
สมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

สรุปผลการแข่งขัน



14 ปี หญิง อภิสรา พิริยะพฤทธิ์ ที ่จ.ตรัง 17 ต.ค. 2556
14 ปี ชาย วรานนท ์แซ่ฉิน้ ที ่สงขลา
16 ปี หญิง เกศสุดา ค าเกล้ียง ที ่ม.ธ.รังสิต 26 เม.ย. 2552
16 ปี ชาย คชา สว่างเย็น ที ่ม.ธ.รังสิต 1 ต.ค. 2553
18 ปี หญิง จินตรา เสียงดี ที ่กัวลาลัมเปอร์  4 พ.ย. 2550
18 ปี ชาย วีระวัฒน ์พาเรือง ที ่อุบลราชธาน ี 23 มี.ค. 2551

15 ปี หญิง ชาลิน ีแก้วเนยีม ที ่ราชมังคลา   4 มิ.ย.2548
15 ปี ชาย ต่อลาภ สุดจันตา ที ่มธ.รังสิต   21 ม.ค.2547
18 ปี หญิง กชกร ค าเรืองศรี ที ่มธ.รังสิต   4 พ.ย.2555
18 ปี ชาย ต่อลาภ สุดจันตา ที ่ราชมังคลา   3 มิ.ย.2548
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TV 3 Break Record
วนัที ่23 ตุลาคม 2556

สถิติ
100 เมตร   /  กระโดดสูง

100 เมตร



สมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

สรุปผลการแข่งขัน 100 เมตร

รอบชิงชนะเลิศ



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต 12.70

2 อรพรรณ  เอ่ียมส าอาง ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ 70 ปี เทศบาล) 12.72

3 ปัทมวรรณ ริยาพันธ์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 12.74

4 วรนิฐา ทับทิมทอง ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.17

5 กาญจนา ดวงกมล ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.26

6 เอมิก้า วงขโนง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.38

7 ปนัดดา สามงามแก้ว ร.ร. บ้านเขานาใน 13.452

8 ปรียาภรณ์ แท่นประทุม ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.457

9 ศิริวรรณ พริกบางเข็ม ร.ร. บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 13.50

10 วรรณพร กล่ินพุฒ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.51

11 อารยา แต้มสี ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.61

12 รมย์ชลี ค าภิวงค์ ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 13.62

13 อัญชลี รัตนะ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.63

14 พรรณภัทร นันทะสี ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.68

15 ณัฏฐนิชา แก่นพิทักษ์ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13.69

16 วิมลรัตน์ เพชรรัตน์ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.70

17 ภูษณิศา อักษรสมบัติ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.71

18 ศิริรัตน์ วิชิต ร.ร. บ้านเขานาใน 13.74

19 ภัทร์ทริญญา สังข์ทอง กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 13.75

20 ปนัดดา บุญครอง ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.75

21 ปิยนันท์ พานิชนอก ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.78

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  14 ปี หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

ทกุพวกสถิต ิ14 ปี ประเทศไทย 12.59  อภิสรา พิริยะพฤทธิ์ ที ่จ.ตรัง 17 ต.ค. 2556



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

22 อิศริญา สุกใส ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.79

23 ปิยภรณ์ บางเหรียง ร.ร. เวียงสระ 13.79

24 สาวิตรี สุขเกิด ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก 13.83

25 วริศรา วงษ์ขุลี ร.ร. สตรีราชินูทิศ 13.84

26 ย่ิงเงิน เจริญศิริ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.84

27 ดลพร รัตนวงศ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.91

28 ภัทราวดี อันเขาวงค์ ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก 13.99

29 ลลิตา จันโท ชมรมกีฬาขอนแก่น 14.04

30 ขนิษฐา เสือโต ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 14.07

31 มนสิการ นาคบัว ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี 14.07

32 ชนิดาภา วงษ์ค าจันทร์ ชมรมกรีฑา ร.ร. ก าแมดขันติธรรมวิทยาคม 14.08

33 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ร.ร. ทาขุมเงินวิทยาคาร 14.09

34 ลัดดาวรรณ จิตต้ังม่ัน ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 14.38

