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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
100 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

0.8

1

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

12.57

2

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

12.69

3

กิตติกา กาบุญเรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

12.78

4

จินตนา พืชทองหลาง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

13.00

5

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

13.01

6

อภัสรา พิริยะพฤทธิ์

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

13.19

7

อินทิรา ทองเรือง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

13.33

8

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

13.41

รอบรองชนะเลิศพวกที่ 1 / Sem

0.7 m/s

1

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

12.79

2

อภัสรา พิริยะพฤทธิ์

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

13.04

3

อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

13.36

4

เมษา แซตั้ง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

13.43

5

ปรียาภรณ แทนปทุม

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

13.55

6

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

13.60

7

ภูษิดา เต็งยี่

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

14.32

99

ปทุมพร คูโค

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

DNF

รอบรองชนะเลิศพวกที่ 2 / Sem

0.4 m/s

1

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

12.82

2

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

13.11

3

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

13.32

4

ภัทรนิษฐ รักษาพราหมณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

13.80

5

วรรณพร กลิ่นพุฒ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

13.82

6

พิลักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

13.87

7

นฤชา ศุกรกาญจน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

14.18

99

ปยาพัชร พูลสวัสดิ์

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

DNF

รอบรองชนะเลิศพวกที่ 3 / Sem

‐0.1 m/s

1

กิตติกา กาบุญเรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

12.81

2

จินตนา พืชทองหลาง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

13.16

3

อินทิรา ทองเรือง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

13.23

4

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

13.27

5

ปนัดดา สามงามแกว

ร.ร. บานเขานาใน

13.67

6

จอย มลฑา

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

13.75

7

ปนิธี เสือสูงเนิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

13.83

8

พรนภา จันดี

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

13.94
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
100 m.
รอบแรกพวกที่ 1/ ROUND 1
1

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

13.09

2

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

13.50

3

พัชรินทร อุคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

14.18

4

ปลายมาศ งามแสงรัตน

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

144.44

5

ญาดาวดี พูมเมฆ

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

14.74

6

สุทธิดา อุดบัววงศ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา

15.57

7

กฤติมา สายวงษคํา

ร.ร. หวยคตพิทยาคม

15.85

99

ปยธิดา หนูทอง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

DNF

99

เอมิกา วงขโนง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

รอบแรกพวกที่ 2/ ROUND 2

‐0.8m/s

1

พัชรพร ประเสริฐสูง

ร.ร. อุตรดิตถดรุณี

12.73

2

จินตนา พืชทองหลาง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

12.99

3

อภัสรา พิริยะพฤทธิ์

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

13.14

4

นฤชา ศุกรกาญจน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

13.34

5

โสรยา ดีมั่น

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

14.18

6

สมนญกร ธนังเจริญลาภ

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

15.12

99

ขนิณฐา ลองฝน

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

DNF

99

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

DNF

99

อรุณทิวา สอนโส

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

รอบแรกพวกที่ 3/ ROUND 3

1.0m/s

1

กิตติกา กาบุญเรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

12.78

2

เมษา แซตั้ง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

13.15

3

อินทิรา ทองเรือง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

13.19

4

อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

13.46

5

ศิริวรรณ พริกบางเข็ม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

13.93

6

ปวีณา รัศมียันต

ร.ร. พุทไธสง

14.32

99

จินดาพร สมหมาย

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

DQ

99

ศิริรัตน วิชิต

ร.ร. บานเขานาใน

DNF

99

ปุณนภา ลาธุรี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

DNF

รอบแรกพวกที่ 4/ ROUND 4

‐0.2m/s

1

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

13.23

2

ปยาพัชร พูลสวัสดิ์

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

14.30

3

วิมลมาส สุนทรโรจน

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

14.75

4

สิริยา หมายจันดี

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

15.50

5

กิ่งไผ พานิชนอก

เทศกาลเมืองกาฬสินธุ

15.62
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
100 m.
รอบแรกพวกที่ 4/ ROUND 4

‐0.2m/s

99

พัลญิตา สาระเกตุ

ร.ร. ศรียานุสรณ

DNF

99

อภิชญา ชูชวย

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

DNF

99

เมษธีรา เดนไชยวงศ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

99

ธัญรักษ นนทะโคตร

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

DNF

รอบแรกพวกที่ 5/ ROUND 5

1.7m/s

1

ภัทรนิษฐ รักษาพราหมณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

13.66

2

ปนิธี เสือสูงเนิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

13.76

3

วิมลรัตน ศรีสุกใส

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

14.08

4

สุลัยณี บูบาสอ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

14.09

5

วริศรา วงษขุลี

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

14.25

6

ฐิตารีย พลัดภูมิ

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

15.49

7

ศศิวิมล รมเย็น

บุคคล

15.65

99

พิรดา สุภาพักตร

ร.ร. ศรียานุสรณ

DNF

99

ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

รอบแรกพวกที่ 6/ ROUND 6
1

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

12.61

2

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

13.02

3

จอย มลฑา

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

13.40

4

พิลักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

13.56

5

ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

13.70

6

อาฑิตญา ศรีสุวรรณ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

13.84

7

กัญญารัตน กําเนิดฤทธิ์

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

14.21

99

ปนัดดา กลาหาญ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

DQ

99

ธัญญเรศ พิมเพ็ง

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

DNF

รอบแรกพวกที่ 7/ ROUND 7

1.1 m/s

1

ปทุมพร คูโค

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

13.63

2

วรรณพร กลิ่นพุฒ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

13.76

3

ณัฏณิชา แกนพิทักษ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

13.90

4

อาทิตญา หอมเกสร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

13.91

99

วราภรณ แกวมณี

ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร

DNF

99

อรชุมา ดีโทน

ร.ร. บานแกงหวาแกงไฮ

DNF

99

พรนภา มูลภูเขียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNF

99

ไพลิน แสงทอง

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

DNF

รอบแรกพวกที่ 8/ ROUND 8

0.5 m/s
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
100 m.
รอบแรกพวกที่ 8/ ROUND 8

