
ชาย

ประเภทแข่งขัน หมายเลขประจําตัว ชื�อ-สกุล สังกัดจังหวัด สถิติ

1. วิ�ง  100  เมตร 1479900338752 คฑา นารมย์ ขอนแก่น 11.224

1350100526689 วรวุฒิ สารบาล ยโสธร 11.230

1341100283868 บัณฑิต ชมสาร อุบลราชธานี 11.24

1110200151875 วุฒิชัย กิ�งวงศ์ษา ศรีสะเกษ 11.31

1350200071276 ณรงค์ศักดิ� ศรีมันตะ ยโสธร 11.35

1103100424210 ศุภชัย โฉมสันเทียะ นครราชสีมา 11.37

1309901386972 กรวิชญ์ ศิริมูล ชัยภูมิ 11.88

1700700070381 ปริญญา มูลเอก ขอนแก่น 12.07

2. วิ�ง   200  เมตร 1350100526689 วรวุฒิ สารบาล ยโสธร 22.29

1350800276715 พิพัฒน์พงษ์ แสงวงศ์ ยโสธร 22.63

1110200151875 วุฒิชัย กิ�งวงศ์ษา ศรีสะเกษ 22.73

1310900151434 กิตติคุณ เที�ยงไธสง บุรีรัมย์ 22.99

1349900862711 วิทยา กุฎีพันธ์ อุบลราชธานี 23.04

1320500264946 อรรฆพร ไชยสัน ศรีสะเกษ 23.22

1103100424210 ศุภชัย โฉมสันเทียะ นครราชสีมา 23.51

1412301022875 อภิเชษฐ์ เกื�อกูลวงษ์ อุดรธานี 23.71

3. วิ�ง 400 เมตร 1421300007456 วิทวัส ทุมชะ เลย 49.09

1469900372608 ทวีป สารบุญเรือง ขอนแก่น 50.06

1410400378102 นรากร คละประสงค์ อุดรธานี 50.13

1129900352456 อริยชล พลเสนา ยโสธร 50.33

1419900591768 องอาจ วายโสภา หนองคาย 51.15

1459900650985 ปิยะณัฐ วินทะไชย อุบลราชธานี 51.38

1199600206802 พันธุ์ระวี วิจิตร บุรีรัมย์ 51.98

1460300210994 ปรินทร บุญมา ขอนแก่น 52.48

4. วิ�ง 800 เมตร 1409901574565 ธีรวัฒน์ ถาบัว ขอนแก่น 2:02.95

1490200097576 อลงกรณ์ วิเศษดี มุกดาหาร 2:03.06

1409901393102 อัมรินทร์ สําราญ ขอนแก่น 2:03.18

1460500233203 ขวัญชัย ศรีหาญ กาฬสินธุ์ 2:03.67

1479900342172 สิทธิกร พูลทอง สกลนคร 2:04.35

1540700080876 ณัฐดนัย กาการ ศรีสะเกษ 2:04.82

1350100502607 กายสิทธิ� ทองคํา ยโสธร 2:12.47

1459900533482 ณัฎฐ์วัฒน์ พิมรัตน์ ศรีสะเกษ 2:14.40

แบบแจ้งรายชื�อนักกีฬาในการคัดเลือกตัวแทนภาค 3  ครั�งที�  30
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5. วิ�ง 1,500 เมตร 1471100157136 ธรรพ์ณธร ไรยราช กาฬสินธุ์ 4:21.53

