
 

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา 

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  

“ศรีสะเกษเกมส์” 

 

 วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2565 

 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 



รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน ชาย/หญิง รอบแข่งขัน เวลารับเหรียญ หมายเหตุ
101 07.00 น. ว่ิง 10,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 16.30 น.
102 08.00 น. ว่ิง 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 16.40 น.
103 09.30 น. ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 1
104 09.35 น. ขว้างจักร ชาย ชิงชนะเลิศ 16.50 น.
105 09.40 น. ว่ิง 400 เมตร หญิง คัดเลือก
106 10.00 น. ว่ิง 400 เมตร ชาย คัดเลือก
107 10.20 น. ว่ิง 100 เมตร หญิง คัดเลือก
108 10.20 น. กระโดดสูง หญิง สัตตกรีฑา 2
109 10.40 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย คัดเลือก

110 16.00 น. ทุ่มน้้าหนัก หญิง สัตตกรีฑา 3
111 16.05 น. ขว้างจักร หญิง ชิงชนะเลิศ
112 16.10 น. กระโดดค้้า ชาย ชิงชนะเลิศ
113 16.15 น. กระโดดไกล ชาย ชิงชนะเลิศ
114 17.00 น. ว่ิง 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 17.15 น.
115 17.20 น. ว่ิง 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 17.35 น.
116 17.40 น. ว่ิง 200 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 4
117 18.00 น. ว่ิง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 18.15 น.
118 18.20 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 18.35 น.
119 18.40 น. ว่ิงผลัด 3 x 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 18.50 น.
120 19.00 น. ว่ิงผลัด 3 x 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 19.10 น.

หมายเหตุ   :  โปรแกรมการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ/ผู้แทนเทคนิคหรือผู้ช้ีขาด

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"
รายการแข่งขันวันท่ี 19 มีนาคม 2565

ภาคบ่าย

ภาคเช้า



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2301 ปารียา สนเส็ม พัทลุง 39:18.26 นาที
2 2230 ลินดา จันทะชิด หนองคาย 39:19.80 นาที
3 2381 ณัฐธิดา ยวงแก้ว พะเยา 39:23.09 นาที
4 2413 ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ ล าพูน 40:11.65 นาที
5 2020 วรพรรณ นวลศรี กรุงเทพมหานคร 41:32.30 นาที
6 2362 สุณีกา ปรีชาโปร่ง เชียงใหม่ 45:21.72 นาที
7 2089 นนท์ ฤทัยภัทร กาญจนบุรี 48:37.08 นาที
8 2189 ศิริกุล สุกใส นครราชสีมา 48:47.78 นาที
9 2160 อังสุมาลิน อุ่นผาง ขอนแก่น 49:05.53 นาที
10 2396 วริศรา วงศ์หล่มแก้ว เพชรบูรณ์ 50:55.81 นาที
11 2065 แสงสุนีย์ เหล่ือมล  า ปราจีนบุรี 51:20.22 นาที

2088 ณัฐพร ธรรมเท่ียง กาญจนบุรี DNF
2259 นภัสนันท์ วงษ์ด ารงศักด์ิ ชุมพร DNF
2409 ศศินิภา เผ่าทหาร ล าปาง DNS

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

รายการท่ี 101           ว่ิง 10,000 เมตร  หญิง         รอบชิงชนะเลิศ                เวลา  07.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สายฝน  เบ้ียวงศ์ จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 36:16.99 นาที ท าไว้ท่ี นครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2550

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1038 ณัฐวุฒิ อินนุ่ม ชลบุรี 32:06.40 นาที
2 1037 ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม ชลบุรี 32:07.17 นาที
3 1444 จาตุรนต์ เข่ือนแก้ว เชียงใหม่ 32:24.15 นาที
4 1281 อาทิตย์ โสดา หนองบัวล าภู 33:54.16 นาที
5 1468 อภิสิทธ์ิ ช้างหิน พะเยา 34:24.44 นาที
6 1446 ธนัช ยอดด าเนิน เชียงใหม่ 34:28.80 นาที
7 1374 ฐิตินันท์ ทองดี ภูเก็ต 34:49.17 นาที
8 1503 อภิรักษ์ ยศจ ารัส ล าปาง 35:38.30 นาที
9 1495 ทรนง วินัยเย่ียม แม่ฮ่องสอน 36:10.21 นาที

1021 สิทธิราช โพธ์ิชนัง กรุงเทพมหานคร DNF
1356 สิขรินทร์ มะซะ ปัตตานี DNF
1081 สใพงษ์ บรรดาศักด์ิ ปราจีนบุรี DNS
1121 เอกลักษณ์ สีห์จักร์ ราชบุรี DNS
1484 ภัทรพล น้อยหมอ พิษณุโลก DNS

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

รายการท่ี 102           ว่ิง 10,000 เมตร  ชาย         รอบชิงชนะเลิศ                เวลา  08.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญถึง  ศรีสังข์ จังหวัดนครราชสีมา สถิติ 30:15.86 นาที ท าไว้ท่ี เชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2555

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
851 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 14.93 วินาที
801 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 15.31 วินาที
564 2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง 17.29 วินาที
550 2161 ทินพิตา บุไธสง ชัยภูมิ 17.42 วินาที
440 2123 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล สุพรรณบุรี 18.48 วินาที
433 2397 ศรัญญา มาแก้ว เพชรบูรณ์ 18.55 วินาที
420 2176 ธัญพิชชา นครชัย นครราชสีมา 18.69 วินาที

2064 วาสนา วินาโท ปราจีนบุรี DNS

Scoor Bib Athlete Name Ctr.
575 2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ 17.19 วินาที
469 2411 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ล าพูน 18.19 วินาที
418 2162 สิริวิภา พอขุนทด ชัยภูมิ 18.71 วินาที
227 2231 นพรัตน์ โสประโคน หนองบัวล าภู 20.97 วินาที

2255 ชนิตา ศรีสุขใส กระบ่ี DNS
2392 นลิน ภาชนะ เพชรบูรณ์ DNS

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

รายการท่ี 103           ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร             สัตตกรีฑา 1                  เวลา 09.30 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท เขต 7 สถิติ 5,247 คะแนน ท าไว้ท่ี ระยอง 28 กรกฎาคม 2541

พวกท่ี 2



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1002 เกียรติประดิษฐ์ ศรีใส กรุงเทพมหานคร 52.67 เมตร
2 1011 ธงชัย ศิลามูล กรุงเทพมหานคร 50.17 เมตร
3 1076 บัณฑิต สิงหทองกูล ปราจีนบุรี 49.91 เมตร
4 1177 อาทิตย์ มาลาศรี ขอนแก่น 45.92 เมตร
5 1110 ชัยยศ เอื อยกระโทก นครสวรรค์ 43.55 เมตร
6 1476 พัชรพล ปิยะพันธ์ พิจิตร 42.46 เมตร
7 1143 เพ็ชรรัตน์ ช่ังกริส อ่างทอง 39.59 เมตร
8 1486 วัธนชัย กล่อมวัฒนา พิษณุโลก 36.23 เมตร

1513 สรศักด์ิ จอมเมืองกาศ ล าพูน 35.13 เมตร
1502 วิชาฤทธ์ิ มาอ่ิน ล าปาง 33.63 เมตร
1407 คณาวุฒิ ขวัญทอง สุราษฎร์ธานี 33.11 เมตร
1099 ณฐนนท์ ศรีแก้ว กาญจนบุรี 32.98 เมตร
1252 ธีรพงษ์ โสบุญมา ร้อยเอ็ด 30.96 เมตร
1396 สุวรรณภูมิ เอียดม่วง สงขลา 29.57 เมตร
1515 อนุชา บรรดาการ ล าพูล DNS