0.5 m/s

1

ปนัดดา สามงามแกว

ร.ร. บานเขานาใน

13.98

2

ภูษิดา เต็งยี่

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

14.84

3

สโรชา คงเขียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

15.26

4

อริสา กระตายทอง

ร.ร. ถาวรานุกูล

15.32

99

ปนัดดา บัวสุวรรณ

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

DNF

99

ปาวีณา ปนะกาเส

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

DNF

99

กานติมา ประพาฬ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

DNF

99

กัญญารัตน นรมาตย

ร.ร. บวรวิทยา 2

DNF

รอบแรกพวกที่ 9/ ROUND 9

0.1 m/s

1

ปรียาภรณ แทนปทุม

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

13.52

2

พรนภา จันดี

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

13.93

3

อนุชศรา สาครแกว

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

14.13

4

ธาริณี ปานแกว

ร.ร. ถาวรานุกูล

14.38

5

อภัสสร แกวมณี

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา

14.71

99

หทัยทิพย สุขศรี

ร.ร. นารีนุกูล

DNF

99

อาทิติยา คําชวย

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

99

กนกอร แกวอนันต

ร.ร. บวรวิทยา 2

DNF

200 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

25.76

2

กิตติกา กาบุญเรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

26.17

3

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

26.24

4

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

26.79

5

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

27.15

6

จินตนา พืชทองหลาง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

28.99

7

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

30.62

99

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

DQ

รอบรองชนะเลิศพวกที่ 1 / Sem
1

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

26.32

2

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

26.99

3

ปรียาภรณ แทนปทุม

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

27.67

4

ธนัฎชา แกวตราชู

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

28.28

5

ปนัดดา บุญครอง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

28.41

6

อาทิตญา หอมเกสร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

29.10
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
200 m.
รอบรองชนะเลิศพวกที่ 1 / Sem
7

ธาริณี ปานแกว

ร.ร. ถาวรานุกูล

99

ณัทพร พรหมแยม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

30.55
DNF

รอบรองชนะเลิศพวกที่ 2 / Sem
1

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

26.10

2

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

26.75

3

จินตนา พืชทองหลาง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

27.27

4

พิลักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

28.09

5

วรรณพร กลิ่นพุฒ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

28.60

6

วิรัญญา กลิ่นไกล

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

28.64

7

พรนภา จันดี

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

29.03

8

ธัญญลักษณ พุมภูฆัง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

29.13

รอบรองชนะเลิศพวกที่ 3 / Sem
1

กิตติกา กาบุญเรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

26.54

2

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

27.09

3

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

27.34

4

จอย มลฑา

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

27.63

5

อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

27.97

6

พีรพรรณ เตียงพลกรัง

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

28.07

7

ญฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

29.17

8

พัชรินทร อุคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

30.23

รอบแรกพวกที่ 1/ ROUND 1
เมษา แซตั้ง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

1

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

26.60

2

พัชรินทร อุคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

29.54

3

ณัฏณิชา แกนพิทักษ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

29.62

4

กมลชนก ประมวลรัตน

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

30.20

5

ปยธิดา หนูทอง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

30.81

6

กิ่งไผ พานิชนอก

เทศกาลเมืองกาฬสินธุ

34.09

7

เมษา ศรีพุทธา

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

38.16

รอบแรกพวกที่ 2/ ROUND 2
1

ณัทพร พรหมแยม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

27.94

2

ญฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

29.39

3

กชพร ชุมแสง

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

29.66

4

ปริณดา หิ้นทอง

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

30.24
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
200 m.
รอบแรกพวกที่ 2/ ROUND 2
5

โสรยา ดีมั่น

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

99

สุพรรณษา เศษบุปผา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

99

ไพลิน แสงทอง

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

DNF

99

พรนภา มูลภูเขียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNF

30.65

รอบแรกพวกที่ 3/ ROUND 3
1

อาทิตญา หอมเกสร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

29.65

2

ธาริณี ปานแกว

ร.ร. ถาวรานุกูล

30.79

3

อภัสสร แกวมณี

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา

31.21

4

มาริษา สันแอ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

33.10

99

ศศิวิมล รมเย็น

บุคคล

DNF

99

กานติมา ประพาฬ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

DNF

99

ขนิณฐา ลองฝน

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

DNF

รอบแรกพวกที่ 4/ ROUND 4
กฤติมา สายวงษคํา

ร.ร. หวยคตพิทยาคม

1

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

26.39

2

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

27.16

3

จินตนา พืชทองหลาง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

27.50

4

วิรัญญา กลิ่นไกล

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

28.17

5

ปนัดดา บุญครอง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

28.39

6

ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

28.80

7

วรินทร สานหมวง

ร.ร. พุทไธสง

30.35

รอบแรกพวกที่ 5/ ROUND 5
1

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

27.48

2

ปรียาภรณ แทนปทุม

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

27.92

3

จอย มลฑา

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

27.94

4

พิชญสินี นันทวิจิตรกุล

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

28.81

5

พัชรา ทรัพยอุปการ

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

29.42

6

กนกวรรณ ศศิธร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

29.82

7

พิญาดา พุทธกูล

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

30.50

8

สโรชา คงเขียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

32.47

รอบแรกพวกที่ 6/ ROUND 6
1

อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

28.16

2

ธนัฎชา แกวตราชู

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

28.35

3

กุลนันทน หึตชม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

29.34
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
200 m.
รอบแรกพวกที่ 6/ ROUND 6
4