1409901574565 ธีรวัฒน์ ถาบัว ขอนแก่น 4:21.92

1540700080876 ณัฐดนัย กาการ ศรีสะเกษ 4:22.21

1479900342172 สิทธิกร พูลทอง สกลนคร 4:25.99

1460400056423 วัชระพงษ์ คําภานุช กาฬสินธุ์ 4:27.58

1103100559701 ชยณัฐ ศรีชัย อุบลราชธานี 4:28.06

1330300216152 ชัยมงคล บุญคํ�า ศรีสะเกษ 4:29.84

1429900290679 มงคล วิชาทน เลย 4:36.04

6. วิ�ง 5,000 เมตร 1471100157136 ธรรพ์ณธร ไรยราช กาฬสินธุ์ 16:51.94

1409901773479 ธีรพงศธร ยะนา ขอนแก่น 16:58.82

1102700684076 โสภาวรรณ์ จันทเกตุ สุรินทร์ 17:24.15

1460600144954 ไชยนันท์ เกตุก้อง กาฬสินธุ์ 17:51.45

1450700252805 จักรพรรดิ� ชัยรัตน์ ร้อยเอ็ด 18:33.63

1379900058211 ธนา สังขฤกษ์ อํานาจเจริญ 18:34.05

1479900342172 สิทธิกร พูลทอง สกลนคร 18:50.32

1319800206383 อนุวัตน์ แอมรัมย์ บุรีรัมย์ 18:58.69

7. วิ�ง 10,000 เมตร 1471100157136 ธรรพ์ณธร ไรยราช กาฬสินธุ์ 36:58.02

1102700684076 โสภาวรรณ์ จันทเกตุ สุรินทร์ 36:58.39

1409901773479 ธีรพงศธร ยะนา ขอนแก่น 37:11.99

1460600144954 ไชยนันท์ เกตุก้อง กาฬสินธุ์ 37:12.04

1379900058211 ธนา สังขฤกษ์ อํานาจเจริญ 38:32.98

1450700252805 จักรพรรดิ� ชัยรัตน์ ร้อยเอ็ด 39:33.89

1319800206383 อนุวัตน์ แอมรัมย์ บุรีรัมย์ 40:26.50

1489900287591 ณัฎฐฌาร์ แข็งแรง นครพนม 47:11.16

8. วิ�งข้ามรั�ว 110 เมตร 1700700070381 ปริญญา มูลเอก ขอนแก่น 14.64

1369900424986 ปิยะพันธ์ เพียรหาพล นครราชสีมา 15.70

1209500064274 ธนวัฒน์ สาธร นครราชสีมา 15.73

1370300010848 เพชรสมร รักโคตร อุบลราชธานี 15.96

1102700650261 ศุภชัย สายอาภรณ์ ชัยภูมิ 16.14

1410200138388 ธนายุทธ ทองจุ่น อุดรธานี 16.16

1319900529826 อุทิศ ผึ�งวงษ์ บุรีรัมย์ 16.36

1310900151434 กิตติคุณ เที�ยงไธสง บุรีรัมย์ DQ

9. วิ�งข้ามรั�ว 400 เมตร 1421300007456 วิทวัส ทุมชะ เลย 54.36

1469900372608 ทวีป สารบุญเรือง ขอนแก่น 56.21

1209500064274 ธนวัฒน์ สาธร นครราชสีมา 56.98

1199600206802 พันธุ์ระวี วิจิตร บุรีรัมย์ 58.82



1310900170099 ธีรศักดิ� เล็งไธสง บุรีรัมย์ 59.29

1420900280781 ภาณุวัฒน์ บุตนัย เลย 59.42

2430501044402 กฤษดา ธิวาศรี หนองคาย 1:00.01

1349900848930 ชนินธร สายสนธุ์ อุบลราชธานี 1:03.46

10. วิ�งวิบาก 2,000 เมตร 1471100157136 ธรรพ์ณธร ไรยราช กาฬสินธุ์ 6:44.38

1460400056423 วัชระพงษ์ คําภานุช กาฬสินธุ์ 6:50.91

1459900533482 ณัฎฐวัฒน์ พิมรัตน์ ศรีสะเกษ 6:52.64

1409901773479 ธีรพงศธร ยะนา ขอนแก่น 6:52.67

1330300216152 ชัยมงคล บุญคํ�า ศรีสะเกษ 6:59.50

1329900833614 วัฒนกิตติ� ศรีแก้ว สุรินทร์ 7:08.62

1309701222500 ชินทัช ศรสุทธิ� ขอนแก่น 7:12.15

1449900433143 อุทัย จันทะนี มหาสารคาม 7:23.36

11. วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1410400398197 อุดมเดช โบราณกุล

1409901533834 สรรัฐ สมวงษา

1700700070381 ปริญญา มูลเอก

1479900338752 คฑา นารมย์

วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1350800276715 พิพัฒน์พงษ์ แสงวงศ์

1350100526689 วรวุฒิ สารบาล

1350200071276 ณรงค์ศักดิ� ศรีมันตะ

1129900352456 อริยชล พลเสนา

วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1340400227105 สมบัติ บริสุทธ์

1349900862711 วิทยา กุฎีพันธ์

1349900913022 ธีรยุทธ จําปา

1341100283868 บัณฑิต ชมสาร

วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1311400094700 ศุภมิตร พันธ์ภักดี

1369900424986 ปิยะพันธ์ เพียรหาพล

1103100424210 ศุภชัย โฉมสันเทียะ

1300101176401 ณัฐพงษ์ เพ็งวงษ์

วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1439900273539 เริงฤทธิ� โฆตะมัง

1419900591768 องอาจ วายโสภา

2430501044402 กฤษดา ธิวาศรี

1100702613204 พงษ์ศธร มหิพันธ์

วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1419900635455 เจตนิพัทธ์ ยางกลาง

1412301022875 อภิเชฐษ์ เกื�อกูลวงศ์

1419901767614 พิชิตชัย จันมา

1411101342352 กฤษ โพธิ�ชัยศรี

หนองคาย 44.19
ทีม 5

อุดรธานี 44.65
ทีม 6

อุบลราชธานี 42.86
ทีม 3

นครราชสีมา 43.27
ทีม 4

ขอนแก่น 42.41
ทีม 1

ยโสธร 42.62
ทีม 2



วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1369900390879 วชิรวิทย์ กิ�งชัยภูมิ

1369900414735 ธนารักษ์ พันธ์สง่า

1369900405493 ฉัตรมงคล กองลี

1309901386972 กรวิชญ์ ศิริมูล

วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1349900971511 คมกริช วงค์คําชาญ

1320500264946 อรรฆพร ไชยสิน

1450700257475 สมชาย ปรือปรัง

1110200151875 วุฒิชัย กิ�งวงศ์ษา

12. วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1350800276715 พิพัฒพงษ์ แสงวงศ์

1129900352456 อริยชล พลเสนา

1350100384141 จิระโชติ พืชผักหวาน

1350200071276 ณรงค์ศักดิ� ศรีมันตะ

วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1401700191840 จิรวัฒน์ ยิ�งขวัญ

1469900372608 ทวีป สารบุญเรือง

1700700070381 ปริญญา มูลเอก

1460300210994 ปรินทร บุญมา

วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1340700519691 นิพัทธ์ บังศรี

1341100283868 บัณฑิต ชมสาร

1349900848930 ชนินธร สายสนธุ์

1459900650985 ปิยะณัฐ วินทะไชย

วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1209500064874 ธนวัฒน์ สาธร

1300100157292 สุธีรพงศ์ คงเจริญ

1309901342282 ธาดา มลกลาง

1100702645751 ปรเมษฐ วัฒนโสภา

วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1460500248642 บารมี นาคทองอินทร์

1460500245384 ธนพนธ์ อุทรักษ์

1460500246666 เดชฤทธิ� อุทรักษ์

1460500233203 ขวัญชัย ศรีหาญ

วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1160100539618 นรินทร์ อุระภูมิ

1410400378102 นรากร คละประสงค์

1419901825967 ผดุงเกียรติ ไชยพันธ์

1410401483296 จักรพันธ์ ศรีลาอําพร

วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1310900151434 กิตติคุณ เที�ยงไธสง