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

รายการท่ี 104               ขว้างจักร             ชาย              ชิงชนะเลิศ                  เวลา 09.35 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วันสว่าง  สวัสดี จังหวัดกาญจนบุรี สถิติ 52.67 เมตร ท าไว้ท่ี นครศรีธรรมราช 18 กันยายน 2550

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2340 สุกัญญา จันทร์ชาวนา สุราษฎร์ธานี 57.36 วินาที
2 2012 เบนน่ี โนนทะน า กรุงเทพมหานคร 57.39 วินาที
3 2267 ปิยะฉัตร ขาวล้วน ตรัง 58.60 วินาที
4 2172 ณัชชา ชินอักษร นครราชสีมา 1:01.31 นาที
5 2079 นันธิตา บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 1:05.10 นาที
6 2353 อริสรา สวนพรม ก าแพงเพชร 1:06.43 นาที
7 2056 ปิยธิดา ยอดนุ้ย ปทุมธานี 1:06.81 นาที
8 2365 ณิชารีย์ พานรอง ตาก 1:06.99 นาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2307 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ ภูเก็ต 59.43 วินาที
3 2009 ดารารัตน์ สร้อยสุวรรณ กรุงเทพมหานคร 59.57 วินาที
4 2270 มลธิดา ทองประจุแก้ว ตรัง 1:02.09 นาที
6 2041 ปาณิศา เริงศาสตร์ นครนายก 1:05.38 นาที
7 2032 ชุติกาญจน์ แสงภักดี ชลบุรี 1:09.53 นาที

2077 กนกกานต์ สอนจันทร์ สมุทรสงคราม DNS

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2175 ทิพเนตร มีชาญ นครราชสีมา 56.84 วินาที
2 2125 อริสา เวฬุวนารักษ์ สุพรรณบุรี 58.36 วินาที
3 2370 สุชญา ค าแดงดี ตาก 1:00.22 นาที
4 2360 วิลาสินี ลือชา เชียงใหม่ 1:03.52 นาที
5 2198 จิราชา ปลื มพันธ์ บุรีรัมย์ 1:03.85 นาที
6 2131 ตรินัยน์ ดีษา อ่างทอง 1:06.13 นาที
7 2096 อนัญญา บุญประเสริฐ กาญจนบุรี 1:06.15 นาที
8 2306 ณิชามน ทรงคุณ ภูเก็ต 1:13.65 นาที

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 105          ว่ิง 400 เมตร   หญิง           รอบคัดเลือก                  เวลา 09.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ตรีวดี  ยงพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 54.82 วินาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 7 มกราคม 2557

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

พวกท่ี 1
Record

พวกท่ี 2

พวกท่ี 3

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1324 พิชยะ สุนทรท้วม นครศรีธรรมราช 49.59 วินาที
2 1178 อิทธิพล ทองรอบ ขอนแก่น 49.69 วินาที
3 1180 ชัยวัฒน์ ทองจ ารูญ ชัยภูมิ 49.93 วินาที
4 1116 พิพัฒน์พร พวงพ่ี พระนครศรีอยุธยา 50.57 วินาที
5 1230 วิรพล ทองเรือง บุรีรัมย์ 50.84 วินาที
6 1471 ธนโชติ ระบอบ พิจิตร 52.31 วินาที
7 1448 กษิด์ิเดช ทิบุญมา ตาก 52.69 วินาที
8 1310 ศราวุฒิ นวลศรี ชุมพร 55.87 วินาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1094 อภิสิทธ์ิ ฉ่ าศรี สมุทรปราการ 48.78 วินาที
3 1200 นาคา ฟ้ิงไธสง นครราชสีมา 49.66 วินาที
4 1418 วสุธา ไชยสุข สุราษฎร์ธานี 50.32 วินาที
6 1129 กิติธัช พรบุญมี สุพรรณบุรี 51.05 วินาที
7 1463 ภูวนัย รินแก้ว น่าน 53.70 วินาที
8 1517 สุชานนท์ หว่างเชื อ สุโขทัย 54.26 วินาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1295 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ อุบลราชธานี 50.35 วินาที
2 1059 ธิปธเนศ ศรีภา นนทบุรี 50.75 วินาที
3 1144 รัชชานนท์ ใจธรรม อ่างทอง 50.99 วินาที
4 1030 ยศพล สาริกา จันทบุรี 51.82 วินาที
5 1491 เศรษฐวิทย์ วินิชวงค์ เพชรบูรณ์ 52.34 วินาที
6 1303 ศรัณยู แซ่ฉ่ า กระบ่ี 57.45 วินาที

1421 ศุภณัฐ สุรกา สุราษฎร์ธานี DISQ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 106          ว่ิง 400 เมตร   ชาย           รอบคัดเลือก                  เวลา 10.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ณัฐพงษ์ คงกะพัน  กรุงเทพมหานคร  สถิติ 46.74 วินาที  ท าไว้ท่ี  เชียงราย 21 พฤศจิกายน 2564

พวกท่ี 1
Record

พวกท่ี 2

พวกท่ี 3

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2022 ศุภานิช พูลเกิด กรุงเทพมหานคร 11.78 วินาที
2 2165 อรอุมา เชษฐา นครพนม 11.88 วินาที
3 2344 สุภาวรรณ ธิปัตย์ สุราษฎร์ธานี 11.99 วินาที
4 2351 สุวิมล สระเทียนทอง ก าแพงเพชร 12.18 วินาที
5 2377 ปณิตา ปินไชย น่าน 12.29 วินาที
6 2166 กนกวรรณ ค่ากระโทก นครราชสีมา 12.35 วินาที
7 2113 บุษรา รอดประเสร็จ สระบุรี 12.40 วินาที
8 2093 ศิฐิมณี เทียมเมฆา กาญจนบุรี 12.96 วินาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2273 สุกานดา เพชรรักษา ตรัง 12.58 วินาที
3 2281 ชนาภา รัชชะ นครศรีธรรมราช 12.80 วินาที
3 2078 กุลนันทน์ ฟองเพ็ชร์ สมุทรสงคราม 12.80 วินาที
6 2350 สิรินยา สมจิตต์ ก าแพงเพชร 13.03 วินาที
7 2177 ปนัดดา สิงห์แสง นครราชสีมา 13.26 วินาที
8 2116 กัลยากร คล้ายสุบรรณ สุพรรณบุรี 13.53 วินาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2424 วาธิณี ผุสดี ล าพูน 13.06 วินาที
2 2061 อนัญญา แก่นหามูล ปทุมธานี 13.17 วินาที
3 2027 แพรวา ก าเหนิดศรี จันทบุรี 13.20 วินาที
4 2096 อนัญญา บุญประเสริฐ กาญจนบุรี 13.33 วินาที
5 2130 ณัฐพร กรานพิกุล อ่างทอง 13.53 วินาที
6 2126 อาภัสรา ย่ิงบุตร สุพรรณบุรี 13.62 วินาที
7 2216 พิชญธิดา จันพวง ยโสธร 13.73 วินาที
8 2200 ปัทวรรณ สุรไกรกุล บุรีรัมย์ 17.22 วินาที

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 107          ว่ิง 100 เมตร   หญิง           รอบคัดเลือก                  เวลา 10.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ดอกจันทร์  ดอกดวง เขต 10 สถิติ 11.63 วินาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 2537