วิมลรัตน ศรีสุกใส

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

29.41

5

นราพร ชุมชวย

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

31.51

6

อริสา กระตายทอง

ร.ร. ถาวรานุกูล

32.21

7

วราภรณ แกวมณี

ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร

32.33

8

สิริยา หมายจันดี

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

32.94

รอบแรกพวกที่ 7/ ROUND 7
1

วรรณพร กลิ่นพุฒ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

28.95

2

พรนภา จันดี

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

29.55

3

พัชรพร ประเสริฐสูง

ร.ร. อุตรดิตถดรุณี

30.37

4

วริศรา วงษขุลี

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

32.90

99

หทัยทิพย สุขศรี

ร.ร. นารีนุกูล

DNF

99

เมษธีรา เดนไชยวงศ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

99

ทิพวรรณ บุญคง

ร.ร. ทาอุแทพิทยา

DNF

รอบแรกพวกที่ 8/ ROUND 8
1

กิตติกา กาบุญเรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

26.68

2

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

26.92

3

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

27.22

4

พีรพรรณ เตียงพลกรัง

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

27.97

5

ปนิธี เสือสูงเนิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

28.75

6

นาเดีย กรีสุภา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

28.97

7

กนกพร เลาหาง

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30

29.46

99

แกวมณี ลาปาน

ร.ร. บานแกงหวาแกงไฮ

DNF

รอบแรกพวกที่ 9/ ROUND 9
1

พิลักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

27.55

2

ธัญญลักษณ พุมภูฆัง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

28.61

3

ปนัดดา สามงามแกว

ร.ร. บานเขานาใน

29.07

4

ฑิตฐิตา นวลเต็ม

ร.ร. บานเขานาใน

29.31

5

สุทธิดา อุดบัววงศ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา

32.09

6

ฐิตารีย พลัดภูมิ

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

32.76

7

ปาวีณา ปนะกาเส

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

36.86

99

จิราพร คําขั้นแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

DNF
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
300 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

0.6 m/s

1

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

41.42

2

ปทมวรรณ เอียดเมือง

ร.ร. เทศบาล 1 นครหาดใหญ

42.45

3

ชนินาถ แกวทอง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

42.92

4

จิราพร คําขั้นแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

44.00

5

จอย มลฑา

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

44.01

6

ปยฉัตร ขาวลวน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

44.84

7

อัญชลี รัตนะ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

45.25

8

ชุติกาญจน มีวงศ

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

46.28

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1

0.7m/s

1

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

41.30

2

ปทมวรรณ เอียดเมือง

ร.ร. เทศบาล 1 นครหาดใหญ

42.24

3

ชุติมตี เมฆจันทร

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

47.44

4

กัลยรัตน รัตนภานันท

ร.ร. ทุงสง

49.20

5

กิตติยา คําใบ

ชมรมกีฬากรีฑาสยามรัฐวิทยาลัยเทคนิคปาพะย

54.71

6

มุกตาภา ชางหิน

ร.ร. พะเยาพิทยาคม

57.35

99

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

DNF

99

ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNS

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2

0.0m/s

1

ชนินาถ แกวทอง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

43.38

2

อินทิรา ทองเรือง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

45.51

3

จารุวรรณ จันทรวังโปง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

45.61

4

จิรนันท อุดมดี

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6

45.80

5

สุลัยณี บูบาสอ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

47.03

6

อรยา เสนานิคม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

51.80

99

ภัทราวรรณ อะนุสิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNF

99

อริศรา ตูพิมาย

ร.ร. บึงศรีราชาพิทยาคม

DNF

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3

0.0m/s

1

ปยฉัตร ขาวลวน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

44.18

2

จิราพร คําขั้นแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

44.39

3

ปนัดดา บุญครอง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

46.20

4

กนกพร เลาหาง

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30

47.26

5

ณัชชา โภคทรัพย

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

47.70

99

จินตนา ไชยขันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

99

พัชราภรณ คลองดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNF
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
300 m.
คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4

1.1m/s

1

อัญชลี รัตนะ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

44.89

2

พัชรธีรา สุขเดช

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

45.12

3

ญฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

46.99

4

อริสา กระตายทอง

ร.ร. ถาวรานุกูล

51.27

5

สุภาศิริ บัวติก

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

51.56

6

นิสารัตน ชอบทองหลาง

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

57.07

99

ธัญชนก พิมพภูธร

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

DNF

คัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5

0.1 m/s

1

ชุติกาญจน มีวงศ

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

45.05

2

พิลักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

47.50

3

อภัสสร แกวมณี

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา

51.19

4

วิไลวรรณ เทศสีหา

ร.ร. สามพรานวิทยา

51.83

5

ธาริณี ปานแกว

ร.ร. ถาวรานุกูล

53.31

6

มาริษา สันแอ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

55.26

99

ชลดา ประมูลทรัพย

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

คัดเลือกพวกที่ 6 / HEAT 6

0.0 m/s

1

วรินทร สานหมวง

ร.ร. พุทไธสง

48.27

2

สุทธิดา อุดบัววงศ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา

51.77

3

ปรียาภรณ นอยพิทักษ

ร.ร. สามพรานวิทยา

55.34

4

หนึ่งฤทัย รัตนมุสิก

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

58.57

5

ชลิตตา แกวทอง

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

59.46

99

เมษธีรา เดนไชยวงศ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

99

เกวลิน สังขเลื่อน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

คัดเลือกพวกที่ 7 / HEAT 7

0.4 m/s

1

กัลยกร วงศเจริญ

ร.ร. ทุงสง

45.33

2

ฐิติรัตน จันทรหนู

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

45.59

3

วิรัญญา กลิ่นไกล

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

45.81

4

Lounny

Laos

46.08

5

ธัญวรัตน กลอมทอง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

47.34

6

ปริณดา หิ้นทอง

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

47.67

7

ฑิตฐิตา นวลเต็ม

ร.ร. บานเขานาใน

49.02

คัดเลือกพวกที่ 8 / HEAT 8

‐0.2 m/s

1

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

45.29

2

ปยนันท จันทรจําปา

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

45.84

3

นาเดีย กรีสุภา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

47.53
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
300 m.
คัดเลือกพวกที่ 8 / HEAT 8