1310900170099 ธีรศักดิ� เล็งไธสง

1319900622966 ภูธเนศ พุทธลา

1199600206802 พันธุ์ระวี วิจิตร

อุดรธานี 3:30.67
ทีม 6

บุรีรัมย์ 3:36.84
ทีม 7

กาฬสินธุ์ 3:30.43
ทีม 5

อุบลราชธานี 3:24.85
ทีม 3

นครราชสีมา 3:27.30
ทีม 4

ยโสธร 3:22.09
ทีม 1

ขอนแก่น 3:22.12
ทีม 2

ชัยภูมิ 45.04
ทีม 7

ศรีสะเกษ DNF
ทีม 8



วิ�งผลัด 4x400 เมตร 1102700773893 แสงสุรีย์ ศรีแก้ว

1330400562664 นนทภูมิ เครือพันธ์

1331700056986 เอกพัน แสงเพ็ง

1849900250002 นฤพนธ์ รักษาเชื�อ

13. วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1471100157136 ธรรพ์ธณร ไรยราช

1460500248642 บารมี นาคทองอินทร์

1460400056423 วัชระพงศ์ คําภานุช

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1330300216152 ชัยมงคล บุญคํ�า

1459900533482 ณัฎฐิวัฒน์ พิมรัตน์

1540700080876 ณัฐดนัย กาการ

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1103100559701 ชยณัฐ ศรีชัย

1340900267726 ชุมชน ชุ่มเย็น

1340700519691 นิพัทธ์ บังศรี

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1309701222500 ชินทัช ศรสุทธิ�

1409901393102 อัมรินทร์ สําราญ

1409901574565 ธีรวัฒน์ ถาบัว

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1319800228026 พนมรุ้ง จตุมานนท์

1301700280711 สันติภาพ เอี�ยมไธสง

1319800232911 คุณวุฒิ ประกาศวุฒิชน

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1430900221598 กฤษณะ หารธงชัย

1470900113795 สิริโชควัฒนา ไชยรบ

1839900493720 ยุทธพิชัย อาจอํานวย

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1440700129981 ธวัชชัย แทนโสภา

1449900433143 อุทัย จันทะนี

1440600249110 ตะวัน ตอรัมย์

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1410401483295 จักพันธ์ ศีลาอําพร

1419901767614 พิชิตชัย จันมา

1410400378102 นรากร คละประสงค์

14. วิ�งผลัดเมดเลย์ 1350800276715 พิพัฒพงษ์ แสงวงศ์

1350100526689 วรวุฒิ สารบาล

1129900352456 อริยชล พลเสนา

1350200071276 ณรงศักดิ� ศรีมันตะ

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1349900913022 ธีรยุทธ จําปา

1349900862711 วิทยา กุฎีพันธ์

1341100283868 บัณฑิต ชมสาร

1459900650985 ปิยะณัฐ วินทะไชย

ทีม 2

อุดรธานี 6:50.57
ทีม 8

บึงกาฬ 6:31.38
ทีม 6

มหาสารคาม 6:37.38
ทีม 7

ขอนแก่น 6:23.19
ทีม 4

บุรีรัมย์ 6:24.94
ทีม 5

ศรีสะเกษ 6:13.48
ทีม 2

อุบลราชธานี 6:18.67
ทีม 3

ศรีสะเกษ 4:07.45
ทีม 8

กาฬสินธุ์ 6:09.61
ทีม 1

ยโสธร 1:58.33
ทีม 1

อุบลราชธานี 1:59.12



วิ�งผลัดเมดเลย์ 1419900635455 เจตนิพัทธ์ ยางกลาง

1412301022875 อภิเชษฐ์ เกื�อกูลวงษ์

1419901767614 พิชิตชัย จันมา

1410400378102 นรากร คละประสงค์

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1479900338752 คฑา นารมย์

1409901533834 สรรัฐ สมวงษา

1460300210994 ปรินทร บุญมา

1460700235919 อนันทสิทธิ� ภูจอมจิตร

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1100702613204 พงษ์ศธร มหิพันธ์

1439900273539 เริงฤทธิ� โฆตะมัง

2430501044402 กฤษดา ธิวาศรี

1419900591768 องอาจ วายโสภา

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1310900170099 ธีรศักดิ� เล็งไธสง

1310900151434 กิตติคุณ เที�ยงไธสง

1199600206802 พันธุ์ระวี วิจิตร

1301700280711 สันติภาพ เอี�ยมไธสง

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1311400094700 ศุภมิตร พันธ์ภักดี

1103100424210 ศุภชัย โฉมสันเทียะ

1409901477900 คเชนทร์ บุญเฮ่า

1369900424986 ปิยะพันธ์ เพียรหาพล

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1100702326809 วงศกร ไพรสมพงษ์