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2

พวกท่ี 3

Record

Record



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
795 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 1.65 เมตร
689 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 1.56 เมตร
689 2176 ธัญพิชชา นครชัย นครราชสีมา 1.56 เมตร
689 2223 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 1.56 เมตร
588 2161 ทินพิตา บุไธสง ชัยภูมิ 1.47 เมตร
555 2386 ญาสิตา น่ิมนุช พิษณุโลก 1.44 เมตร
523 2123 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล สุพรรณบุรี 1.41 เมตร
523 2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง 1.41 เมตร
523 2397 ศรัญญา มาแก้ว เพชรบูรณ์ 1.41 เมตร
460 2162 สิริวิภา พอขุนทด ชัยภูมิ 1.35 เมตร
460 2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ 1.35 เมตร
399 2231 นพรัตน์ โสประโคน หนองบัวล าภู 1.29 เมตร

2064 วาสนา วินาโท ปราจีนบุรี DNS
2392 นลิน ภาชนะ เพชรบูรณ์ DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 108                กระโดดสูง     หญิง              สัตตกรีฑา 2                  เวลา 10.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท เขต 7 สถิติ 5,247 คะแนน ท าไว้ท่ี ระยอง 28 กรกฎาคม 2541



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1091 ภูริพล บุญสอน สมุทรปราการ 10.31 วินาที
2 1419 ศิริพล พันธ์แพ สุราษฎร์ธานี 10.60 วินาที
3 1441 รวมโชค เสมาทอง เชียงราย 10.76 วินาที
4 1070 พงศ์ศิริ อ่อนตา ปทุมธานี 10.92 วินาที
5 1193 จิรัฏฐ์ กางส าโรง นครราชสีมา 11.03 วินาที
6 1256 นนทนัฐปรีชา สังสีลาด เลย 11.30 วินาที
7 1494 กิตติเทพ อินต๊ะกูล แพร่ 11.45 วินาที
8 1299 ณัฐพันธ์ุ บุญยืน กระบ่ี 15.64 วินาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1127 สรอรรถ ดาบบัง สิงห์บุรี 10.63 วินาที
3 1006 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ กรุงเทพมหานคร 10.82 วินาที
4 1424 สิทธิพร ดอนไพรที สุราษฎร์ธานี 10.83 วินาที
6 1315 กฤษณะ ทองชูศิลป์ ตรัง 11.00 วินาที
7 1477 จรัญ สะเทิงรัมย์ พิษณุโลก 11.32 วินาที
8 1499 จิรพัฒน์ สุทธิโยช ล าปาง 11.33 วินาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1185 ธวัชชัย หีมเอียด ชัยภูมิ 10.56 วินาที
2 1067 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์ตนศิริ ปทุมธานี 10.60 วินาที
3 1382 จารุวิทย์ เมฆาเมศ สงขลา 11.16 วินาที
4 1485 รัตนพล โสวัน พิษณุโลก 11.28 วินาที
5 1133 ธีรยุทธ สังกูล สุพรรณบุรี 11.34 วินาที
5 1145 วรพงศ์ บุญมานะ อ่างทอง 11.34 วินาที
7 1504 กัมพล จันทร์ดอนตอง ล าพูน 11.69 วินาที

1331 สันติสุข ชุมสุข ตรัง DNS

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 109          ว่ิง 100 เมตร   ชาย           รอบคัดเลือก                  เวลา 10.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : จิระพงศ์  มีนาพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถิติ 10.31 +1.9 วินาที ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 11 ธันวาคม 2557

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2

พวกท่ี 3

Record

Record



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
675 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 12.21 เมตร
512 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 9.74 เมตร
456 2411 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ล าพูน 8.88 เมตร
436 2397 ศรัญญา มาแก้ว เพชรบูรณ์ 8.57 เมตร
428 2223 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 8.45 เมตร
423 2386 ญาสิตา น่ิมนุช พิษณุโลก 8.36 เมตร
390 2123 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล สุพรรณบุรี 7.86 เมตร
358 2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ 7.36 เมตร
354 2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง 7.29 เมตร
346 2176 ธัญพิชชา นครชัย นครราชสีมา 7.17 เมตร
326 2162 สิริวิภา พอขุนทด ชัยภูมิ 6.80 เมตร
227 2231 นพรัตน์ โสประโคน หนองบัวล าภู 5.30 เมตร

2064 วาสนา วินาโท ปราจีนบุรี DNS
2392 นลิน ภาชนะ เพชรบูรณ์ DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 110               ทุ่มน้ าหนัก     หญิง              สัตตกรีฑา 3                  เวลา 16.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท เขต 7 สถิติ 5,247 คะแนน ท าไว้ท่ี ระยอง 28 กรกฎาคม 2541



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2196 สิริยากร ม่ิงโอโล บึงกาฬ 35.21 เมตร
2 2290 ศุภลักษณ์ อินทรชู นครศรีธรรมราช 35.07 เมตร
3 2385 จรรยา พลชัยยา พิษณุโลก 35.00 เมตร
4 2150 เชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย ขอนแก่น 33.86 เมตร
5 2063 ชมพูนุช วอแพง ปราจีนบุรี 32.38 เมตร
6 2334 มาเรีย แต่งตั ง สุราษฎร์ธานี 30.58 เมตร
7 2194 วริยา สมภักดี บึงกาฬ 30.03 เมตร
8 2379 ณัฐญานันท์ บุญเรือง พะเยา 29.53 เมตร

2135 ปิยธิดา เมฆอยู่ อ่างทอง 25.85 เมตร
2232 ชนิตา กานุสนธ์ิ อ านาจเจริญ 28.08 เมตร
2233 รัตนากร ม่ันใจ อ านาจเจริญ DNS
2343 สุเบญรัตน์ อินแสง สุราษฎร์ธานี DNS
2428 ปรียา จันทร์นิมิตร อุตรดิตถ์ DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 111               ขว้างจักร     หญิง                     ชิงชนะเลิศ                เวลา 16.05 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สุเบญรัตน์  อินแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถิติ 58.20 เมตร ท าไว้ท่ี นครสวรรค์ 16 ธันวาคม 2558



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1119 ภาสพงศ์ อ่ าส าอาง ราชบุรี 5.40 เมตร
2 1101 กสิณภพ ชมชะนัด นครปฐม 5.00 เมตร
3 1109 เรวัต จันทร์ดี นครปฐม 4.50 เมตร
4 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 4.00 เมตร
5 1338 ธีรพัฒน์ ภักดีอักษร นครศรีธรรมราช 3.80 เมตร
6 1019 สมพงศ์ โสมบ้านกวย กรุงเทพมหานคร 3.60 เมตร

1088 ชาญวิทยะ ขันผง สมุทรปราการ DNS
1302 ปิยะศักด์ิ กูมุดา กระบ่ี DNS
1507 คณกรณ์ เล่ห์กล ล าพูน DNS
1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน DNS

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 112               กระโดดค้ า     ชาย                     ชิงชนะเลิศ                เวลา 16.10 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ภาสพงศ์ อ่ าส าอาง จังหวัดนครปฐม  สถิติ 5.55 เมตร ท าไว้ท่ี เชียงราย  21 พฤศจิกายน 2561



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1320 ชัยยา สุขขา ตรัง 7.20 เมตร
2 1162 ตรีภพ มานะพิมพ์ ขอนแก่น 7.19 เมตร
3 1208 ศรัณย์ แสนบัวค า นครราชสีมา 7.16 เมตร
4 1269 ณัฐพงศ์ ศรีนนทา สุรินทร์ 7.11 เมตร
5 1345 วันมนู หนูจันทร์ นครศรีธรรมราช 7.02 เมตร
6 1261 ศตวรรษ พรมภักตร์ ศรีสะเกษ 6.88 เมตร
7 1366 ปรัชญา เทพรักษ์ พัทลุง 6.86 เมตร
8 1255 เอกนาวิน อยู่ศิลป์ ร้อยเอ็ด 6.57 เมตร
9 1490 ธีรศักด์ิ กิจติผัด เพชรบูรณ์ 6.55 เมตร
10 1367 ปุญญพัฒน์ มีบุญเอียด พัทลุง 6.34 เมตร