35 ภูษิดา เต็งย่ี ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 14.43

36 ปนัดดา กล้าหาญ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 14.53

37 กานต์ธิดา ต่อสู้ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 14.62

38 สาวิตรี จันทร์ศรี ร.ร. วัดบ่อภาค 14.78

39 อรอุมา ดีโทน ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 14.86

40 สิริยา หมายจันดี ร.ร. สตรีราชินูทิศ 14.88

41 ธิติวรดา สาภะ กรีฑา อบต. ค าสร้างเท่ียง 14.93

42 เนตรนภา แก้วส่อน ร.ร. สตรีราชินูทิศ 14.97

43 หทัยกาญจน์ สุขศรี ร.ร. นารีนุกูล 15.16

44 ฟ้าลิตา หนูสลุง ร.ร. นารีนุกูล 15.21

45 มาลินี พิลึก ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 15.37

46 สุทธิดา อุดบัววงศ์ ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา 15.42

47 วิไลพร ดอนไชย กรีฑา อบต. ค าสร้างเท่ียง 15.60

48 สุภาศิริ บัวติก ร.ร. พรเจริญวิทยา 15.61

49 คุณัญญา ทุมค า กรีฑา อบต. ค าสร้างเท่ียง 15.82



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

50 จารุวรรณ แก้วภูมิแห่ ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร DNS

51 วรรวรัตน์ หมายจันดี ร.ร. สตรีราชินูทิศ DNS

52 อรปรียา วรพันธ์ ร.ร. พรเจริญวิทยา DNS

53 พรไพรินทร์ ค ามาโฮม ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง DNS

54 วาณิสตา เฉลิมพงษ์ ร.ร. เทศบาล 2 หนองบัว DNS

55 วิมลรัตน์ ศรีสุกใส ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ DNS

56 อรอนงค์ ถาวงศ์กลาง ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร DNS

57 กษมน ชุมแสง ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

58 ปนัดดา บัวสุวรรณ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

59 ธัญรักษ์ นนทะโคตร์ ร.ร. เทศบาล 1 วัดละไม DNS

60 สุภาดา แสงประโคน ร.ร. อุตรดิตถ์ดรุณี DNS

61 วัลภา ค าหอม ร.ร. อุตรดิตถ์ DNS

62 ปทุมพร คู่โค ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

63 นันทิยา กิติกาศ ร.ร. ทาขุมเงินวิทยาคาร DNS

64 สิริภัทร์ มีอินทร์ถา ร.ร. อุตรดิตถ์ DNS

…………………………………………………….

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 กรัสนัส ชัยศรี ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 11.86

2 สิทธิพร ดอนไพรที ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.862

3 สิทธิราช จินดาศรี ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.865

4 จิรายุส กาญจนะรังษี ร.ร. ศรีนครมูลนิธิ 11.94

5 สุริยา แต้มจันทร์ ร.ร. เวียงสระ 11.96

6 ศิลาดล รอดสงค์ ร.ร. พัทลุง 12.14

7 กิตติภูมิ โครตอาษา ร.ร. ทุ่งสง 12.15

8 ปิยวัฒน์ หลิวกุลวัฒนา ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 12.17

9 วชิรวิชญ์ จิตสงวน ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 12.20

10 ชนะเดช วงศ์ค าจันทร์ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.32

11 นนท์ มุมมาลา ร.ร. พัทลุง 12.40

12 สมพงษ์ ผุดผ่อง ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.43

13 สหสัวรรษ ผลแสงสี ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.44

14 พัฒพงศ์ มากวงค์ ร.ร. พัทลุง 12.47

15 กฤษณะ สรรพโภชน์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.52

16 ณัฐชนนท์ ทนงาน ร.ร. พัทลุง 12.53

17 ฤทธิชัย พูกพันธ์ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 12.55

18 มักรีบี หมัดอะดัม ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.61

19 ดนุชิต กล่อมเกล้ียง ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 12.61

20 วนภาส รัตนพันธ์ ร.ร. นาบอน 12.61

21 พลภัทร คงจันทร์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.63

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  14 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

ทกุพวกสถิต ิ14 ปี ประเทศไทย 11.34  วรานนท์ แซ่ฉ้ิน ที ่สงขลา



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

22 นัฐนันท์ วัตตพันธ์ุ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.66

23 ภานุวัฒน์ เพ็งจันทร์ ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 12.66

24 นันทวุฒิ ทองนาค ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.71

25 ปริณทร ดุลย์มา ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 12.77

26 ชนาธิป หว้ยหงษ์ทอง ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.80

27 พิชิต พรมมี ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.81

28 วีรภัทร วงพาศกลาง ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 12.82

29 ชลชาติ ธานี ร.ร. นารีนุกูล 12.84

30 ชญานนท์ หาญดี ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 12.86

31 ศุภกิตต์ วงศ์สิทธ์ิ ร.ร. สตรีศรีน่าน 12.89

32 อมรินทร์ นามมุงคุณ ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" 12.91

