสรทหารอากาศกฤษฎา นามสวุรรณ

11.2784 กองทพับกอธบิด ีออ่นทองใหญ่

11.5485 บคุคลภัทรภณ ธรีะปัญญาชยั

11.9656 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวลิภพ พลานา

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ A/ FINAL  A +2.6

21.331 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภรูพิล บญุสอน

21.702 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาธวชัชยั หมีเอยีด

21.883 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

22.674 กองทพับกณัฐพล ดนัสงูเนนิ

22.895 ร.ร. พันดอนวทิยาภมูนิทร ์ภกูจินาค

DNS99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติศริพิล พันธแ์พ

DNS99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติรวมโชค เสมาทอง

รอบชงิชนะเลศิ B/ FINAL   B +0.8

22.951 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันนภพ สมบรูณน์อ้ย

23.662 บคุคลภัทรภณ ธรีะปัญญาชยั

23.803 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวลิภพ พลานา

24.014 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชนมค์ณศิ วรรณธนพนธ์

24.305 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ

24.506 บคุคลณฐพงศ ์พลานุวาส

คดัเลอืกพวกท ี1 / HEAT 1

21.821 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติศริพิล พันธแ์พ

21.952 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภรูพิล บญุสอน

22.003 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติรวมโชค เสมาทอง

22.234 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนชาย

200 m.

คดัเลอืกพวกท ี1 / HEAT 1

23.935 บคุคลภัทรภณ ธรีะปัญญาชยั

24.126 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวลิภพ พลานา

24.767 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ

คดัเลอืกพวกท ี2 / HEAT 2 ‐0.4

22.431 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาธวชัชยั หมีเอยีด

22.912 ร.ร. พันดอนวทิยาภมูนิทร ์ภกูจินาค

23.083 กองทพับกณัฐพล ดนัสงูเนนิ

23.894 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันนภพ สมบรูณน์อ้ย

24.505 บคุคลณฐพงศ ์พลานุวาส

24.626 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชนมค์ณศิ วรรณธนพนธ์

DNS99 สโมสรทหารอากาศบัณฑติ ชว่งไชย

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ A/ FINAL  A

48.041 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติจริาย ุปลนีารัมย์

48.832 กองทพับกพพัิฒนพ์ร พวงพี

49.603 กองทพับกพสิษิฐ ์พรมอทุศิ

50.394 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

51.465 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาลักก ียยูามาดู

DNS99 สโมสรกองทพัเรอืธปิธเนศ ศรภีา

รอบชงิชนะเลศิ B/ FINAL   B

49.171 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติพชิยะ สนุทรทว้ม

49.852 กองทพับกชยัวฒัน ์ทองจํารญู

51.623 กองทพับกพัทธนันท ์ทอผา้ทอง

51.914 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จักรชรัช เหล็กจนี

54.655 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิสอนนอก

คดัเลอืกพวกท ี1 / HEAT 1

48.311 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติจริาย ุปลนีารัมย์

49.232 สโมสรกองทพัเรอืธปิธเนศ ศรภีา

49.723 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาลักก ียยูามาดู

51.774 กองทพับกพัทธนันท ์ทอผา้ทอง

53.735 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิสอนนอก

DNS99 กองทพับกอภสิทิธ ิฉําศรี

คดัเลอืกพวกท ี2 / HEAT 2
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนชาย

400 m.