1309901386972 กรวิชญ์ ศิริมูล

1369900405493 ฉัตรมงคล กองลี

1369900414735 ธนารักษ์ พันธ์สง่า

15. เดิน 10,000 เมตร 1460500243896 ชวน ใจซื�อ กาฬสินธุ์ 55:11.68

1440600249110 ตะวัน ตอรัมย์ มหาสารคาม 56:08.34

1471100156172 วัฒนพงค์ พลสุวรรณ สกลนคร 57:02.69

1460500252542 ภราดร มุลทา กาฬสินธุ์ 1:02:50.08

1480200121400 ประสิทธิ� สิมลี นครพนม 1:07:54.21

1331500049871 จิรายุ สาลี ศรีสะเกษ 1:09:15.71

1340700574391 วินัย บุญเพ็ง อุบลราชธานี 1:10:18.54

1471100172747 วารินทร์ ผายดี สกลนคร 1:14:28.98

16. กระโดดไกล 1440500159887 สุทธิศักดิ� สิงห์ขรณ์ ขอนแก่น 6.90

1409800348233 ศรัณย์ แสนบัวคํา นครราชสีมา 6.83

1370300010856 ศุภกิจ รักโคตร อุบลราชธานี 6.58

1459900541019 อภิชาติ อัยแก้ว ร้อยเอ็ด 6.52

นครราชสีมา 2:03.43
ทีม 7

ชัยภูมิ 2:12.60
ทีม 8

หนองคาย 2:02.00
ทีม 5

บุรีรัมย์ 2:02.84
ทีม 6

อุดรธานี 2:00.55
ทีม 3

ขอนแก่น 2:01.35
ทีม 4



1450600229950 ธนชาติ อารีเอื�อ ร้อยเอ็ด 6.27

1100702554801 นวพล สีหบุตร ศรีสะเกษ 6.13

1310800204277 กรินภพ ทาหนองเภา บุรีรัมย์ 6.04

1379900070459 ชินภัทร คดเกี�ยว อํานาจเจริญ 5.99

17. กระโดดคํ�า

18. กระโดดสูง 1419900650217 จีรณพัต เชื�อมณฑา ศรีสะเกษ 1.90

1481000088469 ธนพล บุสุวะ บึงกาฬ 1.85

1349900849812 อณุรักษ์ รังสี อุบลราชธานี 1.85

1390400051104 อภิชัย เขียวอาสา ขอนแก่น 1.80

1340900252184 ธีรศักดิ� บุญเชิญ ศรีสะเกษ 1.75

1310800204277 กรินภพ ทาหนองเภา บุรีรัมย์ 1.75

1459900727741 ณัฐภัทร บุติกาวงษ์ ร้อยเอ็ด 1.75

1430500392042 ชนินทร์ ศรีสมบูรณ์ หนองคาย 1.65

19. เขย่งก้าวกระโดด 1481000088469 ธนพล บุสุวะ บึงกาฬ 13.61

1310800204277 กรินภพ ทาหนองเภา บุรีรัมย์ 13.60

1409800348233 ศรัณย์ แสนบัวคํา นครราชสีมา 13.58

1370300010856 ศุภกิจ รักโคตร อุบลราชธานี 13.30

1461200158673 เฉลิมพันธ์ ราชาพัฒน์ ขอนแก่น 12.96

1719900477687 ระพีพัฒน์ ช่างประดิษฐ์ อุบลราชธานี 12.71

1321000368578 วรเดช แว่นดํา สุรินทร์ 12.64

1379900070459 ชินภัทร คดเกี�ยว อํานาจเจริญ 12.61

20. ขว้างจักร 1409901726489 อาทิตย์ มาลาศรี ขอนแก่น 41.38

1409800299976 อานัติฌา ประสีกัง นครราชสีมา 39.08

1409901515895 จิราวัฒน์ อาคะราช ขอนแก่น 36.90

1449900412421 เฉลิมชัย มาโชติ มหาสารคาม 33.42

1459900591075 นพดล เนินกล้วย ร้อยเอ็ด 33.02

1350100486181 ณัฐวุฒิ มุละสีวะ ยโสธร 30.95

1119900754813 ศิริพงษ์ คํามา ศรีสะเกษ 30.38

1469900439338 สมชาย ศรีแพงมน ร้อยเอ็ด 29.46



21. ขว้างค้อน 1429900274177 จักรพันธ์ สอนสุภาพ เลย 40.66

1310700288100 กฤษฎา วรรณประภา บุรีรัมย์ 37.78

1480300162434 ปิยวัฒน์ โสมาลีย์ นครพนม 36.46

1349900818411 ศิริชัย บุญจันทร์ อุบลราชธานี 35.02

1409901515895 จิราวัฒน์ อาคะราช ขอนแก่น 32.55

22. ทุ่มนํ�าหนัก 2310700056894 ธีระพงษ์ บุญหลาย ขอนแก่น 13.05

1309901277367 กิตติ ตุ่ยไชย นครราชสีมา 12.54

1100201218469 ประทักษ์ บุตรเพ็ง มหาสารคาม 12.39

1490200105170 พิทักษ์พงษ์ ทับแสง มุกดาหาร 12.18

1461400085777 ปรีชา ใจเอื�อ ร้อยเอ็ด 12.08