33 อดิศักด์ิ ทุ่มวิเศษ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.92

34 กรกต ตากาบุตร ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 12.99

35 พหธน คงจันทร์ กรีฑาโรงเรียนหว้ยยอด 13.04

36 กิตติศักด์ิ วรรณโพธิมุกข์ ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13.06

37 กิตติภูมิ สารีบุตร ร.ร. กัลยาณวัตร 13.09

38 สหวรรษ พลเย่ียม ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.11

39 วงค์ธร สุวรรณพันธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 13.13

40 ณรงค์กรณ์ คงสุข ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 13.20

41 พัฒนะพงษ์ รัมมาปราบ ร.ร. นารีนุกูล 13.22

42 สุเมธ ค าลือศักด์ิ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.25

43 ธงชัย ปลีกะมล ร.ร. บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 13.28

44 กอบเกียรติ แสงเดือน ชมรมกรีฑา ร.ร. ก าแมดขันติธรรมวิทยาคม 13.32

45 ภานุสรณ์ กาศเกษม ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 13.41

46 ธนพล อ่อนตา ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.43

47 กวินท์ ชาวเหนือ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.70

48 ธีรเมธ ไชยศรีสงคราม ร.ร. ชาติตระการวิทยา 13.70

49 ภูรินท์ ไศลบาท ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.72



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

50 บัณฑิต พิมพิลา ร.ร. วัดบ่อภาค 13.74

51 ณัฏฐ์ดนัย วุฒิชัยอภิรมย์ ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14.29

52 กิตติคุณ รัตนเพชร ร.ร. สุราษฎร์ธานี DNS

53 วราเมธ สังสนา ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร DNS

54 สรไกร ไชยวรณ์ ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ DNS

55 ศตวรรษ สุวรรณเวียง ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า DNS

56 ศุภชัย สุริสาร ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า DNS

57 อัมพุ ป้ันตระกูล ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

58 วิชญพล เกิดไพโรจน์ ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง DNS

59 กฤตินันท์ ขันล้อ ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร DNS

60 รัชชานนท์ จันใหม่ ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร DNS

61 ณัชพล วิวันค า ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย DNS

62 วุฒิพงศ์ นามบุตร ร.ร. บ้านเขานาใน DNS

63 ธีรวัฒน์ ไชยพรม ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า DNS

64 กษิด์ิเดช ประสาร ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง DNS

………………………………………………………..

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 ปาริฉตัร เจริญสุข ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 12.18 ดีกว่าสถิติเดิม

2 เบญจภรณ์ สุภาธง ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 12.30

3 จุฑาวัลย์ ตุลยนิษก์ ร.ร. พัทลุง 12.70

4 ปริญญาภรณ์ ขันหอม ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.78

5 นัชชา บุญสว่าง ร.ร. สุราษฎร์ธานี 12.81

6 จิตนา พืชทองหลาง ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.92

7 พีระพรรณ เตียงพลกรัง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12.95

8 อภิญญา อาธิเวช ร.ร. นารีนุกูล 12.96

9 กรชกร ศรีจันทร์โฉม ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 12.99

10 สุจินันท์ วงค์ทิพย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.05

11 เจนจิรา ด าอิทร์ ร.ร. เวียงสระ 13.09

12 กิตติกา ก๋าบุญเรือง ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.09

13 นฤชา ศุกรกาญจน์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.13

14 อรุณทิวา สอนโส ร.ร. พรเจริญวิทยา 13.21

15 พัชรมัย ฟักทิม ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.23

16 วิภาดา วระชินา ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.24

17 จารุชา ขุนเจริญ ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 13.25

18 กนกวรรณ อินทมาตย์ ชมรมกีฬาขอนแก่น 13.25

19 ญาณิศา แกล้วกล้า ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 13.30

20 สุดารัตน์ วงศ์พิพันธ์ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.31

21 ศิริพร ศรีระบุตร์ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.35

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  16 ปี หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

ทกุพวกสถิต ิ16 ปี ประเทศไทย 12.43 เกศสุดา ค าเกล้ียง ที่ม.ธ.รังสิต  26 เม.ย. 2552



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

22 เพชรรุ้ง อารีรอบ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.37

23 สุวรรณา วิบูลย์ธนาโชติ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.38