1042 บุญยวัฒน์ อุตรักษ์ ชลบุรี DNS
1107 ต้นข้าว ปลายนา นครปฐม DNS
1260 วิศรุต สุวะไชย ศรีสะเกษ DNS
1290 สิรภพ บุญหยวก อุดรธานี DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 113               กระโดดไกล     ชาย                     ชิงชนะเลิศ                เวลา 16.15 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ธีรยุทธ  พิลาคง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถิติ 7.75 เมตร ท าไว้ท่ี พิษณุโลก 17 ธันวาคม 2551



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2012 เบนน่ี โนนทะน า กรุงเทพมหานคร 54.85 วินาที
2 2175 ทิพเนตร มีชาญ นครราชสีมา 56.49 วินาที
3 2340 สุกัญญา จันทร์ชาวนา สุราษฎร์ธานี 56.77 วินาที
4 2125 อริสา เวฬุวนารักษ์ สุพรรณบุรี 56.85 วินาที
5 2335 รัชดา ตาหลี สุราษฎร์ธานี 57.74 วินาที
6 2307 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ ภูเก็ต 58.04 วินาที
7 2267 ปิยะฉัตร  ขาวล้วน ตรัง 58.41 วินาที
8 2009 ดารารัตน์ สร้อยสุวรรณ กรุงเทพมหานคร 58.70 วินาที

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

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

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

Record

รายการท่ี 114          ว่ิง 400 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ               เวลา 17.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ตรีวดี  ยงพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 54.82 วินาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 7 มกราคม 2557



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1342 พิชยะ สุนทรท้วม นครศรีธรรมราช 47.98 วินาที
2 1094 อภิสิทธ์ิ ฉ่ าศรี สมุทรปราการ 48.11 วินาที
3 1200 นาคา ฟ้ิงไธสง นครราชสีมา 48.55 วินาที
4 1295 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ อุบลราชธานี 48.75 วินาที
5 1178 อิทธิพล ทองรอบ ขอนแก่น 48.91 วินาที
6 1180 ชัยวัฒน์ ทองจ ารูญ ชัยภูมิ 48.96 วินาที
7 1190 ลักกี  ยูยามาดู ชัยภูมิ 49.10 วินาที
8 1059 ธิปธเนศ ศรีภา นนทบุรี 55.23 วินาที

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 115          ว่ิง 400 เมตร   ชาย          รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 17.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ณัฐพงษ์ คงกะพัน  กรุงเทพมหานคร  สถิติ 46.74 วินาที  ท าไว้ท่ี  เชียงราย 21 พฤศจิกายน 2564



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
733 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 26.75 วินาที
621 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 28.12 วินาที
546 2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง 29.11 วินาที
529 2162 สิริวิภา พอขุนทด ชัยภูมิ 29.34 วินาที
509 2223 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 29.62 วินาที
483 2231 นพรัตน์ โสประโคน หนองบัวล าภู 29.99 วินาที
459 2386 ญาสิตา น่ิมนุช พิษณุโลก 30.34 วินาที
411 2397 ศรัญญา มาแก้ว เพชรบูรณ์ 31.06 วินาที

Scoor Bib Athlete Name Ctr.
539 2411 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ล าพูน 29.21 วินาที
515 2123 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล สุพรรณบุรี 29.54 วินาที
495 2176 ธัญพิชชา นครชัย นครราชสีมา 29.82 วินาที

2255 ชนิตา ศรีสุขใส กระบ่ี DNS
2064 วาสนา วินาโท ปราจีนบุรี DNS
2392 นลิน ภาชนะ เพชรบูรณ์ DNS

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 116          ว่ิง 200 เมตร             สัตตกรีฑา 4                  เวลา 17.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท เขต 7 สถิติ 5,247 คะแนน ท าไว้ท่ี ระยอง 28 กรกฎาคม 2541

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2

Record

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2022 ศุภานิช พูลเกิด กรุงเทพมหานคร 11.82 วินาที
2 2344 สุภาวรรณ ธิปัตย์ สุราษฎร์ธานี 11.86 วินาที
3 2165 อรอุมา เชษฐา นครพนม 11.87 วินาที
4 2351 สุวิมล สระเทียนทอง ก าแพงเพชร 12.17 วินาที
5 2273 สุกานดา เพชรรักษา ตรัง 12.45 วินาที
6 2227 จิราพัชร ขานอ่อนตา สุรินทร์ 12.46 วินาที
7 2061 อนัญญา แก่นหามูล ปทุมธานี 12.99 วินาที
8 2424 วาธิณี ผุสดี ล าพูน 13.05 วินาที

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 117          ว่ิง 100 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                เวลา 18.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ดอกจันทร์  ดอกดวง เขต 10 สถิติ 11.63 วินาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 2537



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1091 ภูริพล บุญสอน สมุทรปราการ 10.19 (NRC) วินาที
2 1127 สรอรรถ ดาบบัง สิงห์บุรี 10.48 วินาที
3 1419 ศิริพล พันธ์แพ สุราษฎร์ธานี 10.55 วินาที
4 1006 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ กรุงเทพมหานคร 10.61 วินาที
5 1185 ธวัชชัย หีมเอียด ชัยภูมิ 10.64 วินาที
6 1458 ณฐวรรธ เอ่ียมอุดม น่าน 10.65 วินาที
7 1067 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์ตนศิริ ปทุมธานี 10.67 วินาที
8 1441 รวมโชค เสมาทอง เชียงราย 10.89 วินาที

หมายเหตุ  (NRC) ดีกว่าสถิติเดิม

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 118          ว่ิง 100 เมตร   ชาย           รอบชิงชนะเลิศ                เวลา 18.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : จิระพงศ์  มีนาพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถิติ 10.31 +1.9 วินาที ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 11 ธันวาคม 2557



Rank Bib Athlete Name Ctr.
ดวงฤดี  จันรอด
กิตติกา  สุหฤด ารง
ภัทรวรรณ  จันพลโท
ปัทมา  ทาธิสา
ชาสิสา  พิมประสาน
ฤดี  เนตรไทย
พรพิมล  สุวรรณศรี
สุริตา  หิรัญเขต
ศศิกานต์  เกตบุตร
รัชนีกร  บุรินโท
กนิษฐา  เพชรพงษ์
พิชญาภัค  กิจสุข
ศิริ  รอดเณร
สิรินทร์  วัฒนปัญญากุล
ปรมาภรณ์   เถยสูงเนิน
ภัทรวดี  เสนาศักด์ิ
วรรวิพา  ทองสีข า
ปาณิศา  จันทร์แก้ว
มุกตาภา  ช้างหิน
ณัฐธิดา  เถาหน้อย
ณัฐฐญาดา  เรือนป้อ
ไผ่ธิดา  เดชเดิม
จิรประภา  คุมธง
วนิดา  โสพรมมา

ยโสธร DISQ

7 พะเยา 7:59.91 นาที

6 นครศรีธรรมราช 7:56.58 นาที

5 นครราชสีมา 7:46.36 นาที

4 กรุงเทพมหานคร 7:42.22 นาที

อุบลราชธานี 7:16.33 นาที

3 ขอนแก่น 7:23.37 นาที

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 119       ว่ิงผลัด 3 x 800 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 18.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สุนิษา  เพชรบ้านนา / อุบลวรรณ  บุญแก้ว / จุฑามาศ  โขนข า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 สุราษฎร์ธานี 7:04.40 นาที