1450200252083 ภควัฒน์ วงษ์สนิท ร้อยเอ็ด 11.80

1350100486181 ณัฐวุฒิ มุละสีวะ ยโสธร 11.40

1321000347368 วิทยา ศรีมณีรัตน์ สุรินทร์ 10.77

23. พุ่งแหลน 1301502000623 สรายุ ซาพิมาย นครราชสีมา 53.98

1400300057649 สุทัศน์ กองเคน ขอนแก่น 49.50

1100201218469 ประทักษ์ บุตรเพ็ง มหาสารคาม 42.40

1430300252930 พิเชษฐ์ กุพันลํา บึงกาฬ 42.31

1321000347368 วิทยา ศรีมณีรัตน์ สุรินทร์ 41.12

1331500052049 อภิชาติ สมวงค์ ศรีสะเกษ 39.83

1469900413185 รัชพล โคตะนันท์ ร้อยเอ็ด 37.13

1102002772115 พีระพงษ์ หงษ์ทอง ศรีสะเกษ 34.00

24. อัฎฐกรีฑา 1440500159887 สุทธิศักดิ� สิงห์ขรณ์ ขอนแก่น 4,383

1409901477900 คเชนทร์ บุญเฮ่า นครราชสีมา 4,362

1471100168553 สุรพงษ์ น้อยจาน สกลนคร 3,384

1331000303174 วรวุฒิ สุขทํา ศรีสะเกษ 3,382

1430400157521 เจษฎา พาพิจิกร บึงกาฬ 3,232

1490200105170 พิทักษ์พงษ์ ทับแสง มุกดาหาร 3,127

1331500052049 อภิชาติ สมวงค์ ศรีสะเกษ 3,098

1459900727741 ณัฐภัทร บุติกาวงษ์ ร้อยเอ็ด 3,063



หญิง

ประเภทแข่งขัน หมายเลขประจําตัว ชื�อ-สกุล สังกัดจังหวัด สถิติ

1. วิ�ง  100  เมตร 1410301127489 ปาริฉัตร เจริญสุข นครราชสีมา 12.31

1309800266122 วันวิสา กองทอง นครราชสีมา 12.39

1430200242681 พรพิมล ทองมหา อุดรธานี 12.77

1349900928542 นพวรรณ อาธิเวช อุบลราชธานี 12.81

1419901734481 ศิริลักษณ์ อุ่นศรี อุดรธานี 12.99

1319900712574 ปรีชาพร ปลื�มพันธ์ บุรีรัมย์ 13.15

1450700261511 สุภัสสร กมลผุด ร้อยเอ็ด 13.39

1450800118795 ละออดาว ประเสริฐสังข์ ร้อยเอ็ด 14.11

2. วิ�ง   200  เมตร 1309800266122 วันวิสา กองทอง นครราชสีมา 25.35

1401200066451 ศิริลักษณ์ ปะละภา นครราชสีมา 25.55

1349900928542 นพวรรณ อาธิเวช อุบลราชธานี 25.97

1419901734481 ศิริลักษณ์ อุ่นศรี อุดรธานี 25.99

1319900712574 ปรีชาพร ปลื�มพันธ์ บุรีรัมย์ 26.71

1410400386971 กัญตา ใจสะวะ อุดรธานี 26.84

1450700261511 สุภัสสร กมลผุด ร้อยเอ็ด 27.68

1339900555550 รัตนาพร จักสาร ศรีสะเกษ 28.43

3. วิ�ง  400 เมตร 1302001250024 ธัญพิมล แก้วดี นครราชสีมา 57.61

1309902556201 ภัทรพร งอกโพธิ� นครราชสีมา 58:969

1709700169156 ศศิธร ทองบ่อ ขอนแก่น 58:979

1379900045390 นวลจันทร์ จงใจ อุบลราชธานี 58:987

1480100168366 สุพัตรา ชัยยันติ นครพนม 1:01.03

1410400293158 ธนาพร หงษ์ทอง อุดรธานี 1:02.04

1331200094196 ปวีณา บุญสําเร็จ ศรีสะเกษ 1:02.50

1350200072108 อินทิวา คงทวี ยโสธร 1:06.84

4. วิ�ง 800  เมตร 1119500013174 นารีนาฎ ชมเหิม นครราชสีมา 2:27.90

1369900364215 ศรีประภาภร เบ้าหินลาด ขัยภูมิ 2:28.11

1331700065136 นงลักษณ์ วันคํา ศรีสะเกษ 2:30.02

1480300166391 พัชรวีร์ คําลี นครพนม 2:31.56

1409901553215 กฤษณา เตินเตือน ขอนแก่น 2:39.57

1430500391551 จินตนา จันทะชิด หนองคาย 2:39.87

1400200096103 จริยาภรณ์ งามพัด ขอนแก่น 2:41.40

1102002779098 วิไลวรรณ หมวดนา นครราชสีมา 2:45.27

แบบแจ้งรายชื�อนักกีฬาในการคัดเลือกตัวแทนภาค 3  ครั�งที�  30

วันที�    11 - 14  พฤศจิกายน   2556

(01)  กรีฑา (หญิง)