‐0.2 m/s

4

ปยธิดา หนูทอง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

49.83

5

นันทวัน แซวอง

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

51.43

6

สิริยา หมายจันดี

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

53.60

7

วรัญญา ชางสกุล

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

99

วลัยภรณ ศรีวงศษา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

1.01.00
DNF

คัดเลือกพวกที่ 9 / HEAT 9

‐0.2 m/s

1

จอย มลฑา

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

44.76

2

ธัญญลักษณ พุมภูฆัง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

47.98

3

อัญมณี ชูบุญชวย

ร.ร. บานเขานาใน

48.68

4

ณัฏณิชา แกนพิทักษ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

49.07

5

สุชาดา เส็งหนองแบน

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

52.40

6

ฐิตารีย พลัดภูมิ

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

55.56

99

กิตติยา งูพิมาย

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

DNF

800 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

0.4 m/s

1

ศิริวรรณ กุญชรินทร

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

2:23.82

2

ปุณยวีร ขะมะมัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2:25.92

3

มุกตาภา ชางหิน

ร.ร. พะเยาพิทยาคม

2:26.56

4

บุญรัตน สุขลาภ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2:27.76

5

แสนใจ แซวาง

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30

2:30.63

6

รอวรรณ ไกรแกว

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

2:32.17

7

ฟาลิตา หนูสลุง

ร.ร. นารีนุกูล

2:32.28

8

จิตรวรรณ สมบัติจินดา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

2:32.48

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1

รอวรรณ ไกรแกว

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

2:29.25

2

มุกตาภา ชางหิน

ร.ร. พะเยาพิทยาคม

2.31.99

3

เกวลิน เทียนจิ้ว

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

2.52.00

4

กาญจนา เจนขนบ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

2.57.15

5

กัลยกร วงศเจริญ

ร.ร. ทุงสง

3:02.08

6

ชลธิชา ชุมพินิจ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

3:06.96

7

สุภาศิริ บัวติก

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

3.09.12

8

ภณิดา สุวรรณสุข

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

3:49.74

99

จิตรลดา แสนโฮม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

DNF

99

สินีนาฎ ศักดิ์แสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
800 m.
คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
99

พัชราภรณ คลองดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNF

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

อรปรียา เถาหนอย

ร.ร. พะเยาพิทยาคม

2:37.52

2

อรนุช เสกสรรคพนาไพร

ร.ร. ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

2:37.88

3

ธัญวรัตน กลอมทอง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

2:42.69

4

วลัยภรณ ศรีวงศษา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

2:46.13

5

กมลลักษณ สันทัดชน

ร.ร. พิชัยรัตนาคาร

2:52.52

6

ณัฐธิดา โลหะพิทัษ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

2:54.28

7

ปาริฉัตร จันทรพิทักษ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

2:57.46

8

สุรักขนิยา สุรักขกะ

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

3:10.57

9

วรัญญา ชางสกุล

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

4:02.87

99

ตรีรัตน อนุพงษ

ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
1

จันทรธิรา ศรีวิมล

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

2:35.87

2

นัฐธาวรินทร วันดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

2:36.69

3

อริศรา สําแดงสาร

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

2:49.50

4

อิสริยาพร จาริ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

2:53.04

5

นันดา พงษเพียจันทร

ร.ร. กัลยาณวัตร

2:53.31

6

กวิสรา บุญแต

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

3.19.81

7

สุธีนาจ ศิริโชติ

ร.ร. นางรอง

3.46.48

99

พิตยา ศรีพุดสุด

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

DNS

99

ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNS

99

กัลยรัตน ประทุมทอง

ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4
1

แสนใจ แซวาง

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30

2:29.37

2

ฟาลิตา หนูสลุง

ร.ร. นารีนุกูล

2:30.19

3

จิตรวรรณ สมบัติจินดา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

2:31.07

4

ชุติภา ทั่งทอง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

2:39.48

5

ธัญญาเรศ รักชุม

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

2:50.13

6

ณิชกานต ทิพยนุกูล

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

2:55.72

99

ปทมวรรณ เอียดเมือง

ร.ร. เทศบาล 1 นครหาดใหญ

DNF

99

สกาวเดือน บัวศรี

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

DNF

99

สุภากรณ นิเวชรัตน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

คัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
800 m.
คัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5
1

ศิริวรรณ กุญชรินทร

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

2:25.89

2

ปุณยวีร ขะมะมัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2:27.44

3

บุญรัตน สุขลาภ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2:27.93

4

ภวิณี ตั้งมั่น

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

2:50.49

5

สุภาพร หนูนาค

ร.ร. ทุงสง

3:00.40

6

เกษราภรณ อนันต

ร.ร. หวยคตพิทยาคม

3:01.58

7

กันยรัตน บุญวงศ

ร.ร. บานเขานาใน

3:30.69

8

กัญญาภัค ชัยภูมิ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

3:46.48

1,500 m.
รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL 1
4

จิตรวรรณ สมบัติจินดา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

5.21.10

5

อรนุช เสกสรรคพนาไพร

ร.ร. ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

5.22.79

10

เกษราภรณ อนันต

ร.ร. หวยคตพิทยาคม

5.52.15

11

อริศรา สําแดงสาร

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

5.53.45

15

อิสริยาพร จาริ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

5.55.97

16

ณิชกานต ทิพยนุกูล

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

5.56.62

17

นันดา พงษเพียจันทร

ร.ร. กัลยาณวัตร

6.07.97

20

นาทฤดี ศรียาภัย

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

6.27.05

21

กันยรัตน บุญวงศ

ร.ร. บานเขานาใน

6.28.05

22

จุฑาภรณ นาสมชัย

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

6.28.42

26

ภณิดา สุวรรณสุข

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

6.50.74

99

จิตรลดา แสนโฮม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

DNF

99

อาลีนา เวชกะ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

DNF

99

พิตยา ศรีพุดสุด

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี

DNF

99

กัลยรัตน ประทุมทอง

ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม

DNF

99

สกาวเดือน บัวศรี

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

DNF

99

สุภากรณ นิเวชรัตน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

99

ธัญญาเรศ รักชุม

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

DNF

99

ปาริฉัตร จันทรพิทักษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

DNF

99

อริศรา สําแดงสาร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม A

DNF

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL 2
1

ศิริวรรณ กุญชรินทร

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

5:08.10

2

อรปรียา เถาหนอย

ร.ร. พะเยาพิทยาคม

5:13.50

3

ชุติภา ทั่งทอง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

5:15.07
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
1,500 m.
รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL 2
6