2



Rank Bib Athlete Name Ctr.
ศุภณัฐ  สุรกา
สมโชค  คงดี
สิทธิพร  สงข์ทอง
มงคล  แก้วตา
ปกรณ์  เทพสาร
ตุลาชัย  เทพทิพย์
เมธาวิน  ประเสริฐ
ณัชพล  ศรีจันทร์
จุลจักร  ดิษฐบรรจง
ธีระศักด์ิ  วงค์ศรีทา
จักรินทร์  ลุนพิลา
ศุภกิจ  สมนึก
กฤษฎา  พิมพ์บึง
ภานุวัฒน์  มะวะลีมา
ภูมินทร์  เจียมภูเขียว
โยธิน  ยาประจันทร์
บุญตรา  สุวรรณหอม
สหัสวรรษ  มานะกล้า
วุฒิภัทร  พานิสนอก
ภูบุดินทร์  ศักด์ิวงศ์
รัชพล  เรียนก่ิง
ภราดร  ราษี
  รักเขตต์  นามวิเศษ
  สุรชัย  มุมทอง

สุรินทร์ DISQ

7 นครราชสีมา 6:19.17 นาที

6 สตูล 6:18.02 นาที

5 ขอนแก่น 6:11.81 นาที

4 ยโสธร 6:03.18 นาที

เชียงราย 6:01.98 นาที

3 นนทบุรี 6:03.13 นาที

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 19  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 120       ว่ิงผลัด 3 x 800 เมตร   ชาย           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 19.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ :บุญชู  วงศ์อริยะจินดา / ทะนงศักด์ิ  ล่ิมเน่ียว / โยธิน  ยาประจันทร์ จังหวัดสตูล

1 สุราษฎร์ธานี 6:00.86 นาที

2



รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน ชาย/หญิง รอบแข่งขัน เวลารับเหรียญ

201 06.00 น. เดิน 20 กิโลเมตร ชาย/หญิง ชิงชนะเลิศ
202 09.00 น. ว่ิง 800 เมตร หญิง คัดเลือก
203 09.20 น. ว่ิง 800 เมตร ชาย คัดเลือก
204 09.20 น. กระโดดไกล หญิง สัตตกรีฑา 5
205 09.40 น. ว่ิง 200 เมตร หญิง คัดเลือก
206 10.00 น. ว่ิง 200 เมตร ชาย คัดเลือก
207 10.10 น. ขว้างค้อน หญิง ชิงชนะเลิศ 16.20 น.
208 10.20 น. ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร ชาย คัดเลือก
209 10.40 น. ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร หญิง คัดเลือก

210 16.30 น. พุ่งแหลน หญิง สัตตกรีฑา 6
211 16.40 น. กระโดดสูง ชาย ชิงชนะเลิศ 17.45 น.
212 16.50 น. กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ 18.00 น.
213 17.00 น. พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ 18.15 น.
214 17.00 น. ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 17.10 น.
215 17.15 น. ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 17.20 น.
216 17.30 น. ว่ิง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 17.40 น.
217 17.40 น. ว่ิง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 17.55 น.
218 17.50 น. ว่ิงวิบาก 3,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 18.30 น.
219 18.10 น. ว่ิงวิบาก 3,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 18.45 น.
220 18.20 น. ว่ิง 800 เมตร หญิง สัตตกรีฑา 7 18.50 น.
221 18.40 น. ว่ิง 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 19.00 น.
222 19.00 น. ว่ิง 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 19.15 น.
223 19.20 น. ว่ิงผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย/หญิง ชิงชนะเลิศ 19.30 น.

หมายเหตุ   :  โปรแกรมการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ/ผู้แทนเทคนิคหรือผู้ช้ีขาด

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"
รายการแข่งขันวันท่ี 20 มีนาคม 2565

ภาคบ่าย

ภาคเช้า



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
1 1516 อาทิตย์ ศรีวิชัย ล าพูน 1:41:17.49 ช่ัวโมง
2 1148 ศุภกร สุภวาลย์ อุทัยธานี 1:51:25.24 ช่ัวโมง
3 1147 วีรภาพ ดอกบัว อุทัยธานี 1:52:14.38 ช่ัวโมง
4 1510 ชัยวิทย์ชิต คนฟู ล าพูน 2:01:48.71 ช่ัวโมง
5 1358 ฮารง แยนา ปัตตานี 2:02:36.18 ช่ัวโมง
6 1197 ณัฐภัทร นิจดร นครราชสีมา 2:06:00.11 ช่ัวโมง
7 1128 สุรสิงห์ อยู่สุข สิงห์บุรี 2:08:17.70 ช่ัวโมง
8 1355 มะรูยี ดอเลาะ ปัตตานี 2:15:47.35 ช่ัวโมง
9 1182 ไชยวัฒย์ เวียงชัยภูมิ ชัยภูมิ 2:18:28.41 ช่ัวโมง
10 1029 มานพ ชาวไร่ จันทบุรี 2:27:16.94 ช่ัวโมง
11 1118 เพ็ญเพ็ชร บัวบุญเลิศ ราชบุรี 2:28:19.75 ช่ัวโมง

1012 ธีรศักด์ิ เฉลียวพงษ์ กรุงเทพมหานคร DNF
1187 น  าหน่ึง แสนโบราณ ชัยภูมิ DNF
1215 อนุชิต จิตรจักร์ บึงกาฬ DNF
1235 บัณฑิต ชมภูนุช มหาสารคาม DNF
1377 มูฮ าหมัดอามีน สาแหละ ยะลา DNS
1380 อาบัส ดาโอะมุสอ ยะลา DNS
1430 อุกฤษฏ์ ศรีส่ง สุราษฎร์ธานี DNS

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

วันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 201           เดิน 20 กิโลเมตร  ชาย         รอบชิงชนะเลิศ                เวลา  06.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ศักด์ิชาย  สมุทรเก่า เขต 7 สถิติ 1:30:45 ช่ัวโมง ท าไว้ท่ี ศรีสะเกษ 14 ธันวาคม 2540



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2101 กชพร ตั งศรีวงษ์ นครสวรรค์ 1:54:11.71 ช่ัวโมง
2 2010 ธนภรณ์ เป่ียมสกุล กรุงเทพมหานคร 2:01:59.53 ช่ัวโมง
3 2143 ธิมาพร บัวเสนา อุทัยธานี 2:10:12.28 ช่ัวโมง
4 2271 วรรณวิสา แสงทะรา ตรัง 2:19:55.26 ช่ัวโมง
5 2367 สมฤทัย เดชาเวฬุมาศ ตาก 2:23:59.46 ช่ัวโมง
6 2195 สมฤดี ใจสวาง บึงกาฬ 2:30:24.76 ช่ัวโมง

2040 ชลธิชา รักวงษ์ นครนายก
2085 จิรัชยา พรมนต์ สมุทรสาคร
2146 เบญญทิพย์ จินตาศรี กาฬสินธ์ุ
2205 จณิสตา บัวมาศ มหาสารคาม
2257 ภณิดา จงรักษ์ กระบ่ี
2263 หฤทัย จรข า ชุมพร
2280 จุฑารัตน์ อินทเพชร์ นครศรีธรรมราช
2308 สุรัสวดี แวเยง ยะลา
2310 กัญญาพัชร ทองกอบ สงขลา
2337 วชิรญาณ์ สมรูป สุราษฎร์ธานี
2341 สุดารัตน์ ยสราโม สุราษฎร์ธานี
2363 อุบลวรรณ อนุรักษ์พงพี เชียงใหม่
2394 มณฑกาญจน์ นหุตานนท์ เพชรบูรณ์

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

วันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 201           เดิน 20 กิโลเมตร  หญิง         รอบชิงชนะเลิศ                เวลา  06.00 น.     