5. วิ�ง 1,500  เมตร 1409901602003 สุพัชชา สุวรรณบํารุง ขอนแก่น 5:18.16

1350100513536 สุขุมมาลย์ พันธ์พิบูลย์ ยโสธร 5:22.82

1331700065136 นงลักษณ์ วันคํา ศรีสะเกษ 5:30.27

1430500391551 จินตนา จันทะชิด หนองคาย 5:32.18

1320700287588 ปิยรัตน์ มีศรี สุรินทร์ 5:39.57

1370300019683 ชื�นกมล จําปาแดง อํานาจเจริญ 5:40.52

1321000366427 จิรภา ชื�อพันธ์ อุบลราชธานี 5:42.06

1329900981788 ขนิษฐา เพ็งวัฒนะ ศรีสะเกษ 5:46.81

6. วิ�ง  3,000 เมตร 1350100513536 สุขุมมาลย์ พันธ์พิบูลย์ ยโสธร 11:53.32

1620400268429 กิ�งแก้ว สงคราม ขอนแก่น 11:59.63

1480900112292 บุษยมาศ ถาน้อย นครพนม 12:14.67

1320700287588 ปิยรัตน์ มีศรี สุรินทร์ 12:26.66

1310800205443 จุฑามาศ โพธิ�นวลศรี บุรีรัมย์ 12:31.91

1370300019683 ชื�นกมล จําปาแดง อํานาจเจริญ 12:40.17

1460500238981 อรวรรณ สุริยะเสน กาฬสินธุ์ 12:54.06

1350100390001 ศศิวิมล จันสุตะ ขอนแก่น 13:18.04

7. วิ�ง  5,000 เมตร 1620400268429 กิ�งแก้ว สงคราม ขอนแก่น 21:16.83

1310800205443 จุฑามาศ โพธิ�นวลศรี บุรีรัมย์ 21:32.54

1480900112292 บุษยมาศ ถาน้อย นครพนม 21:46.21

1409901553215 กฤษณา เตินเตือน ขอนแก่น 23:07.57

1460400053742 กาญจน์ติมา มาตนาเรียง กาฬสินธุ์ 24:54.67

1480900103803 อภิญญา นาโควงศ์ สกลนคร 30:30.30

1310500184092 นงนภัส ปิดตาละโพธิ� บุรีรัมย์ 31:55.61

8. วิ�งข้ามรั�ว 100 เมตร 1361000314648 ทิพย์ คล่องงาน นครราชสีมา 16.03

1490200104041 สุกัญญา กลางประพันธ์ มุกดาหาร 17.17

1320700279011 ศิริมาศ ราชเจริญ สุรินทร์ 17.95

1379900077330 กิ�งไผ่ พานิชนอก กาฬสินธุ์ 18.75

1319900712574 ปรีชาพร ปลื�มพันธ์ บุรีรัมย์ 19.16

1329900901822 ยุพาพร มั�นหมาย สุรินทร์ 19.41

1449900424730 เสาวนีย์ วิชัย มหาสารคาม 19.98

1349900999521 สุพรรณี สิทธิธรรม อุบลราชธานี 20.72

ประเภทแข่งขัน หมายเลขประจําตัว สังกัดจังหวัด สถิติ

9. วิ�งข้ามรั�ว  400 เมตร 1129900446507 อัญชิสา เสาประเสริฐ นครราชสีมา 1:05.72

1350300141993 จารุวรรณ จันทบาล อุบลราชธานี 1:08.16

1329900901822 ยุพาพร มั�นหมาย สุรินทร์ 1:12.52



1350800289884 อภัยพร แสงวงษ์ ยโสธร 1:13.34

1160100565465 กุนกาญจน์ เลิศวราภรณ์พงศ์ บุรีรัมย์ 1:15.34

1309902637677 สโรชา เปียสูงเนิน นครราชสีมา 1:19.67

1310900166199 ฐิติมาภรณ์ โกนไธสง บุรีรัมย์ 1:22.91

1320700279011 ศิริมาศ ราชเจริญ สุรินทร์ 1:23.67

10.วิ�งวิบาก 2,000 เมตร 1409901602003 สุพัชชา สุวรรณบํารุง ขอนแก่น 8:03.84

1320700287588 ปิยรัตน์ มีศรี สุรินทร์ 8:38.50

1409901614583 เปรมจิต ลาตําแย ขอนแก่น 9:06.76

1429900245860 พลอยไพลิน เหลาพิลา เลย 9:18.94

1331000260122 สุจิตรา มะเดื�อ ศรีสะเกษ 9:57.11

11. วิ�งผลัด 4x100 เมตร 1401200066451 ศิริลักษณ์ ปะละภา

1480200117097 อรอุมา เชษฐา

1309800266122 วันวิสา กองทอง

1410301127489 ปาริฉัตร เจริญสุข

วิ�งผลัด 4 x 100 เมตร 1350300141993 จารุวรรณ จันทบาล

1409901661689 พรนภา มูลภูเขียว

1342600006198 ศิริรักษ์ เลคะฉันท์

1349900928542 นพวรรณ อาธิเวช

วิ�งผลัด 4 x 100 เมตร 1390200061017 สุภาภรณ์ สารีแก้ว

1410400386971 กันตา ใจสะวะ

1410400293158 ธนาพร หงษ์ทอง

1430200242681 พรพิมล ทองมหา

วิ�งผลัด 4 x 100 เมตร 1450800118795 ละออดาว ประเสริฐสังข์

1450700240092 อัญชุลี กองชัยภูมิ

1450500168664 สุกัญญา กุมลา

1450700261511 สุภัสสร กมลผุด

วิ�งผลัด 4 x 100 เมตร 1409901604383 พรกนก บรรลุผล

1749800228715 เจนจิรา พวงทอง

1409800353091 กนกวรรณ อินทมาตย์

1409800327872 กัณนิกา เที�ยบสอน

ร้อยเอ็ด 51.24
ทีม 4

ขอนแก่น 51.85
ทีม 5

อุบลราชธานี 49.35
ทีม  2

อุดรธานี 49.71
ทีม  3

นครราชสีมา 47.47
ทีม  1



วิ�งผลัด 4 x 100 เมตร 1310900166199 ฐิติมาภรณ์ โกนไธสง

1319900642703 วรินทร สานหมวง

1310900166385 ปวีณา รัศมียันต์

1319900712574 ปรีชาพร ปลื�มพันธ์

วิ�งผลัด 4 x 100 เมตร 1350800289884 อภัยพร แสงวงษ์

1350100466759 มยุรี ศรีวิเศษ

1909802200557 ศศิวิมล เชื�อดี

1350200072108 อินทิรา คงทวี

วิ�งผลัด 4 x 100 เมตร 

12. วิ�งผลัด  4x400 เมตร 1401500195264 มัลลิกา พลเยี�ยม

1309902556201 ภัทรพร งอกโพธิ�

1301101103227 ตะวันฉัตร ช่างบุ

1302001250024 ธัญพิมล แก้วดี