24 ณัฐนิชา จันทวี ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.39

25 สุนิษา สังข์ทอง ร.ร. พัทลุง 13.40

26 เจนจิรา พวงทอง ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.41

27 พรกนก บรรลุผล ชมรมกีฬาขอนแก่น 13.42

28 เมษา แซ่ต้ัง ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.44

29 ณัทพร พรหมแย้ม ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.49

30 พรนภา จันดี ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 13.58

31 จิราพร ค าขันแก้ว ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.63

32 ไอลดา การภา PHUPAMANCITY, FC. UNITIED 13.65

33 ชลธิชา ยะฟู ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.66

34 มุนินทร์ แสนกล้า ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.67

35 ปิยะฉตัร ขาวล้วน ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.73

36 พรรณรัมภา ศรีรัตน์ ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.74

37 มินตรา เนียนสันเทียะ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.75

38 กัลยกร วงค์เจริญ ร.ร. ทุ่งสง 13.76

39 ทิพย์ คล่องงาน ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 13.78

40 อายรียา ชินาการ ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 13.80

41 ชุติกาญจน์ มีวงศ์ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.87

42 กรรณิการ์ ศรีแก้ว ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 13.96

43 กนกวรรณ วันอาจ ชมรมกีฬาขอนแก่น 14.02

44 จอย มณฑา ร.ร. บ้านเขาพลวง 14.02

45 อาทิตยา สดสอาด ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 14.03

46 อารียา กาสา ร.ร. นารีนุกูล 14.04

47 พรรณพัชร หมอยา ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 14.07

48 อินทิรา ม่วงศรี ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 14.08

49 สุดารัตน์ เวฬุวนารักษ์ ชมรมกรีฑา ร.ร. ก าแมดขันติธรรมวิทยาคม 14.14



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

50 ขวัญกมล อุ่นใจ ชมรมกรีฑา ร.ร. ก าแมดขันติธรรมวิทยาคม 14.22

51 วราพร แวะสอน ร.ร. กัลยาณวัตร 14.25

52 นริศรา แน่นอุดร ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง DNS

53 ธีรนาถ วงศ์ปาน ร.ร. สุราษฎร์ธานี DNS

54 พัชรา ทรัพย์อุปการ ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ DNS

55 กัญญารัตน์ ก าเนิดฤทธ์ิ ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ DNS

56 ฐิติพร รัตนไทรแก้ว ร.ร. เทศบาลท่าอิฐ DNS

57 สตรีรัตน์ ยาดี ร.ร. เวียงเจดีย์วิทยา DNS

58 สุพรรษา กาละมิตร ร.ร. พะตงวิทยามูลนิธิ DNS

59 แพรพลอย ทองงาม ทีม LOVE ATHLETIC DNS

60 ศิริพักต์ นวลตา ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย DNS

61 เหมือนฝัน อาด า ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

62 พรปวีณ์ ฉายา ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย DNS

63 ธัญญลักษณ์ พุมภูฆัง ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ DNS

64 นิติยา ลันรนา ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร DNS

……………………………………………………..

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 พีรพงศ์ แสนเสนา ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.13

2 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก 11.21

3 วรวุฒิ สารบาล ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 11.22

4 ชนะภูมิ ทองสมเพียร ร.ร. สามพรานวิทยา 11.27

5 กฤตภาส จันทร์ดี ร.ร. ทุ่งสง 11.28

6 ชัชวาล โรจนวิภาต ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.33

7 พิพัฒน์ หนูพ่วง ร.ร. นาบอน 11.43

8 ณัฐวัฒน์ เชาว์เลิศธนกิจ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.49

9 ณัฐวุฒิ พุ่มทอง ร.ร. ทุ่งสง 11.54

10 ปรินทร บุญมา ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.54

11 ชัยยา สุขขา ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 11.55

12 ลือชา มากมณี ร.ร. มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 11.57

13 จักรธร วิเศษภักดี ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 11.57

14 จีระศักด์ิ หอมหวาน ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 11.60

15 สุธิมนต์ สุวรรณท้าว ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.61

16 ฐาปกรณ์ หม่องเต๊ะ ทีมเชียงใหม่ สปร้ิน แอนด์ จ๊ัมพ์ 11.66

17 ภัทรพล ล้อมล้ิม ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 11.73

18 ภาณุวัฒน์ บุญเฟ่ืองฟู ร.ร. เวียงสระ 11.75

19 นาวิน ก าลา ร.ร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 11.76

20 ณัฐพล พงศ์ทองเมือง ร.ร. เสม็ดจวนวิทยาคม 11.77

21 นครินทร์ จันทะ ร.ร. กีฬานครนนท์วิทยา 6 11.79

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  16 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