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สถิติกีฬาแห่งชาติ : ธนภรณ์  เป่ียมสกุล จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 1:47:33.42 ช่ัวโมง ท าไว้ท่ี นครสวรนรค์ 19 ธันวาคม 2558
Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2323 ดวงฤดี จันรอด สุราษฎร์ธานี 2:23.88 นาที
2 2248 ชาลิสา พิมประสาร อุบลราชธานี 2:26.65 นาที
3 2035 วีรฉัตร สุวรรณโชติ ชลบุรี 2:35.37 นาที
4 2214 ไผ่ธิดา เดชเดิม ยโสธร 2:40.39 นาที
5 2358 ปติมา หัสดาลอย เชียงใหม่ 2:41.24 นาที
6 2179 ปรมาภรณ์ เถยสูงเนิน นครราชสีมา 2:42.88 นาที
7 2382 มุกตาภา ช้างหิน พะเยา 2:48.11 นาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2285 ปาณิศา จันทร์แก้ว นครศรีธรรมราช 2:22.80 นาที
2 2253 ฤดี เนตรไทย อุบลราชธานี 2:24.50 นาที
3 2145 วรรณรัตน์ อะวันนา อุทัยธานี 2:27.29 นาที
4 2159 สุริตา หิรัญเขต ขอนแก่น 2:28.59 นาที
5 2272 ศิริวรรณ กุญชรินทร์ ตรัง 2:33.58 นาที
6 2190 สิรินทร์ วัฒนปัญญากุล นครราชสีมา 2:40.05 นาที

2039 ไอลดา นาสิงคาร ชลบุรี DNF นาที
2332 ภัทราวรรณ จันพลโท สุราษฎร์ธานี DNF นาที

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

วันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 202           ว่ิง 800 เมตร หญิง        รอบคัดเลือก             เวลา  09.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บัวทิพย์  บุญประเสริฐ จังหวัดปทุมธานี สถิติ 2:09.03 นาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 12 กันยายน 2549

พวกท่ี 1
Record

พวกท่ี 2
Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1004 จิรายุ ปลีนารัมย์ กรุงเทพมหานคร 1:58.15 นาที
2 1336 ธนโชติ จันทร์เสนะ นครศรีธรรมราช 1:59.27 นาที
3 1401 สหัสวรรษ มานะกล้า สตูล 1:59.33 นาที
4 1436 ตุลชัย เทพทิพย์ เชียงราย 1:59.36 นาที
5 1461 ธีรศักด์ิ ปะทิ น่าน 2:04.85 นาที

1131 โจเซฟ โอบิโอมา โอนูโอราห์ จูเนียร์ สุพรรณบุรี DNS
1165 ธีระยุทธ ก่ิงค า ขอนแก่น DNF
1496 รัชชานนท์ ทะเลทอง แม่ฮ่องสอน DNF

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1311 ศักรินทร์ ธารายศ ชุมพร 2:01.38 นาที
2 1247 ศุภกิจ สมนึก ยโสธร 2:01.86 นาที
3 1425 สิทธิพร สังข์ทอง สุราษฎร์ธานี 2:02.34 นาที
4 1169 ภูมินทร์ เจียมภูเขียว ขอนแก่น 2:02.80 นาที
5 1479 ณัฐวัตร ประวันรัมย์ พิษณุโลก 2:03.26 นาที
6 1205 รัชพล เรียนก่ิง นครราชสีมา 2:16.40 นาที
7 1400 โยธิน ยาประจันทร์ สตูล 2:36.83 นาที
8 1051 จุลจักร ดิษฐบรรจง นนทบุรี 2:36.94 นาที

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 203           ว่ิง 800 เมตร ชาย        รอบคัดเลือก             เวลา  09.20 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : โยธิน  ยาประจันททร์ จังหวัดสตูล สถิติ 1:51.33 นาที ท าไว้ท่ี เชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2555

(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

พวกท่ี 1
Record

พวกท่ี 2
Record

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



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
677 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 5.42 เมตร
540 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 4.93 เมตร
535 2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ 4.91 เมตร
500 2176 ธัญพิชชา นครชัย นครราชสีมา 4.78 เมตร
485 2161 ทินพิตา บุไธสง ชัยภูมิ 4.72 เมตร
472 2411 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ล าพูน 4.67 เมตร
398 2386 ญาสิตา น่ิมนุช พิษณุโลก 4.38 เมตร
398 2397 ศรัญญา มาแก้ว เพชรบูรณ์ 4.38 เมตร
381 2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง 4.31 เมตร
340 2223 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 4.14 เมตร
324 2123 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล สุพรรณบุรี 4.07 เมตร
283 2231 นพรัตน์ โสประโคน หนองบัวล าภู 3.89 เมตร
272 2162 สิริวิภา พอขุนทด ชัยภูมิ 3.84 เมตร

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 204           กระโดดไกล           สัตตกรีฑา 5                  เวลา 09.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท เขต 7 สถิติ 5,247 คะแนน ท าไว้ท่ี ระยอง 28 กรกฎาคม 2541

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2022 ศุภานิช พูลเกิด กรุงเทพมหานคร 25.20 วินาที
2 2113 บุษรา รอดประเสริจ สระบุรี 25.35 วินาที
3 2269 ภัทรพรรณ ชูกูล ตรัง 25.54 วินาที
4 2243 ขวัญจิรา ด้ามพรม อุบลราชธานี 27.04 วินาที
5 2096 อนัญญา บุญประเสริฐ กาญจนบุรี 27.79 วินาที
6 2177 ปนัดดา สิงห์แสง นครราชสีมา 28.15 วินาที
7 2027 แพรวา ก าเหนิดศรี จันทบุรี 28.21 วินาที

2154 พรพิมล สุวรรณศรี ขอนแก่น DISQ

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2351 สุวิมล สระเทียนทอง ก าแพงเพชร 24.90 วินาที
2 2344 สุภาวรรณ ธิปัตย์ สุราษฎร์ธานี 25.57 วินาที
3 2377 ปณิตา ปินไชย น่าน 25.67 วินาที
4 2078 กุลนันทน์ ฟองเพ็ชร์ สมุทรสงคราม 26.36 วินาที
5 2184 ลักษมี สงพรม นครราชสีมา 27.15 วินาที
6 2252 แพรทอง วรรณโคตร อุบลราชธานี 27.20 วินาที
7 2300 ปัฐมาวดี ณ พัทลุง พัทลุง 27.51 วินาที
8 2420 พัชราภา มาผาบ ล าพูน 28.90 วินาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2165 อรอุมา เชษฐา นครพนม 25.74 วินาที
2 2322 ณัฐมน โพธ์ิเซ่ง สุราษฎร์ธานี 25.89 วินาที
3 2424 วาธิณี ผุสดี ล าพูน 27.33 วินาที
5 2211 จิรประภา คุมธง ยโสธร 27.64 วินาที
6 2087 กุสุมา บัวตูม กาญจนบุรี 27.87 วินาที
7 2227 จิราพัชร ขานอ่อนตา สุรินทร์ 28.42 วินาที

2307 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ ภูเก็ต DISQ
2116 กัลยากร คล้ายสุบรรณ สุพรรณบุรี DISQ

พวกท่ี 3
Record

พวกท่ี 2
Record

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 205          ว่ิง 200 เมตร   หญิง           รอบคัดเลือก                  เวลา 09.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : อรนุช  กล่อมดี จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 23.61 วินาที -1.2 ท าไว้ท่ี ตรัง 12 กันยายน 2552