 วิ�งผลัด  4x400 เมตร 1349900870871 พนิดา โกมุทพงศธร

1379900045390 นวลจันทร์ จงใจ

1341200104302 พัชราภรณ์ คล่องดี

1350300141993 จารุวรรณ จันทบาล

 วิ�งผลัด  4x400 เมตร 1461200166781 วิภาดา วระชินา

1360400231226 นัดดา เจียสชาลี

1409700151322 อรยา เรียงความ

1709700169156 ศศิธร ทองบ่อ

 วิ�งผลัด  4x400 เมตร 1909802200557 ศศิวิมล เชื�อดี

1350100466759 มยุรี ศรีวิเศษ

1350800289884 อภัยพร แสงวงษ์

1350200072108 อินทิรา คงทวี

 วิ�งผลัด  4x400 เมตร 1489900294232 พุทธานุสรณ์ ลาพิมพ์

1480300166391 พัชรวีร์ คําลี

1489900309043 สุทธิดา อุณาศรี

1480100168366 สุพัตรา ชัยยันต์

 วิ�งผลัด  4x400 เมตร 1319900642703 วรินทร สานหมวง

1310900166199 ฐิติมาภรณ์ โกนไธสง

1310900166385 ปวีณา รัศมียันต์

1319900712574 ปรีชาพร ปลื�มพันธ์

นครพนม 4:28.64
ทีม 5

บุรีรัมย์ 4:28.75
ทีม 6

ขอนแก่น 4:09.40
ทีม 3

ยโสธร 4:15.54
ทีม 4

นครราชสีมา 3:57.37
ทีม 1

อุบลราชธานี 4:03.69
ทีม 2

ยโสธร 53.29
ทีม  7

ทีม   8 

บุรีรัมย์ 52.49
ทีม  6



 วิ�งผลัด  4x400 เมตร 1331000258411 ฉวีวรรณ ภูงามเงิน

1331001325295 ชัญญานุช ไกรยา

1330400566562 มณีรัตน์ ไกรมาศ

1331200094196 ปวีณา บุญสําเร็จ

 วิ�งผลัด  4x400 เมตร 1329900901822 ยุพาพร มั�นหมาย

1571200082587 ธนพัต ศิริเทพ

1330500355628 วิภาภรณ์ เมืองซาม

1320700287588 ปิยรัตน์ มีศรี

13. วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1620400268429 กิ�งแก้ว สงคราม

1409901602003 สุพัชชา สุวรรณบํารุง

1409901553215 กฤษณา เตินเตือน

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1909802200557 ศศิวิมล เชื�อดี

1350200072108 อินทิรา คงทวี

1350100513536 สุขุมาลย์ พันธ์พิบูลย์

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1102002779098 วิไลวรรณ หมวดนา

1301601157296 กัญนิภา เกตุแก้ว

1119500013174 นารีนาฏ ชมเหิม

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1480900112292 บุษยมาศ ถาน้อย

1480900115950 อรอุมา คําชนะ

1480300166391 พัชรวีร์ คําลี

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1329900901822 ยุพาพร มั�นหมาย

1330500355628 วิภาภรณ์ เมืองซาม

1320700287588 ปิยรัตน์ มีศรี

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1469900338710 เนตรนภา งามเริศ

1460600150750 สุวัจฉรัตน์ บุษบง

1460500238981 อรวรรณ สุริยะเสน

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1160100565465 กุนกาญจน์ เลิศวราภรณ์พงศ์

1759900329416 เปรมกมล รัตนศรี

1310800205443 จุฑามาศ โพธิ�นวลศรี

วิ�งผลัด 3x800 เมตร 1349900996181 ทักษพร บุญประจํา

1321000366427 จิรภา ชื�อพันธ์

1341200104302 พัชราภรณ์ คล่องดี

14.วิ�งผลัดเมดเลย์ 1410301127489 ปาริฉัตร เจริญสุข

1309800266122 วันวิสา กองทอง

1309902556201 ภัทรพร งอกโพธิ�

1302001250024 ธัญพิมล แก้วดี

นครราชสีมา 2:15.97
ทีม  1

อุบลราชธานี 8:44.36
ทีม  8

กาฬสินธุ์ 8:26.74
ทีม  6

บุรีรัมย์ 8:39.95
ทีม  7

นครพนม 8:03.58
ทีม  4

สุรินทร์ 8:17.48
ทีม  5

ยโสธร 7:40.84
ทีม  2

นครราชสีมา 7:51.22
ทีม  3

สุรินทร์ 4:42.08
ทีม  8

ขอนแก่น 7:36.94
ทีม  1

ศรีสะเกษ 4:36.97
ทีม  7



วิ�งผลัดเมดเลย์ 134990870871 พนิดา โกมุทพงศธร

1349900928542 นพวรรณ อาธิเวช

1350300141993 จารุวรรณ จันทบาล

1379900045390 นวลจันทร์ จงใจ

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1409901604383 พรกนก บรรลุผล

1749800228715 เจนจิรา พวงทอง

1461200166781 วิภาดา วระชินา

1709700169156 ศศิธร ทองบ่อ

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1410400386971 กัญตา ใจสะวะ

1430200242681 พรพิมล ทองมหา

1390200061017 สุภาพร สารีแก้ว

1410400293158 ธนาพร หงษ์ทอง

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1350100466759 มยุรี ศรีวิเศษ

1909802200557 ศศิวิมล เชื�อดี

1350800289884 อภัยพร แสงวงษ์

1350200072108 อินทิรา คงทวี

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1339900486329 ธิดารัตน์ นวนิล

1331000234547 ปรียาภรณ์ เดิมพันธ์

1331000258411 ฉวีวรรณ ภูงามเงิน

1331200094196 ปวีณา บุญสําเร็จ

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1319900597184 สุนิสา อัปสิรัมย์