เจนจิรา แจะหยาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

5:30.22

7

ฟาลิตา หนูสลุง

ร.ร. นารีนุกูล

5:42.82

8

จิตติมา ชัยอาสา

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

5:44.49

9

กวิสรา บุญแต

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

5:48.92

12

กชพร ทั้งศรีวงษ

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

5:54.54

13

ไอลดา นาสิงคาร

บุคคล

5:55.58

14

วลัยภรณ ศรีวงศษา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

5:55.64

18

เกวลิน เทียนจิ้ว

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

6:12.93

19

จณิสตา แสงอินทร

ร.ร. พิชัยรัตนาคาร

6:13.51

23

สุภาพร หนูนาค

ร.ร. ทุงสง

6:44.89

24

กาญจนา เจนขนบ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

6:44.89

25

กัญญาภัค ชัยภูมิ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

7:48.74

99

ศศิกานต เลี่ยนกัตวา

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

DNF

99

ปาริฉัตร จันทรพิทักษ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

DNF

99

ตรีรัตน อนุพงษ

ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม

DNF

99

ณัฐณิชา ทองออน

ชมรมกีฬากรีฑาสยามรัฐวิทยาลัยเทคนิคปาพะย

DNF

99

สินีนาฎ ศักดิ์แสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

100 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

‐1.3 m/s

1

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

14.78

2

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

15.50

3

พรรรรัมภา ศรีรัตน

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

15.57

4

ณัฐทิยา ราวิชัย

ร.ร. ดาราวิทยาลัย

16.60

5

ธนพร บุญนาค

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

17.06

6

ธัญญลักษณ พุมภูฆัง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

17.15

7

ชนัญวิภา โชนศรี

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

18.74

99

Nat Sihalath

Laos

DNS

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1

0.0 m/s

1

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

16.13

2

ณัฐทิยา ราวิชัย

ร.ร. ดาราวิทยาลัย

16.41

3

ชนัญวิภา โชนศรี

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

18.80

4

พุทธชาด อินทรฤทธิ์

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

19.02

5

วิไลวรรณ เทศสีหา

ร.ร. สามพรานวิทยา

20.17

6

วริศรา วงษขุลี

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

21.14
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
100 m. Hurdles
คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
7

ปรียาภัทร เทียบสี

0.0 m/s
สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

23.34

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2

0.1 m/s

1

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

15.57

2

พรรรรัมภา ศรีรัตน

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

16.17

3

ธนพร บุญนาค

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

17.31

4

ธัญญลักษณ พุมภูฆัง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

17.75

5

Nat Sihalath

Laos

18.07

6

ปทมา เรืองทอง

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

19.46

7

ปรียาภรณ นอยพิทักษ

ร.ร. สามพรานวิทยา

22.99

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3

0.0 m/s

วิไลวรรณ เทศสีหา

ร.ร. สามพรานวิทยา

ปรียาภัทร เทียบสี

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนัญวิภา โชนศรี

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

ศิริรัตน วิชิต

ร.ร. บานเขานาใน

วนิดา จําปากัญยา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

วริศรา วงษขุลี

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4
Nat Sihalath

Laos

หทัยทิพย สุขศรี

ร.ร. นารีนุกูล

ปรียาภรณ นอยพิทักษ

ร.ร. สามพรานวิทยา

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ธนพร บุญนาค

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลลิดา หารเขมร

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

400 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

0.3 m/s

1

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

1:10.79

2

บุญรัตน สุขลาภ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1:11.65

3

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

1:14.23

4

ชนัญวิภา โชนศรี

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

1:15.74

5

ธนพร บุญนาค

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

1:16.53

6

ปยนันท จันทรจําปา

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

1:16.94

7

ฐิติรัตน จันทรหนู

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

1:18.80
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
400 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
ธัญญาลักษณ บึงราษฎร

8

0.3 m/s
ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1:20.83

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
เมษธีรา เดนไชยวงศ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNS

ภัทราวรรณ อะนุสิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNS

1

บุญรัตน สุขลาภ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1.14.98

2

ปยนันท จันทรจําปา

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

1.17.47

3

อัญมณี ชูบุญชวย

ร.ร. บานเขานาใน

1.22.82

4

ปรียาภรณ นอยพิทักษ

ร.ร. สามพรานวิทยา

1.34.60

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

1.12.20

2

ฐิติรัตน จันทรหนู

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

1.15.76

3

ชนัญวิภา โชนศรี

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

1.17.57

4

วิไลวรรณ เทศสีหา

ร.ร. สามพรานวิทยา

1.29.33

99

วนิดา จําปากัญยา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

DNS

99

ลลิดา หารเขมร

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

DNS

99

อริศรา ตูพิมาย

ร.ร. บึงศรีราชาพิทยาคม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
1

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

1.15.69

2

ธัญญาลักษณ บึงราษฎร

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1.16.15

3

ธนพร บุญนาค

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

1.18.15

4

วริศรา วงษขุลี

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

1.40.44

99

ธัญญลักษณ พุมภูฆัง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

DNS

99

เสาวลักษณ หนูนิล

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

DNS

99

ศรสุดา ริยะบุตร

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNS

4x100 relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
1
1
1
2
2
2

1
2
3
4
1
2
3

‐0.3 m/s

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

อภัสรา พิริยะพฤทธิ์

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

กาญจนา ดวงกมล

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

ชุติกาญจน มีวงศ

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

ยิ่งเงิน เจริญศิริ

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

จินตนา พืชทองหลาง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

พรรรรัมภา ศรีรัตน

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

50.09

50.30

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ 60 ประจําป 2557
Thailand Open Track and Field Championships 2014

Page 51 of 150

Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
4x100 relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

‐0.3 m/s

ปรียาภรณ แทนปทุม

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

พีรพรรณ เตียงพลกรัง

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นฤชา ศุกรกาญจน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูษณิสา อักษรสมบัติ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วรีพรรณ มณีฉาย

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

อินทิรา ทองเรือง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

ธนัฎชา แกวตราชู

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

ประภัสสร อินทรจอหอ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

วิภาดา บุญที่สุด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ภัทรนิษฐ รักษาพราหมณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