ทกุพวกสถิต ิ16 ปี ประเทศไทย 11.05  +0.0   คชา สว่างเย็น  ที ่ม.ธ.รังสิต  1 ต.ค. 2553



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

22 วัชรพงศ์ รักซัง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.79

23 ณัฐชนน แจ่มขุนเทียน ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 11.81

24 กฤษณรัตน์ ดุจสนิท ร.ร. ศรัทธาสมุทร 11.82

25 ศตวรรต สุตา ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 11.82

26 ชนกนันท์ ขวัญเมือง ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 11.83

27 ธีรศักด์ิ บัวจันทร์ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 11.86

28 อิทธิพล โฆษิตภูมิอมรกุล ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 11.88

29 วสันต์ ค ามาก ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 11.89

30 ปรมินทร์ อ้ิวฮวด ร.ร. ทุ่งสง 11.90

31 ชนะพงศ์ ภู่ดาษ ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 11.90

32 วรทัต สุมาลี ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.92

33 ภูวดล บุญชูวงค์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 11.96

34 วรพล มีชะนะ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 11.96

35 อนุสรณ์ อาจคงหาญ ร.ร. ซิกข์วิทยาลัย 11.96

36 จิรวัฒน์ ม่ิงขวัญ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.99

37 ชานุพงษ์ เพียงล้ิม ร.ร. เวียงสระ 12.02

38 อานนท์ ระวาดชู ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.05

39 นครินทร์ สุขเพ็ง ร.ร. ซิกข์วิทยาลัย 12.09

40 พงศกร พรหมคุ้ม ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 12.10

41 บุญฤทธ์ิ ดีจริง ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.10

42 ณัฐพล นิสวงศ์ ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 12.16

43 ปฏิภาณ มากคิด ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 12.17

44 ศุภชัย ดวงฤดี ชมรมกีฬาขอนแก่น 12.17

45 อาชาไนย แสนว่าง ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 12.19

46 ธนาคาร ศรีรุ่งเรือง ชมรมกีฬาขอนแก่น 12.23

47 กฤษณ์ ปรัชญอภิบาล ร.ร. อัสสัมชัญอุบลราชธานี 12.24

48 เดชา ล่ามาชน ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 12.31

49 ทรงฤทธ์ิ จันทร์โต ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 12.32



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

50 สหรัฐ ประคุณมาร ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.38

51 สมประสงค์ คงทอง ร.ร. ชาติตระการวิทยา 12.50

52 ธนพล ไชยทองศรี กรีฑา อบต. ค าสร้างเท่ียง 12.82

53 อาซัน ธรรมปัต ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร DNS

54 นครินทร์ ขุมทอง ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

55 สรวิศ แดงใหม่ ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

56 รัชพล โคตะนันท์ ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า DNS

57 ธีรพล ม่ิงขน ชมรมกีฬาขอนแก่น DNS

58 รัฐภูมิ ม่ิงศิริ ร.ร. ภูเขียว DNS

59 ธนากร พละศรี ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย DNS

60 ณัฐภัทร บุติกาวงษ์ ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง DNS

61 ธนิก รักดีศิริพันธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

62 สุวิชา ชาบุญเรือง ชมรมกีฬาขอนแก่น DNS

63 สาโรจน์ เกือ้ด า ร.ร. พัทลุง DNS

64 วัชราภรณ์ อ าไพ ร.ร. กัลยาณวัตร DQ

…………………………………………………….

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 สุวนันท์ คงทอง ร.ร. สุราษฎร์ธานี 12.08

2 กาญจนาภรณ์ สินทักทรัพย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.55

3 วันวิสา กองทอง ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 12.57

4 มนิชญา วงศ์แดง ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 12.59

5 ศิริลักษณ์ ปะละภา ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 12.61

6 ศรุตตา อนันต์ กรีฑาสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี 12.621

7 สุรีวรรณ รูนันต์ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 12.628

8 อริศรา ดารารัตน์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 12.66

9 ศิริลักษณ์ อุ่นศรี ร.ร. สตรีราชินูทิศ 12.73

10 รัติยาพร ชาระมาลย์ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 12.74

11 รัตติยา ปานเหลือง ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 12.84

12 กัญญปริญญ์ บุญรวบ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 12.89

13 สลิลทิพย์ คคีรีโชติ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 12.90