1319900712574 ปรีชาพร ปลื�มพันธ์

1310900166199 ฐิติมาภรณ์ โกนไธสง

1102700685781 ศศิธร กลางโยธี

วิ�งผลัดเมดเลย์ 1420900303217 กนกอร สาลีสี

1421100071142 มุขรินทร์ แกล้วกสิกรรม

1429900343837 อารียา เกษทองมา

1420900310388 ศิวนันท์ บูรณ์เจริญ

15. เดิน 5,000 เมตร 1309601088178 เกศกนก กลมเกลียว นครราชสีมา 32:43.48

1330800266132 ณัฐกานต์ ยี�สุ่น อุบลราชธานี 34:38.28

1341200098264 ศศินา ทองคํา อุบลราชธานี 34:48.23

1620400236039 ยุพิน ลิอินทร์ ศรีสะเกษ 35:59.10

1480900115950 อรอุมา คําชนะ นครพนม 36:32.51

1209600211422 นภาพร ขันติวงค์ สุรินทร์ 37:58.48

1471000177836 จารุวรรณ ศาลา บุรีรัมย์ 38:56.44

บุรีรัมย์ 2:36.40
ทีม  7

เลย 2:49.37
ทีม  8

ยโสธร 2:32.02
ทีม  5

ศรีสะเกษ 2:36.27
ทีม  6

ขอนแก่น 2:22.16
ทีม  3

อุดรธานี 2:23.41
ทีม  4

อุบลราชธานี 2:20.27
ทีม  2



16. กระโดดไกล 1419901736573 ปริญญา เฉื�อยมะเริง อุดรธานี 5.80

1342600006198 ศิริรักษ์ เลคะฉันท์ อุบลราชธานี 5.30

1100702612283 พจนาฎ สมศรี ศรีสะเกษ 5.20

1440900232018 ธิดาพร ศรีพรม มหาสารคาม 4.88

1410401488548 ฐิติมา ปัญญาดี อุดรธานี 4.87

1309701207811 รติยากร ยศประสงค์ นครราชสีมา 4.81

1300101191010 นงนภัส ตระกูลพันธ์ นครราชสีมา 4.70

1379900056952 กรรณิการ์ บุญลําไพร อํานาจเจริญ 4.40

17.กระโดดคํ�า

18. กระโดดสูง 1331000287829 กรอบแก้ว แต้มศรี ศรีสะเกษ 1.55

1340900250700 พรวิภา โชติ อุบลราชธานี 1.55

1419900650799 ธิติมา ลีพฤติ อุดรธานี 1.50

1430900244067 กชามาศ เชื�อตาพระ บึงกาฬ 1.50

1471100168979 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 1.50

19. เขย่งก้าวกระโดด 1419901736573 ปริญญา เฉื�อยมะเริง อุดรธานี 11.67

1419901806873 วิรังรอง เพ็ชรสิม อุดรธานี 10.57

1329900709417 สุทธินี สามกุล สุรินทร์ 10.52

1440900232018 ธิดาพร ศรีพรม มหาสารคาม 10.09

1379900104221 นํ�าทิพย์ บุญล้น อํานาจเจริญ 10.09

1709901220451 ภคินี ใจมุ่ง ขอนแก่น 10.00

1430300286656 ชฎาพร จันทร์แก้ว บึงกาฬ 9.67

1711200011840 วรรณกานต์ เที�ยงธรรม อุบลราชธานี 9.53



20.ขว้างจักร 1430400158510 เสาวลักษณ์ บุญจันที บึงกาฬ 33.18

1449900417768 เฟื�องฟ้า จันนี� ขอนแก่น 29.59

1350100380447 อมาวดี สว่างวงค์ ร้อยเอ็ด 29.00

1279800084459 นริศรา หาญเทียม นครราชสีมา 28.75

1330900271103 รัตน์ติญากรณ์ ศุภศร ศรีสะเกษ 28.58

1400700209195 อโนทัย อุดมศักดิ� ขอนแก่น 28.54

1319900654701 กัญญานัฐ พิกุลทอง บุรีรัมย์ 23.06

1310700289475 อริสา สีแก้ว บุรีรัมย์ 22.95

21.ขว้างค้อน 1100501438022 นงนภัส ปัญญายิ�ง นครราชสีมา 34.98

1310700289475 อริสา สีแก้ว บุรีรัมย์ 23.85

1319900654701 กัญญานัฐ พิกุลทอง บุรีรัมย์ 22.46

1379900092746 สุดารัตน์ จันทรา อํานาจเจริญ 21.80

1379900094854 บังอร จักษุคํา อํานาจเจริญ 20.48

1321000381621 วนัดดา โคตยา สุรินทร์ 17.10

22.ทุ่มนํ�าหนัก 1350100380447 อมาวดี สว่างวงค์ ร้อยเอ็ด 11.02

1309902538954 สุชาดา ฟุ้งสันเทียะ นครราชสีมา 9.53

1350100467534 สุวนันท์ เปิกโปง ร้อยเอ็ด 9.09

1279800084459 นริศรา หาญเทียม นครราชสีมา 8.56

1430400158510 เสาวลักษณ์ บุญจันที บึงกาฬ 8.24

1499900294895 สุภาวดี รูปเหมาะ มุกดาหาร 8.08

1451101295745 ปนัสยา สิงห์จันทร์ ขอนแก่น 7.59

1199900728570 ประกายเพชร เหนือทอง ยโสธร 7.52

23.พุ่งแหลน 1302300043314 อัจฉรา อินทร์โยธา นครราชสีมา 35.60

1309902538024 กาญจนา ขอเยือกกลาง นครราชสีมา 31.63

1349900870935 ธัญญารัตน์ เทียนหอม อุบลราชธานี 30.03

1379900094854 บังอร จักษุคํา อํานาจเจริญ 27.30

1350100380447 อมาวดี สว่างวงค์ ร้อยเอ็ด 27.15

1409901579419 ชริณนา ดอนเหลือม ขอนแก่น 24.25

1471100168979 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 24.07

1419901806873 วิรังรอง เพ็ชรสิม อุดรธานี 23.79



24.สัตตกรีฑา 1100702612283 พจนาฎ สมศรี ศรีสะเกษ 3,049

1471100168979 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 2,860

1341100325617 อารียา กาสา อุบลราชธานี 2,847

2330600028562 อรปรียา บุญร่วม ศรีสะเกษ 2,371

1341500272189 นิตติญา บุสวะ อุบลราชธานี 2,231

1480200108811 กนกอร ธรรมสอน นครพนม 1,319

1471100186632 ระพีพรรณ นามตาแสง สกลนคร 1,267

(..........................................................)

ผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ

ลงชื�อ.................................................
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