คดัเลอืกพวกท ี2 / HEAT 2

49.491 กองทพับกพสิษิฐ ์พรมอทุศิ

49.572 กองทพับกพพัิฒนพ์ร พวงพี

50.143 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

50.274 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติพชิยะ สนุทรทว้ม

50.375 กองทพับกชยัวฒัน ์ทองจํารญู

52.906 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จักรชรัช เหล็กจนี

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:58.991 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติจริาย ุปลนีารัมย์

2:01.702 สโมสรทหารอากาศศภุกจิ สมนกึ

2:04.843 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6จลุจักร ดษิฐบรรจง

2:05.474 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6นนทวฒัน ์บัวสําอาง

2:22.055 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอทิธโิชต ิสนิไชยศรี

DNS99 สโมสรทหารอากาศสหัสวรรษ มานะกลา้

DNS99 กองทพับกโยธนิ ยาประจันทร์

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4:17.741 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติภคนันท ์นนทภ์ักดี

4:18.592 สโมสรทหารอากาศเขมชาต ิธาราจันทร์

4:49.723 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัจังหวัดอทุยัธานีศรศักด ินําเงนิ

4:49.924 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเชดิชยั ภตูาโก

DNS99 กองทพับกโยธนิ ยาประจันทร์

DNS99 สโมสรทหารอากาศจาตรุนต ์เขอืนแกว้

DNS99 กองทพับกสทุศัน ์กลัป์ยาณกติติ

DNS99 สโมสรทหารอากาศสหัสวรรษ มานะกลา้

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16:26.101 สโมสรทหารอากาศจาตรุนต ์เขอืนแกว้

16:33.222 สโมสรทหารอากาศเขมชาต ิธาราจันทร์

17:19.843 จังหวัดเชยีงใหม่ธนชาต ิกองอดุม

21:15.754 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ทรงวฒุ ิวงคส์วุรรณ

DNF99 กองทพับกสทุศัน ์กลัป์ยาณกติติ
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนชาย

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ A/ FINAL  A

14.211 กองทพับกณัฐพล ดนัสงูเนนิ

15.112 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปัณธรณ ์ซอืดี

15.653 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ปฏภิาณ เทยีนสะอาด

16.444 สโมสรทหารอากาศธนาวฒุ ินุ่มจันทร์

รอบชงิชนะเลศิ B/ FINAL   B +0.6

14.311 กองทพับกณัฐพล ดนัสงูเนนิ

15.512 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปัณธรณ ์ซอืดี

17.343 สโมสรทหารอากาศธนาวฒุ ินุ่มจันทร์

DNF99 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ปฏภิาณ เทยีนสะอาด

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพชร

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธนนนท ์ทองสขุ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

53.941 กองทพับกพพัิฒนพ์ร พวงพี

55.502 กองทพับกชยัวฒัน ์ทองจํารญู

56.223 กองทพับกพัทธนันท ์ทอผา้ทอง

57.434 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

58.415 สโมสรทหารอากาศปฏดิพัินธ ์ชยัไสง

59.776 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาธนาวฒุ ิขอกลาง

1:02.947 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปัณธรณ ์ซอืดี

Walk 10,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48:53.6311 กองทพับกอาทติย ์ศรวีชิยั

50:11.5912 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัจังหวัดอทุยัธานีศภุกร สภุวาลย์

52:54.2533 กองทพับกชยัวทิยช์ดิ คนฟู

55:.01.1804 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัจังหวัดอทุยัธานีวรีภาพ ดอกบัว

57:42.1605 สโมสรทหารอากาศอรรถชยั แกว้สรสีขุ

1:02:18.4116 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยานําหนงึ แสนโบราณ

DNF99 สโมสรทหารอากาศตะวนั แกว้วมิล

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.211 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติตะวนั แกว้ดํา
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนชาย

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.112 กองทพับกกอบศษิย ์สทิธชิยั

2.023 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6ชชัชยั นลิพงษ์

1.944 กองทพับกณัฐพงศ ์แกว้มณี

1.805 สโมสรทหารอากาศภรูณัิฐ บญุนวน

1.806 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6สรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรีพัฒน ์อนิสวุรรณ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7.401 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติตรภีพ มานะพมิพ์

7.322 สโมสรกองทพัเรอืกสณิภพ ชมชะนัด

7.163 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังชยัยา สขุขา

7.054 กองทพับกอธบิด ีออ่นทองใหญ่

7.045 ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย พัทลงุปญุญพัฒน ์มบีญุเอยีด