อภิสรา โรยรวง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

วรรณพร กลิ่นพุฒ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

อริยา แสวงสุข

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

พัชรธีรา สุขเดช

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

ปนัดดา บุญครอง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

กานตพิชชา แกวคํา

ร.ร. ศรียานุสรณ

พัลญิตา สาระเกตุ

ร.ร. ศรียานุสรณ

สศรี บําเหน็จ

ร.ร. ศรียานุสรณ

พิรดา สุภาพักตร

ร.ร. ศรียานุสรณ

50.34

51.47

51.87

52.43

52.77

53.54

รอบแรกพวกที่ 1/ ROUND 1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

1
2
3
4
1
2
3
4
1

ขวัญฤทัย อารียพงศ

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

กาญจนา ดวงกมล

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

อภัสรา พิริยะพฤทธิ์

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

วรีพรรณ มณีฉาย

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

อินทิรา ทองเรือง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

ธนัฎชา แกวตราชู

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

ทิพยธิดา มีชูนึก

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

50.41

51.22

53.95
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
4x100 relay
รอบแรกพวกที่ 1/ ROUND 1
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
99
99
99
99

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ภูษิดา เต็งยี่

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

อาทิตญา หอมเกสร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ญฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

บัณฑิตา ชูแดง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

ธัญญลักษณ พุมภูฆัง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

กัญญารัตน กําเนิดฤทธิ์

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

ปยธิดา หนูทอง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

พรรณพฤกษา สอนไธสง

ร.ร. พุทไธสง

วรินทร สานหมวง

ร.ร. พุทไธสง

ปวีณา รัศมียันต

ร.ร. พุทไธสง

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

ปยาพัชร พูลสวัสดิ์

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

กุลนันทน หึตชม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

ศิริวรรณ พริกบางเข็ม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

อรยา เสนานิคม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

จิตรวรรณ สมบัติจินดา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

พีรยา พิลานอย

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

สุชัญญา แสนสุข

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

นาเดีย กรีสุภา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

ศิรภัสสร ดีสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

วรรณภา ปะนามะตัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ศุภารักษ เพ็งสอน

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ธาริณี ชอบธรรมดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

54.06

54.34

54.59

55.15

DQ

รอบแรกพวกที่ 2/ ROUND 2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

ปยนันท พานิชนอก

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ฐิติรัตน จันทรหนู

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

พนิดา พลวัน

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ปรียาภรณ แทนปทุม

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ประภัสสร อินทรจอหอ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

วรรณพร กลิ่นพุฒ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

อริยา แสวงสุข

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

พัชรธีรา สุขเดช

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

50.79

51.98

52.31
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
4x100 relay
รอบแรกพวกที่ 2/ ROUND 2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ปนัดดา บุญครอง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

กานตพิชชา แกวคํา

ร.ร. ศรียานุสรณ

พัลญิตา สาระเกตุ

ร.ร. ศรียานุสรณ

สศรี บําเหน็จ

ร.ร. ศรียานุสรณ

พิรดา สุภาพักตร

ร.ร. ศรียานุสรณ

ศิริรัตน วิชิต

ร.ร. บานเขานาใน

ฑิตฐิตา นวลเต็ม

ร.ร. บานเขานาใน

อัญมณี ชูบุญชวย

ร.ร. บานเขานาใน

ปนัดดา สามงามแกว

ร.ร. บานเขานาใน

ณัชชา โภคทรัพย

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

ปทุมพร คูโค

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

กชพร ชุมแสง

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

สโรชา ทองนอย

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

สุลัยณี บูบาสอ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

ปริณดา หิ้นทอง

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

สุวิภา ปานแกว

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

ธัญลักษณ สุขแกว

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

จินดาพร สมหมาย

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

สโรชา คงเขียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

ปยะธิดา ขันตะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

หนึ่งฤทัย รัตนมุสิก

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

53.37

53.70

54.59

56.41

1.00.41

รอบแรกพวกที่ 3/ ROUND 3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

พีรพรรณ เตียงพลกรัง

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นฤชา ศุกรกาญจน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูษณิสา อักษรสมบัติ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิภาดา บุญที่สุด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ภัทรนิษฐ รักษาพราหมณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

อภิสรา โรยรวง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

วิมลมาส สุนทรโรจน

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

พัชรา ทรัพยอุปการ

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

วิมลรัตน ศรีสุกใส

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

ธัญญาเรศ รักชุม

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

นิรชา อัศวโอฬาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

50.49

52.33

53.91

53.92
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
4x100 relay
รอบแรกพวกที่ 3/ ROUND 3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ณัฏณิชา แกนพิทักษ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

พิลักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

ขนิษฐา เสือโต

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

นราพร ชุมชวย

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

พรนภา จันดี

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

ญาดาวดี พูมเมฆ

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

ปทมา สุริวง

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

รัตนาภรณ แซลิ้ม

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

สมนญกร ธนังเจริญลาภ

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

ปลายมาศ งามแสงรัตน

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

พิมพปราชญ สุตมาส

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

55.76

56.91

4x300 relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

กาญจนา ดวงกมล

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

ชุติกาญจน มีวงศ

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

อภัสรา พิริยะพฤทธิ์

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

จารุวรรณ จันทรวังโปง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ปุณยวีร ขะมะมัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

บุญรัตน สุขลาภ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เกดมณี จันยมิตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประภัสสร อินทรจอหอ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ชนินาถ แกวทอง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

ตวงรักษ อาวรเจริญ

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

มริษา แกวสุวรรณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

รอวรรณ ไกรแกว

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

ธนัฎชา แกวตราชู

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

วรีพรรณ มณีฉาย

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

อินทิรา ทองเรือง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

ณัทพร พรหมแยม

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นฤชา ศุกรกาญจน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

2:52.74

2:55.15

2:56.97

2:58.61

3:02.35

3:03.89
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
4x300 relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

พีรพรรณ เตียงพลกรัง

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปยฉัตร ขาวลวน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยิ่งเงิน เจริญศิริ

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ปยนันท จันทรจําปา

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ฐิติรัตน จันทรหนู

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ชุติภา ทั่งทอง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

กนกวรรณ ศศิธร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

วิภาดา บุญที่สุด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ภัทรนิษฐ รักษาพราหมณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

3:04.14

3:04.74

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

0.5m/s

จารุวรรณ จันทรวังโปง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

บุญรัตน สุขลาภ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ธัญญาลักษณ บึงราษฎร

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ปุณยวีร ขะมะมัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