พวกท่ี 1



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1091 ภูริพล บุญสอน สมุทรปราการ 21.39 วินาที
2 1351 เอกภินัย แก้วหนู นครศรีธรรมราช 22.56 วินาที
3 1219 เกียรติศักด์ิ ศาลางาม บุรีรัมย์ 22.75 วินาที
4 1226 พีรพัฒน์ พิมพ์เสน บุรีรัมย์ 23.83 วินาที
5 1419 ศิริพล พันธ์แพ สุราษฎร์ธานี 23.89 วินาที
6 1517 สุชานนท์ หว่างเชื อ สุโขทัย 23.90 วินาที
7 1441 รวมโชค เสมาทอง เชียงราย 24.09 วินาที

1458 ณฐวรรธ เอ่ียมอุดม น่าน DISQ

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1424 สิทธิพร ดอนไพรที สุราษฎร์ธานี 21.82 วินาที
2 1259 ณรงค์ฤทธ์ิ ศุภศร ศรีสะเกษ 22.38 วินาที
3 1067 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์ตนศิริ ปทุมธานี 22.92 วินาที
4 1364 ณัฐพล สุขเกษม พัทลุง 22.93 วินาที
5 1256 นนทนัฐปรีชา สังสีลาด เลย 23.03 วินาที
6 1134 ธีรวุฒิ อินต๊ะ สุพรรณบุรี 23.82 วินาที
7 1180 ชัยวัฒน์ ทองจ ารูญ ชัยภูมิ 27.89 วินาที

1044 มูฮามะ สาและ ชลบุรี DNS

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1006 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ กรุงเทพมหานคร 21.56 วินาที
2 1185 ธวัชชัย หีมเอียด ชัยภูมิ 21.94 วินาที
3 1130 จิรภัทร ไชยสง สุพรรณบุรี 22.88 วินาที
4 1494 กิตติเทพ อินต๊ะกูล แพร่ 23.19 วินาที
5 1115 อลงกรณ์ ส้มเพชร ประจวบคีรีขันธ์ 24.54 วินาที
6 1295 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ อุบลราชธานี 25.13 วินาที

1331 สันติสุข ชุมสุข ตรัง DNS

พวกท่ี 3
Record

พวกท่ี 2
Record

พวกท่ี 1
Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 206          ว่ิง 200 เมตร   ชาย           รอบคัดเลือก                  เวลา 10.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สิทธิชัย  สุวรประทีป จังหวัดสมุทรปราการ สถิติ 20.75 วินาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 11 กันยายน 2549



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2013 ปานวาศ กิมสร้าง กรุงเทพมหานคร 55.71 เมตร
2 2368 สาวิตรี แก้วสุขศรี ตาก 47.26 เมตร
3 2014 ปาริฉัตร พรมจันทร์ กรุงเทพมหานคร 46.84 เมตร
4 2029 ชนมณี แสงโชติ ฉะเชิงเทรา 41.29 เมตร
5 2414 ณัฐธิดา วิจารณ์ ล าพูน 32.97 เมตร
6 2090 พิมพ์เงิน ลิ มเลิศลักษณ์ กาญจนบุรี 32.20 เมตร
7 2099 รัตนาภรณ์ เทียงปา นครปฐม 31.16 เมตร
8 2426 สุพัชญา ยศกาศ ล าพูน 30.38 เมตร

2066 อาภัสรา ทองรักษ์ ปราจีนบุรี 29.87 เมตร
2111 อุมากร บุตรน  าเพชร ราชบุรี 25.76 เมตร
2163 กมลพรรณ วงศ์พระไกร นครพนม 29.86 เมตร
2388 วิไลวรรณ พ่ึงละออ พิษณุโลก DISQ
2221 จุไรรัตน์ บุตรรักษ์ ศรีสะเกษ DNS
2428 ปรียา จันทร์นิมิตร อุตรดิตถ์ DNS

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 207          ขว้างค้อน   หญิง           ชิงชนะเลิศ                  เวลา 10.10 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ม่ิงกมล  คุ้มผล จังหวัดตาก สถิติ 56.18 เมตร ท าไว้ท่ีเชียงราย 22 พฤศจิกายน  2561



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1161 ณัฐพล ดันสูงเนิน ขอนแก่น 14.05 วินาที
2 1141 เดชอุดม สุวรรณชัยรบ อ่างทอง 15.58 วินาที
3 1455 จิรัฎฐ์ ครุฑนา น่าน 16.33 วินาที
4 1007 ฐานทัพ สิถิระบุตร กรุงเทพมหานคร 16.88 วินาที
5 1449 เกียรติศักด์ิ ป้อมศิลา ตาก 17.37 วินาที
6 1206 วีรภัทร ภาษี นครราชสีมา 17.68 วินาที
7 1394 วิทยาธร อนันต์ สงขลา 17.81 วินาที
8 1278 เอ็กเชล เพาเวลล์ สุรินทร์ 18.30 วินาที

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1043 ภานุวัฒน์ ขวัญยืน ชลบุรี 15.35 วินาที
2 1478 ฉัตรชัย กล้าหาญ พิษณุโลก 15.77 วินาที
3 1140 กศิดิศ หงส์วีรกุล อ่างทอง 16.04 วินาที
4 1373 สุริยา ละกะเต็ม พัทลุง 17.10 วินาที
5 1271 ธีรยุทธ หอมสมบัติ สุรินทร์ 17.56 วินาที
6 1227 เมธวิน ศรีสุข บุรีรัมย์ 19.60 วินาที

1507 คณกรณ์ เล่ห์กล ล าพูน DNS วินาที

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 208          ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร  ชาย            รอบคัดเลือก                  เวลา 10.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สุพรรณ  วงษ์ศรีเผือก สุพรรณบุรี สถิติ 13.96  วินาที+1.9 ท าไว้ท่ี ตรัง 14 กันยายน 2552

พวกท่ี 2
Record

(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

พวกท่ี 1
Record

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



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2173 ณัฐชยา เขาว์ผักปัง นครราชสีมา 14.47 วินาที
2 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 15.41 วินาที
3 2161 ทินพิตา บุไธสง ชัยภูมิ 17.19 วินาที
4 2229 หรรษา บุญหล้า สุรินทร์ 17.41 วินาที
5 2292 อริสรา ใจรุ่ง นครศรีธรรมราช 18.19 วินาที
6 2352 อรณิชา ชุมภูธิ ก าแพงเพชร 18.30 วินาที

2333 มลธิตา สมบัติชัย สุราษฎร์ธานี DNS
2329 พัชราภรณ์ จงไกรจักร สุราษฎร์ธานี DISQ

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2103 บัวริม บือขุนทด นครสวรรค์ 15.29 วินาที
2 2098 นัทตะวัน ดาวันดี นครปฐม 15.86 วินาที
3 2174 ทัตชญา ปิดตาทะนัง นครราชสีมา 16.89 วินาที
4 2074 สิริยากร เอียดซัง สมุทรปราการ 17.23 วินาที
5 2425 สุกันยา มาโสด ล าพูน 17.72 วินาที
6 2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง 22.66 วินาที
7 2202 รัฐพร แสงดี บุรีรัมย์ 24.13 วินาที

2064 วาสนา วินาโท ปราจีนบุรี DNS

พวกท่ี 1
Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 209          ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร   หญิง           รอบคัดเลือก                  เวลา 10.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท จังหวัดปราจีนบุรี สถิติ 13.56 วินาที +0.6 ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 9 มกราคม 2557