7.006 สโมสรทหารอากาศปรานต ์เจษฏางษ์กรู ณ อยธุยา

6.297 สโมสรทหารอากาศพเิชษฐ ์ทา่เรอืรักษ์

6.178 กองทพับกพงศกร อปูคําแดง

6.169 กองทพับกณัฐพล ดนัสงูเนนิ

DNS99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปรัชญา เทพรักษ์

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.251 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปรัชญา เทพรักษ์

15.242 กองทพับกสพุจน ์บญุหนุน

14.833 ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย พัทลงุปญุญพัฒน ์มบีญุเอยีด

14.664 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังชยัยา สขุขา

DNS99 สโมสรทหารอากาศพเิชษฐ ์ทา่เรอืรักษ์

DNS99 สโมสรทหารอากาศปรานต ์เจษฏางษ์กรู ณ อยธุยา

NM99 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังชลวฒัน ์แจง้ไข

DNS99 กองทพับกพงศกร อปูคําแดง

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.351 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติภาสพงศ ์อําสําอาง

4.902 สโมสรกองทพัเรอืกสณิภพ ชมชะนัด

4.753 สโมสรทหารอากาศกรฑีา สนิธวาชวีะ
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนชาย

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4.204 กองทพับกอธบิด ีออ่นทองใหญ่

4.005 รร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธ ิอรรัุตน์

4.006 บคุคลรัชพล พรหมวฒันะ

3.807 กองทพับกพงศกร อปูคําแดง

3.208 บคุคลคณกรณ ์เลห่ก์ล

DNS99 กองทพับกกมัปนาท คําภชูาติ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16.071 กองทพับกพรอ้มรบ จันทมิา

16.002 สโมสรกองทพัเรอืธงชยั ศลิามลู

15.493 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติธวฒั คชนิทร์

15.194 กองทพับกชชัวาล พลเยยีม

14.915 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเอกรนิทร ์บญุลาภ

14.566 สโมสรทหารอากาศปัญญาวฒุ ิบํารงุ

12.597 กองทพับกอธบิด ีออ่นทองใหญ่

DNS99 สโมสรทหารอากาศบัณทติ สงิหท์องกลุ

DNS99 กองทพับกกมัปนาท คําภชูาติ

DNS99 ร.ร. ดงเสอืเหลอืงพทิยาคมพัชรพล สงิหเ์รอืง

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.881 สโมสรกองทพัเรอืธงชยั ศลิามลู

42.992 กองทพับกณรงค ์เบญจรญู

42.213 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติสปุระวณี ์เกรยีงไกรขจร

NM99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกยีรตปิระดษิฐ ์ศรใีส

DNS99 สโมสรกองทพัเรอือาทติย ์มาลาศรี

DNS99 สโมสรทหารอากาศบัณทติ สงิหท์องกลุ

DNS99 สโมสรทหารอากาศปณธิาณ นาสมฝัน

DNS99 ร.ร. ดงเสอืเหลอืงพทิยาคมพัชรพล สงิหเ์รอืง

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

57.361 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติวชริวทิย ์ศรวชิยั

56.492 กองทพับกวนัเฉลมิ รสชา

56.003 สโมสรทหารอากาศหสัดนิ รอดมณี
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนชาย

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

53.654 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงธรีวฒุ ิจะกอ่

49.495 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังสทิธนัินท ์สทิธชิยั

DNS99 กองทพับกพรีะเชษฐ ์จันทรา

DNS99 กองทพับกกมัปนาท คําภชูาติ

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

64.641 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติกติตพิงศ ์บญุมาวรรณ

50.022 สโมสรทหารอากาศธันวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

47.653 สโมสรทหารอากาศยงจรส กนัจู

44.894 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปิยะดนัย พรมจันทร์

DNS99 บคุคลมนตร ีพรยโพธิ

DNS99 บคุคลสภุนัย ขนัปลอ้ง

DNS99 บคุคลบญุกอง เสน่หพ์ดู
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ A/ FINAL  A ‐1.7