กาญจนา ดวงกมล

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

ขวัญฤทัย อารียพงศ

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

ชโลทร วังหลวงอินทร

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

วรนิฐา ทับทิมทอง

ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต

มริษา แกวสุวรรณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

ชนินาถ แกวทอง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

ตวงรักษ อาวรเจริญ

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

ชุติมตี เมฆจันทร

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

นิรชา อัศวโอฬาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

นภสร นิลวรรณ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

ณัฏณิชา แกนพิทักษ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

พิลักขณา นามเสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

ปยาพัชร พูลสวัสดิ์

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

ธัญวรัตน กลอมทอง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

กุลนันทน หึตชม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

ภูริชญา คิดประเสริฐ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

2:59.51

3:04.45

3:04.98

3:16.13

3:22.66

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1
1
1

1
2
3

0.3m/s

ธนัฎชา แกวตราชู

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

สุวิมล คงทอง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

วรีพรรณ มณีฉาย

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

3:05.24

กรีฑาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ 60 ประจําป 2557
Thailand Open Track and Field Championships 2014

Page 56 of 150

Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
4x300 relay
คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
99
99
99
99

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

0.3m/s

อินทิรา ทองเรือง

สมาคมครู‐ผูปกครองโรงเรียนสุราษฎรธานี

ภวิณี ตั้งมั่น

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ภูษิดา เต็งยี่

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

อาทิตญา หอมเกสร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ญฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ณัชชา โภคทรัพย

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

ชนัญวิภา โชนศรี

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

นภัสรา พลายชนะ

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

กชพร ทั้งศรีวงษ

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

สุลัยณี บูบาสอ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

ปริณดา หิ้นทอง

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

สุวิภา ปานแกว

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

อาลีนา เวชกะ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

อัญมณี ชูบุญชวย

ร.ร. บานเขานาใน

ศิริรัตน วิชิต

ร.ร. บานเขานาใน

ฑิตฐิตา นวลเต็ม

ร.ร. บานเขานาใน

ปนัดดา สามงามแกว

ร.ร. บานเขานาใน

วลัยภรณ ศรีวงศษา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

โสรยา ดีมั่น

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

พัชรินทร อุคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

นัฐธาวรินทร วันดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

3:07.04

3:13.46

3:14.14

3:23.25

DQ

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

ประภัสสร อินทรจอหอ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

อรพรรณ เอี่ยมสําอาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ทิพย คลองงาน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ญานิศา แกลวกลา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ปยนันท พานิชนอก

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ชุติภา ทั่งทอง

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ฐิติรัตน จันทรหนู

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ปยนันท จันทรจําปา

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

ณิชกานต ทิพยนุกูล

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

ธัญญาเรศ รักชุม

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

พัชรา ทรัพยอุปการ

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

วิมลรัตน ศรีสุกใส

ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ

พรรณพฤกษา สอนไธสง

ร.ร. พุทไธสง

3:00.59

3:02.83

3:07.51

3:19.37
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
4x300 relay
คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
4
4
4
5
5
5
5

2
3
4
1
2
3
4

ปรีชาพร ปลื้มพันธ

ร.ร. พุทไธสง

ปวีณา รัศมียันต

ร.ร. พุทไธสง

วรินทร สานหมวง

ร.ร. พุทไธสง

สโรชา คงเขียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

มาริษา สันแอ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

หนึ่งฤทัย รัตนมุสิก

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

อิสริยาพร จาริ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

3:44.82

คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

‐0.9 m/s

ณัทพร พรหมแยม

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปยฉัตร ขาวลวน

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อัญชลี รัตนะ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

พีรพรรณ เตียงพลกรัง

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

กนกวรรณ ศศิธร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

วิภาดา บุญที่สุด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ภัทรนิษฐ รักษาพราหมณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ลัดดาวัลย ทรงฉลาด

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

ปนัดดา กลาหาญ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

อริยา แสวงสุข

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

พัชรธีรา สุขเดช

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

พีรยา พิลานอย

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

นาเดีย กรีสุภา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

สุชัญญา แสนสุข

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

จิตรวรรณ สมบัติจินดา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

ปทมา สุริวง

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

ญาดาวดี พูมเมฆ

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

พรนภา จันดี

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

นราพร ชุมชวย

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

3:01.61

3:05.77

3:06.73

3:12.66

3:31.78

5,000 m. Walk
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
ลดา ตะเฮา

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30

33.06.48

2

เสาวณีย เนาวสุวรรณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

34.25.25

3

วชิราภรณ กลัดจันดา

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

35.37.90

4

มณีกร สภาพการณ

ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

36.39.70

1
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
5,000 m. Walk
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
5

วริศรา เวียงสาว

ร.ร. พิชัยรัตนาคาร

37.19.86

6

วายุภักษ นามขันตรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

37.21.92

7

ทิพยวรรณ เฉลิมบรรจง

ร.ร. หวยคตพิทยาคม

39.04.35

8

นงนภัส นามวิเศษ

ร.ร. ศรียานุสรณ

40.33.96

99

พรทิพย ฤาเดช

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNS

99

จุฑาภรณ นาสมชัย

ร.ร. สตรีราชินูทิศ

DNF

99

เกศกนก กลมเกลียว

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

DNS

99

กิตติยา คําใบ

ชมรมกีฬากรีฑาสยามรัฐวิทยาลัยเทคนิคปาพะย

DNF

99

ชนิสภา สุนันธรรม

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNS

99

ชิดชนก ทวีเฉลิมดิษบ

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

DNS

99

เกษมณี บุญแกว

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

DNS

High Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

พรรรรัมภา ศรีรัตน

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

1.45

2

เกศกนก แกวหนู

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

1.40

3

ปยะดา บัวแสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

1.35

3

นภสร นิลวรรณ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

1.35

3

พิมพชนก เนียมไธสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

1.35

6

นภัสรา พลายชนะ

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

1.35

7

อภิสรา โรยรวง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

1.35

99

พิทฐิยาภรณ พงษสวัสด

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

99

กมลเนตร ชูไชย

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

99

สิริภา อองลภ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6

99

สุพัตรา สิงหากลาง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

99

วรางคณา เกื้อธนสกุล

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

99

เนตรมณี มีมานะ

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

99

ศรสุดา ริยะบุตร

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

99

ณัฎฐณิชา แยมยิ้ม

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6

DNF

99

ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

0
DNF
0
0

Long Jump
รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL 1
1

อรุณทิวา สอนโส

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

5.08

‐0.1

4

ขนิษฐา เสือโต

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

4.91

0.6
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
Long Jump
รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL 1
5