14 ศศิธร ทองบ่อ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.96

15 นวพร แซ่โค้ว ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.03

16 ศศิธร จันทร์มณี ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 13.06

17 ศุภานิช พูลเกิด ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.08

18 เกวลิน เรียนเมฆ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 13.123

19 พัชรมณี ชินบวรวงศ์ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 13.125

20 ธนพร ปรีชล ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 13.15

21 ชนิกา ตุลาพันธ์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.19

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  18 ปี หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

ทกุพวกสถิต ิ18 ปี ประเทศไทย 11.76  จินตรา เสียงดี ที ่กัวลาลัมเปอร์  4 พ.ย. 2550



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

22 นฤภร รามศิริ ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 13.21

23 ธิดาพร ไชยพงษ์ ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.22

24 สธิดา รักษาม่ัน ร.ร. เบญจมราชูทิศ 13.23

25 ทัศนัยภรณ์ เวียงแก้ว ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 13.30

26 ณัฐฑริดา ไทยแก้ว ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.31

27 ณัฐสุดา เทียนทอง ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 13.31

28 ชมพูนุช ภูนนทา ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.37

29 กชามาส ย่ิงยง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.48

30 กชพรรณ จิยะพงษ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.50

31 นัฐฐากมล ศุกรกาญจน์ ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช 13.55

32 ธัญชนก ผุดผาย ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 13.56

33 สุภาวดี แสนแจ้ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 13.56

34 ธัญญาลักษณ์ บ ารุงศรี ร.ร. เบญจมราชูทิศ 13.61

35 พนิดา โกมุทพงศ์ธร ร.ร. นารีนุกูล 13.72

36 บุษบารัตน์ ธรรมดา ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 13.77

37 กัณนิกา เทียบสอน ชมรมกีฬาขอนแก่น 13.86

38 จิราภรณ์ ขุสขง ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง 13.86

39 สุธีพร คงรอด ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 14.09

40 เกศรา มาบุญช่วย ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 14.16

41 นัดดา เจียชาลี ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 14.19

42 จิตรตา แซ่ล้ิม ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 14.24

43 ณัฐมล โพธา ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 14.38

44 สุพิชชา มงคลแก่นทราย ร.ร. อุตรดิตถ์ DNS

45 ญานิศา รัสเสมอ ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

46 สุภัสสร กมลผุด ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า DNS

47 ณัฏฐริกา ขันล้อ ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร DNS

48 มนัสนันท์ ประสาร ชมรมกรีฑา ร.ร. ก าแมดขันติธรรมวิทยาคม DNS

49 ศิริลักษณ์ สายโคตร ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

50 ละอองดาว ประเสริฐสังข์ ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า DNS

51 สุกัญญา กุมลา ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า DNS

52 กาญจนาพร หล่อแสง ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร DNS

53 นัตติกาล ปานสุด ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

54 สุกัญญา ชูมณี ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง DNS

55 กาญจนา ดวงสุวรรณ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

56 เนตรนภา ขาวเอียด ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค์ DNS

57 กิตติวรา กล้าหาญ ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร DNS

58 อัญชุลี กองชัยภูมิ ร.ร. เทศบาลหนองหญ้าม้า DNS

59 ศิริลักษณ์ บุญตา ชมรมกีฬาขอนแก่น DNS

60 ยศวดี ศรีค าสุข ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย DNS

61 เพ็ญนภา ผาสุข ร.ร. นารีนุกูล DNS

62 รัชดา ตาหลี ร.ร. พัทลุง DQ

………………………………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 ศราวุฒิ เนตรกลาง ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 10.90

2 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา 10.91

3 จตุรงค์ ฉมิเรือง ร.ร. สุราษฎร์ธานี 10.95

4 ศุภฤกษ์ สุขสวัสด์ิ ร.ร. พัทลุง 11.00

5 นฤดล อัศวเรืองศรี ร.ร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11.093