12.231 มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานีอรอมุา เชษฐา

12.282 สโมสรทหารอากาศศภุานชิ พลูเกดิ

12.583 สโมสรทหารอากาศสกุานดา เพ็ชรรักษา

12.634 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงบษุรา รอดประเสรฐิ

12.765 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงมนัสดา สารมโน

12.846 ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลักษณ ์เพชรรักษ์

12.847 มหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุีกนกวรรณ คา่กระโทก

12.948 อบจ. กําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

รอบชงิชนะเลศิ B/ FINAL   B ‐1.4

12.671 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัยปณติา ปินไชย

12.782 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา(อนุสรณ ์70 ปีปนัดดา สงิหแ์สง

12.913 ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

12.954 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกฤษณา กลา้จรงิ

13.295 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา(อนุสรณ ์70 ปีณัฐชยา เชาวผั์กปัง

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูแพรทอง วรรณโคตร

คดัเลอืกพวกท ี1 / HEAT 1

12.161 มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานีอรอมุา เชษฐา

12.162 สโมสรทหารอากาศศภุานชิ พลูเกดิ

12.533 สโมสรทหารอากาศสกุานดา เพ็ชรรักษา

12.624 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงมนัสดา สารมโน

12.765 ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลักษณ ์เพชรรักษ์

12.906 ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

12.957 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกฤษณา กลา้จรงิ

DNS99 สโมสรทหารอากาศศริลัิกษณ ์ปะละภา

คดัเลอืกพวกท ี2 / HEAT 2

12.5071 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงบษุรา รอดประเสรฐิ

12.7592 มหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุีกนกวรรณ คา่กระโทก

12.7643 อบจ. กําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

12.7904 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัยปณติา ปินไชย

12.8375 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา(อนุสรณ ์70 ปีปนัดดา สงิหแ์สง

12.9996 ร.ร. นารนุีกลูแพรทอง วรรณโคตร

13.4007 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา(อนุสรณ ์70 ปีณัฐชยา เชาวผั์กปัง

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันท ์ฟองเพ็ชร์
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนหญงิ

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.2

24.491 สโมสรทหารอากาศศภุานชิ พลูเกดิ

24.912 มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานีอรอมุา เชษฐา

25.183 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงบษุรา รอดประเสรฐิ

25.864 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังภัทรพรรณ ชกูลู

25.905 สโมสรทหารอากาศสกุานดา เพ็ชรรักษา

27.066 มหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุีกนกวรรณ คา่กระโทก

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงมนัสดา สารมโน

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา(อนุสรณ ์70 ปีปนัดดา สงิหแ์สง

คดัเลอืกพวกท ี1 / HEAT 1 +2.6

25.721 สโมสรทหารอากาศศภุานชิ พลูเกดิ

25.832 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงบษุรา รอดประเสรฐิ

25.923 มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานีอรอมุา เชษฐา

26.754 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังภัทรพรรณ ชกูลู

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูแพรทอง วรรณโคตร

DNS99 อบจ. กําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลักษณ ์เพชรรักษ์

คดัเลอืกพวกท ี2 / HEAT 2 ‐1.3

26.231 สโมสรทหารอากาศสกุานดา เพ็ชรรักษา

26.852 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา(อนุสรณ ์70 ปีปนัดดา สงิหแ์สง

26.993 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงมนัสดา สารมโน

27.184 มหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุีกนกวรรณ คา่กระโทก

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันท ์ฟองเพ็ชร์

DNS99 สโมสรทหารอากาศศริลัิกษณ ์ปะละภา

DNS99 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัยปณติา ปินไชย

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ A/ FINAL  A

57.1821 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติเบนน ีโนนทะนํา

57.7032 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังปิยฉัตร ขาวลว้น

58.6253 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติอภสิรา พริยิะพฤทธิ