ภูษิดา เต็งยี่

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

4.62

0.6

9

ธันยนิษฐ แตมมาก

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

4.50

0.1

10

ปุณนภา ลาธุรี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

4.39

1.0

13

ปยะดา บัวแสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

4.31

0.6

15

ภูษณิสา อักษรสมบัติ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.99

0.5

16

สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

3.86

0.0

99

กมลเนตร ชูไชย

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

DNF

99

สุวิภา ปานแกว

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

3.67

99

วรัญญา ชางสกุล

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

3.22

99

ธัญญเรศ พิมเพ็ง

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

DNF

99

ยิ่งเงิน เจริญศิริ

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

3.58

99

ระอองดาว ศิลาพจน

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก

DNF

99

สุทธิดา อุดบัววงศ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา

3.84

99

จุฑามาศ ชวยเต็ม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

99

กฤตพร ศรีนุย

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

DNF

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL 2
2

สาธิตา ปรีชาสุวรรณ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

4.96

3

ภัทรนิษฐ รักษาพราหมณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

4.94

6

นภสร นิลวรรณ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

4.55

7

กานตธิดา ตอสู

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

4.53

8

ปทมวรรรณ ริยาพันธ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.52

11

กชพร ชุมแสง

ร.ร. กีฬาอางทอง‐นครสวรรค A

4.36

12

สุลัยณี บูบาสอ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

4.32

14

นิสารัตน ชอบทองหลาง

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

4.02

99

ธนัชญา นาคพัฒน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

99

ฐิติมา ปญญาดี

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

DNF

99

ฐิติรัตน จันทรหนู

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

2.90

99

สุชาดา เส็งหนองแบน

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

3.76

99

ธิดารัตน พันธุมาศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNF

99

ศรสุดา ริยะบุตร

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

99

ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

99

อภัสสร แกวมณี

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา

3.52

99

ชฎาพร จันทรแกว

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

0
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
Triple Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

สาธิตา ปรีชาสุวรรณ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

11.12

‐0.8

2

ปยะดา บัวแสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

10.06

+0.0

3

กานตธิดา ตอสู

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

10.01

+0.8

4

ภูษณิสา อักษรสมบัติ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

9.93

+2.0

5

ปุณนภา ลาธุรี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

9.89

+0.8

6

นภสร นิลวรรณ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

9.82

+0.4

7

ขนิษฐา เสือโต

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

9.62

‐1.2

8

ภูษิดา เต็งยี่

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

9.07

+1.2

99

ฐิติมา ปญญาดี

ร.ร. พันดอนวิทยา องคการบริหารสวนจังหวัดอุด

DNF

99

ชฎาพร จันทรแกว

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

99

อรุณทิวา สอนโส

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

99

กฤตพร ศรีนุย

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

DNF

99

สิริภา อองลภ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6

8.70

99

ศรสุดา ริยะบุตร

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

99

จุฑามาศ ชวยเต็ม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

Shot Put
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ฐานัฐดา พรหมอินทร

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

11.34

2

ธนาภา ศรียงยศ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.72

3

นิรมน พินดิษฐ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

9.71

4

เกวลิน ลพประเสริฐ

ร.ร. หวยคตพิทยาคม

9.53

5

อธิติญา ผาแกว

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

9.35

6

อิสริยาภรณ หัสชู

ร.ร. ราชินีบูรณะ

8.04

7

กมลลักษณ สงวนศักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B

6.57

8

พนิดา พลวัน

สโมสรกรีฑา ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปรา

5.46

99

สุภาพร โภชนกิจ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

DNF

99

คุณัญญา ตรีเดชา

ร.ร. ราชินีบูรณะ

DNF

99

ธนัชชา นาคทั่ง

ร.ร. ราชินีบูรณะ

DNF

99

กัญญารัตน อินทรณรงค

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

99

ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

Discus
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ฐานัฐดา พรหมอินทร

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

27.11
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Summary Result
Girls/อนุชนหญิง (นักเรียน)
Discus
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
2

ธนาภา ศรียงยศ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

25.90

3

อธิติญา ผาแกว

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

25.55

4

เกวลิน ลพประเสริฐ

ร.ร. หวยคตพิทยาคม

23.52

5

กัลยา แสนปน

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30

23.42

6

ศิรินทรา ศรีใหม

ร.ร. หวยยอด

23.19

7

กมลลักษณ สงวนศักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B

19.10

8

มณีนุช ปุกแค

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

18.36

99

สุภาพร โภชนกิจ

ร.ร. อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ

DNF

99

ปยะธิดา ขันตะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

DNF

99

ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

99

รัญชนี จันทะศร

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

99

พรพิมล พลราชม

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

DNF

99

จรีพรรณ บิณกาญจน

บุคคล

DNF

99

กัญญารัตน อินทรณรงค

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม B

DNF

Javelin Throw
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

เกวลิน ลพประเสริฐ

ร.ร. หวยคตพิทยาคม

33.70

2

มณีนุช ปุกแค

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

29.87

3

ปยะดา บัวแสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลเมืองทุงสง

26.79

4

ดุลพร รัตนวงศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

25.96

5

จุฑาทิพย รํากระโทก

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

25.95

6

ธนาภา ศรียงยศ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

19.38

7

ฐานัฐดา พรหมอินทร

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

16.41

8

วัชชาภรณ วิจิตรหงษ

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา"

13.97

99

เพ็ญนภา บุญเจริญ

สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

99

ปทิตตา เกื้อดวง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

10.96

99

ปาณิสรา เกื้อดวง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท

DNF

99

ฐานิตา มาลัยเพชร

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

DNF

99

สุดารัตน ขวัญทอง

ร.ร. หานโพธิ์พิทยาคม

DNF

99

ระพีพรรณ นามตาแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNF

DNF