6 ธีรภัทร โปร่งอรุณ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 11.100

7 ณัฐภัทร ผุดผาย ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 11.14

8 ปริญญา มูลเอก ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.16

9 วรนันท์ แซ่ฉิ้น ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.17

10 นรุตย์ อินทรโยธา ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.20

11 คฑา นารมย์ ชมรมกีฬาขอนแก่น 11.25

12 จตุพล หล่อพันธ์ ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.26

13 ศักด์ิชัย เหล่ามูล ร.ร. นาวังศึกษาวิช 11.292

14 ณัฐสุชน บัวมีธูป ร.ร. สตรีศรีน่าน 11.296

15 นิว วัฒนศักด์ิเสรี ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.30

16 เทวราช ศรีสวัสด์ิ ร.ร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 11.33

17 ประยูร ขอสูงเนิน ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 11.37

18 นนฑกานต์ มหาชัย ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 11.38

19 ปรเมษฐ มาสู่สุข ร.ร. พัทลุง 11.40

20 กิตติศักด์ิ จันทัง ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.41

21 วิทยา กุฎีพันธ์ ร.ร. นารีนุกูล 11.47

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  18 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

ทกุพวกสถิต ิ18 ปี ประเทศไทย 10.47  +2.0   วีระวัฒน์ พาเรือง  ที ่อุบลราชธานี  23 มี.ค. 2551



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

22 จีนยุทธ์ิ ศรีบุญ ทีมสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 11.49

23 รัชชานนท์ เนาวพฤกษ์ ร.ร. เบญจมราชูทิศ 11.51

24 ศุภวิชญ์ ปัญญา ทีมเชียงใหม่ สปร้ิน แอนด์ จ๊ัมพ์ 11.52

25 เจษฎา สมจิตร ร.ร. เวียงสระ 11.54

26 จิรพนธ์ สุธรรมมา ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 11.55

27 ศุภชัย โฉมสันเทียะ ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 11.59

28 พงศกร วิสิทธ์ิ ร.ร. ดงเสือเหลืองพิทยาคม 11.61

29 อภิชาติ แก้วสุพรรณ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.61

30 อุดมเดช โบราณกุล ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.63

31 ธนพงษ์ พันพินิจ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.63

32 ศิวากร ค าหลู่ ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 11.70

33 ทวีป สารบุญเรือง ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.70

34 ยศกร สัมพันธ์ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.70

35 สุภาพ จ าปากันยา ชมรมกีฬาขอนแก่น 11.74

36 ศุภมิตร พันธ์ภักดี ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) 11.74

37 ปฏิพล สุขศรีวรรณ ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 11.75

38 ศักยภาพ สิงหว์งศ์ ร.ร. นารีนุกูล 11.76

39 ภานุวัฒน์ จอมพล ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 11.79

40 จตุพงษ์ กุณโฮง ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 11.83

41 สันติสุข สุขสกุล ร.ร. ประชาสงเคราะหวิ์ทยา พิษณุโลก 11.92

42 อนันทสิทธ์ิ ภูจอมจิตร ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.06

43 สมยศ โพธ์ิพิฑูรย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแก่น 12.16

44 นัทภูมิ ล้อมวงค์ ร.ร. หนองโสนพิทยาคม 12.19

45 สุทัศน์ สว่างเรืองฤทธ์ิ ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ DNS

46 ฤทธ์ิพร แสงสุวรรณ์ ร.ร. อบจ. จังหวัดเชียงราย DNS

47 ธนารักษ์ พันธ์ุสง่า ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล DNS

48 พิพัฒน์พงษ์ แสงวงศ์ ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร DNS

49 กิจจานนท์ เดชรักษา ร.ร. พัทลุง DNS



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

50 เกียรติศักด์ิ น้อยวัน ชมรมกีฬาขอนแก่น DNS

51 ลาภวัต แดงงาม ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

52 กิตติณัฐ ฉตัรบรรยงค์ ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง DNS

53 พีรพัฒน์ พริกเบญจะ ร.ร. พัทลุง DNS

54 เอกภพ ค าเรียน ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ DNS

55 วิทวัส อรุณเลิศรัศมีโชติ ทีมจังหวัดก าแพงเพชร DNS

56 ณรงค์ศักด์ิ ศรีมันตะ ร.ร. กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร DNS

...........................................................................

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย



สมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

สรุปผลการแข่งขันกระโดดสูง

รอบชิงชนะเลิศ



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 กรอบแก้ว แต้มศรี ร.ร. สตรีสริิเกศ 1.58

2 ชุติมล ช่วยเขาบาท ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร 1.58

3 กชามาศ เชื้อตาพระ ร.ร. เหล่าคามพิทยาคม 1.54

4 รัตมล จันทร์ทองอ่อน ร.ร. กีฬานครศรีธรรมราช 1.40

5 พรรณรัมภา ศรีรักษ์ ร.ร. สวนกุหลาบ สมุทรปราการ 1.40

6 จิราธิป จูมั่น ร.ร. กีฬานครศรีธรรมราช 1.35

7 ศศิพร อ่ิมสะอาด ร.ร. สตรีราชินูทิศ 1.20

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

.......................................................................