59.3844 ร.ร.กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:00.3345 สโมสรทหารอากาศพมิพม์าดา กรโีส

1:00.4726 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์สรอ้ยสวุรรณ

1:01.3027 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังคทัลยีา บญุเย็น
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนหญงิ

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ A/ FINAL  A

1:01.9188 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ชนาภา บญุอสิระเสรี

รอบชงิชนะเลศิ B/ FINAL   B

1:00.9381 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังภัทรพรรณ ชกูลู

1:00.9702 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังอภสิมัย สทิธดํิารงค์

1:02.9113 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

1:03.8864 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังชลธชิา กญัจนกาญจน์

1:04.2895 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองตรนัิยน ์ดษีา

คดัเลอืกพวกท ี1 / HEAT 1

58.701 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังปิยฉัตร ขาวลว้น

59.542 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติอภสิรา พริยิะพฤทธิ

1:00.233 ร.ร.กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:00.364 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์สรอ้ยสวุรรณ

1:01.455 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังคทัลยีา บญุเย็น

1:01.836 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังภัทรพรรณ ชกูลู

1:04.787 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังชลธชิา กญัจนกาญจน์

คดัเลอืกพวกท ี2 / HEAT 2

58.261 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติเบนน ีโนนทะนํา

1:00.612 สโมสรทหารอากาศพมิพม์าดา กรโีส

1:01.583 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ชนาภา บญุอสิระเสรี

1:01.634 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังอภสิมัย สทิธดํิารงค์

1:02.365 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

1:03.346 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองตรนัิยน ์ดษีา

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:21.7161 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ชนาภา บญุอสิระเสรี

2:27.4992 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังศริวิรรณ กญุชรนิทร์

2:39.9223 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสรณส์ริ ินนทท์อง

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดักาญจนบรุีพชรมน ชตุติากรกนก

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5:15.711 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังศริวิรรณ กญุชรนิทร์
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนหญงิ

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5:21.402 สโมสรทหารอากาศกชพร ตงัศรวีงษ์

5:22.313 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัชนกีร บรุนิโท

5:56.964 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดักาญจนบรุีพชรมน ชตุติากรกนก

DNS99 ทมีโคช้เดยีวอรสิรา สงิหส์จัจเทศ

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

18:39.801 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงปารยีา สนเสม็

18:51.302 บคุคลศรัญญา บัวไพร

20:00.973 สโมสรทหารอากาศกชพร ตงัศรวีงษ์

21:36.454 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกนษิฐา เพชรหงษ์

22:44.375 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดักาญจนบรุีพชรมน ชตุติากรกนก

DNF99 ทมีโคช้เดยีวอรสิรา สงิหส์จัจเทศ

DNS99 บคุคลสวุณี คําชนะ

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ A/ FINAL  A +2.3

14.541 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา(อนุสรณ ์70 ปีณัฐชยา เชาวผั์กปัง

14.572 สโมสรทหารอากาศสชุาดา มศีรี

15.103 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติวรัญญา เลไธสง

DNS99 สโมสรทหารเรอืสนุศิา โคตรสเีมอืง

รอบชงิชนะเลศิ B/ FINAL   B +1.6

14.581 สโมสรทหารอากาศสชุาดา มศีรี

15.042 สโมสรทหารเรอืสนุศิา โคตรสเีมอืง

15.063 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา(อนุสรณ ์70 ปีณัฐชยา เชาวผั์กปัง

15.334 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติวรัญญา เลไธสง

DNS99 สโมสรทหารอากาศปัทมวรรณ รยิาพันธ์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:05.241 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติเบนน ีโนนทะนํา

1:06.072 ร.ร.กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:08.663 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปวนัรัตน ์เชยีงปา

1:09.954 บคุคลสพุรรษา เศษบปุผา

1:14.065 บคุคลสดุารัตน ์ประภาส
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนหญงิ

Walk 10,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

53:56.0311 สโมสรทหารอากาศกชพร ตงัศรวีงษ์

58:34.9262 สโมสรทหารอากาศภนดิา จงรักษ์

1:04:38.8603 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัจังหวัดอทุยัธานีธมิาพร บัวเสมา

1:06:06.0314 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังวรรณวสิา แสงทะรา

DNF99 บคุคลณัฐกมล ชยัเดช

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.681 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติวนดิา บญุวรรณ

1.602 สโมสรทหารเรอืสนุศิา โคตรสเีมอืง

1.553 ร.ร. พนางตงุสภุวทัน ์ชทูอง

1.504 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติวรัญญา เลไธสง

DNS99 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุีณัฏฐณชิา แยม้ยมิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.781 สโมสรทหารเรอืสนุศิา โคตรสเีมอืง

5.612 ร.ร. พนางตงุสภุวทัน ์ชทูอง

5.373 สโมสรทหารอากาศศดานันท ์ทพิยจั์นทร์

5.234 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์กาญจนธ์ดิา เสอืโต

5.065 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติวรัญญา เลไธสง

NM99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงชลธชิา คะบตุร

DNS99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปรญิญา เฉอืยมะเรงิ

DNS99 สโมสรทหารอากาศอรสิา ชศูริิ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.081 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปรญิญา เฉอืยมะเรงิ

12.312 ร.ร. พนางตงุสภุวทัน ์ชทูอง

12.153 สโมสรทหารอากาศศดานันท ์ทพิยจั์นทร์

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปิยะดา บญุกวา้ง

DNS99 สโมสรทหารอากาศอรสิา ชศูริิ

DNS99 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์กาญจนธ์ดิา เสอืโต
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนหญงิ

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.801 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงชลธชิา คะบตุร

3.602 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปิยะดา บญุกวา้ง

3.203 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยัรังสติรนิดา มสีนัเทยีะ

NM99 สโมสรทหารอากาศพรสวรรคณ์กมล ปานเสยีง

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.461 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติอารรัีตน ์อทิดษิฐ

13.502 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอาทมิา เสาวไพบลูย์

12.303 สโมสรทหารเรอืสนุศิา โคตรสเีมอืง

12.274 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปารฉัิตร พรหมจันทร์

10.635 สโมสรทหารอากาศปานวาศ กมิสรา้ง

7.796 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงปิยะมาศ ทองคํา

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

56.071 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติสเุบญรัตน ์อนิแสง

35.882 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงปิยะมาศ ทองคํา

32.723 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอาทมิา เสาวไพบลูย์

32.334 สโมสรทหารอากาศปานวาศ กมิสรา้ง

29.045 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติอารรัีตน ์อทิดษิฐ

25.256 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปารฉัิตร พรหมจันทร์

22.017 สโมสรทหารอากาศมงิกมล คุม้ผล

10.848 จังหวัดตากสชุาดา ลักษณะ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

50.211 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติณัฎฐา นาชาญ

48.182 สโมสรทหารอากาศจรยิา วชิยัดษิฐ

45.173 สโมสรทหารอากาศสภุสิรา กลนิละออ

40.394 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัจังหวัดอทุยัธานีเกวลนิ ลพประเสรฐิ

31.175 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตตรังพรชนก สทุธสิงค์

DNS99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติวรัญญา เลไธสง
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ณ ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาต ิจังหวดัปทุมธานี    
27 - 29 มถุินายน 2564
เพื่อเก็บคะแนนเข้าแข่งขันโอลิมปิก ประจําปี 2564 (2021)
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 ประชาชนหญงิ

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

55.771 สโมสรทหารอากาศปานวาศ กมิสรา้ง

54.582 สโมสรทหารอากาศมงิกมล คุม้ผล

48.123 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติปารฉัิตร พรหมจันทร์

45.514 จังหวัดตากสาวติร ีแกว้ศรี

35.215 จังหวัดตากกชกร หามาจํา

30.816 จังหวัดตากสชุาดา ลักษณะ