TV 3 Break Record

กระโดดสูง   /  15 ปี หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

สถิติ 15 ปี ประเทศไทย 1.60   ชาลินี แก้วเนียม   ที่ ราชมังคลา   4 มิ.ย.2548 ทกุพวก



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 ชยพล มีพียร รร. พุนพิน 1.78

2 ศักดิ์สทิธิ์ สทิธิชัย รร. พัทลุง 1.74

3 อัครพงศ์ คงชิต รร. ชะอวดวิทยาการ 1.65

4 อภิชัย ปานพืช รร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1.60

5 ณัฐวุฒิ ช่วงนวล รร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1.60

6 ตะวัน แก้วด า รร. กีฬาจังหวัดตรัง 1.60

7 พูนทรัพย์ โคตมี รร. บ้านถ้ าผ้ึง 1.55

.......................................................................

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

TV 3 Break Record

กระโดดสูง   /  15 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

สถิติ 15 ปี ประเทศไทย 1.87   ตอ่ลาภ สุดจนัตา   ที่มธ.รังสิต   21 ม.ค.2547 ทกุพวก



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ ผ่านรอบ

1 ณัฐยา แก้วเนย ร.ร. กีฬาจังหวัดล าปาง 1.55

2 กมลวรรณ ใจธง เทศบาล 2 หนองบัว 1.45

TV 3 Break Record

กระโดดสูง   /  18 ปี หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

สถิติ 18 ปี ประเทศไทย 1.78   กชกร ค าเรืองศรี   ที่ มธ.รังสิต   4 พ.ย.2555 ทกุพวก

.......................................................................

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 พรอนันต์ ไชยโย ร.ร. ชะอวด 2.00

2 ณัฐพงศ์ แก้วมณี ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.00

3 ณรงฤทธิ์ เกตุแสง พัทลุง 1.95

4 รพีพัฒน์ หนุนดี ร.ร. นนทรีวิทยาคม 1.85

5 ธนพล มุสกุะ ร.ร. เหล่าคามพิทยาคม 1.85

6 จีรณพัต เชื้อมณฑา ร.ร. กีฬาศรีษะเกษ 1.75

7 อภิชัย เขียวอาสา ร.ร. กีฬาขอนแก่น 1.70

8 อนุรักษ์ รังษี ร.ร. นารีนุกูล DQ

TV 3 Break Record

กระโดดสูง   /  18 ปี ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

สถิติ 18 ปี ประเทศไทย 2.19   ตอ่ลาภ สุดจนัตา   ที่ ราชมังคลา   3 มิ.ย.2548 ทกุพวก

.......................................................................

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย



สมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND     PATRON : HIS MAJESTY THE KING

สรุปผลการแข่งขัน 100 เมตร

รอบพิเศษ



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 ทัศพร วรรณกิจ ทีมชาติไทย 11.90

2 สุวนันท์ คงทอง ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.95

3 ปาริฉตัร เจริญสุข ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ 70 ปี เทศบาล) 12.36

4 กาญจนาภรณ์ สินทักทรัพย์ ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี 12.39

5 เบญจภรณ์ สุภาธง ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 12.47

6 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ ชมรมกรีฑาจังหวัดภูเก็ต 13.01

7 อรพรรณ  เอ่ียมส าอาง ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ 70 ปี เทศบาล) 13.06

8

………………………………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  หญิง  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

พวกพิเศษ



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 จิระพงศ์ มีนาพระ ทีมชาติไทย 10.53

2 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา 10.78

3 ศราวุฒิ เนตรกลาง ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร 10.97

4 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก 11.19

5 พีรพงศ์ แสนเสนา ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 11.22

6 กรัสนัส ชัยศรี ทีมพุนพิน-ท่าอุแท 11.89

7 สิทธิพร ดอนไพรที ร.ร. สุราษฎร์ธานี 11.89

8

………………………………………………………………

ผู้แทนสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย

TV 3 Break Record

100 เมตร   /  ชาย  /  ผลการแข่งขันรวม  /  รอบชิงชนะเลิศ

พวกพิเศษ