พวกท่ี 2
Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
691 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 41.24 เมตร
648 2223 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 39.01 เมตร
541 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 33.41 เมตร
481 2411 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ล าพูน 30.23 เมตร
438 2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง 27.98 เมตร
428 2386 ญาสิตา น่ิมนุช พิษณุโลก 27.42 เมตร
404 2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ 26.17 เมตร
386 2397 ศรัญญา มาแก้ว เพชรบูรณ์ 25.21 เมตร
359 2176 ธัญพิชชา นครชัย นครราชสีมา 23.74 เมตร
351 2161 ทินพิตา บุไธสง ชัยภูมิ 23.34 เมตร
312 2162 สิริวิภา พอขุนทด ชัยภูมิ 21.23 เมตร
299 2123 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล สุพรรณบุรี 20.52 เมตร
195 2231 นพรัตน์ โสประโคน หนองบัวล าภู 14.92 เมตร

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 210          พุ่งแหลน  หญิง             สัตตกรีฑา 6                  เวลา 16.30 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท เขต 7 สถิติ 5,247 คะแนน ท าไว้ท่ี ระยอง 28 กรกฎาคม 2541

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1132 ชัชชัย นิลพงษ์ สุพรรณบุรี 2.06 เมตร
2 1344 วชิรพล สอนรัมย์ นครศรีธรรมราช 2.06 เมตร
3 1371 ศักด์ิสิทธ์ิ สิทธิชัย พัทลุง 2.02 เมตร
4 1334 ณัฐพงศ์ แก้วมณี นครศรีธรรมราช 2.02 เมตร
5 1363 ณรงค์ฤทธ์ิ เกตุแสง พัทลุง 2.02 เมตร
6 1492 อธิชา ปัดไธสง เพชรบูรณ์ 1.94 เมตร
7 1329 พีรพัฒน์ อินสุวรรณ ตรัง 1.90 เมตร
8 1136 ปิยะพงค์ บุญโกย สุพรรณบุรี 1.85 เมตร
9 1214 นครินทร์ ลีพฤดิ บึงกาฬ 1.85 เมตร
10 1079 รพีพัฒน์ หนุนดี ปราจีนบุรี 1.85 เมตร
10 1262 กฤษฎา สรสิทธ์ิ สกลนคร 1.85 เมตร
12 1385 ชุติพงศ์ แก้วกุล สงขลา 1.85 เมตร
13 1172 วัชพล พรมวัฒนะ ขอนแก่น 1.80 เมตร
14 1261 ศตวรรษ พรมภักตร์ ศรีสะเกษ 1.80 เมตร
15 1036 ชัยมงคล ทรงพานุช ชลบุรี 1.75 เมตร

1323 ตะวัน แก้วด า ตรัง DNS

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

รายการท่ี 211          กระโดดสูง    ชาย     รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 16.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : โชคชัย  จิรสุขรุจี	 จังหวัดนครราชสีมา สถิติ 2.18 เมตร ท าไว้ท่ี ราชบุรี 23 ธันวาคม 2547

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2239 ปริญญา เฉ่ือยมะเริง อุดรธานี 5.89 เมตร
2 2277 อริสา ชูศิริ ตรัง 5.80 เมตร
3 2302 สุภวัทน์ ชูทอง พัทลุง 5.75 เมตร
4 2240 สุภาวดี อินตาถึง อุดรธานี 5.62 เมตร
5 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 5.57 เมตร
6 2279 กาญจนา จะรุราช นครศรีธรรมราช 5.26 เมตร
7 2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ 5.18 เมตร
8 2305 เอมมิกา จันทร์บุรี พัทลุง 4.96 เมตร
9 2315 รัชฎากร เต็มพร้อม สงขลา 4.94 เมตร
10 2364 จิรภิญญา พิมล ตาก 4.89 เมตร
11 2387 ณัฐธิดา บุญจันทร์ พิษณุโลก 4.88 เมตร
12 2228 นุชธิดา นิลาราช สุรินทร์ 4.27 เมตร

2044 ก่ิงแก้ว สืบเพชร นนทบุรี DNS
2068 กชกร ค าเรืองศรี สมุทรปราการ DNS
2342 สุนิสา สังข์ทอง สุราษฎร์ธานี DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 212          กระโดดไกล  หญิง             รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 16.50 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ดอกจันทร์  คงสมพงษ์ เขต 10  สถิติ 6.27 เมตร ท าไว้ท่ี ศรีสะเกษ 11 ธันวาคม 2540

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1501 ธีรวุฒิ จะก่อ ล าปาง 60.62 เมตร
2 1254 วันเฮลิม รสชา ร้อยเอ็ด 59.61 เมตร
3 1095 ชชวิน นามีผล สมุทรสงคราม 58.16 เมตร
4 1075 ธนงค์ เพชรทอง ปราจีนบุรี 57.32 เมตร
5 1016 ปิยะศิริ อินทะประสงค์ กรุงเทพมหานคร 56.69 เมตร
6 1339 นนทัช พลานุพัฒน์ นครศรีธรรมราช 55.35 เมตร
7 1360 กิตติพงศ์ จันทร์ด้วง พัทลุง 54.82 เมตร
8 1111 วัชรเกียรติ ช่ือสัตย์ นครสวรรค์ 51.96 เมตร

1269 ณัฐพงศ์ ศรีนนทา สุรินทร์ 51.00 เมตร
1149 สุขสวัสด์ิ ค าภา อุทัยธานี 50.12 เมตร
1411 ธนโชค ฉวีภักด์ิ สุราษฎร์ธานี 50.05 เมตร
1372 สิทธินันท์ สิทธิชัย พัทลุง 47.42 เมตร
1045 ศิขรินทร์ สุวรรณา ชลบุรี 45.73 เมตร
1508 จิรวัฒน์ ปินตาวะณา ล าพูน 44.56 เมตร
1341 ปรเมศ หมัดผอม นครศรีธรรมราช 38.35 เมตร

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 213          พุ่งแหลน  ชาย             รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 17.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : หัสดิน  รอดมณี จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถิติ 69.85 เมตร ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 12 ธันวาคม 2557

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2173 ณัฐชยา เขาว์ผักปัง นครราชสีมา 14.34 วินาที
2 2103 บัวริม บือขุนทด นครสวรรค์ 15.18 วินาที
3 2098 นัทตะวัน ดาวันดี นครปฐม 15.65 วินาที
4 2174 ทัตชญา ปิดตาทะนัง นครราชสีมา 16.50 วินาที
5 2074 สิริยากร เอียดซัง สมุทรปราการ 16.89 วินาที
6 2229 หรรษา บุญหล้า สุรินทร์ 16.91 วินาที
7 2161 ทินพิตา บุไธสง ชัยภูมิ 16.92 วินาที

2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม DISQ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

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

รายการท่ี 214         ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                เวลา 17.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท จังหวัดปราจีนบุรี สถิติ 13.56 วินาที +0.6 ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 9 มกราคม 2557



Rank Bib Athlete Name Ctr. Record
1 1161 ณัฐพล ดันสูงเนิน ขอนแก่น 14.04 วินาที
2 1043 ภานุวัฒน์ ขวัญยืน ชลบุรี 15.05 วินาที
3 1141 เดชอุดม สุวรรณชัยรบ อ่างทอง 15.40 วินาที
4 1478 ฉัตรชัย กล้าหาญ พิษณุโลก 15.61 วินาที
5 1140 กศิดิศ หงส์วีรกุล อ่างทอง 16.18 วินาที
6 1455 จิรัฎฐ์ ครุฑนา น่าน 16.31 วินาที
7 1007 ฐานทัพ สิถิระบุตร กรุงเทพมหานคร 16.64 วินาที

1373 สุริยา ละกะเต็ม พัทลุง DNF

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

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

รายการท่ี 215          ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร  ชาย            รอบชิงชนะเลิศ              เวลา 17.15 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สุพรรณ  วงษ์ศรีเผือก จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 13.96  วินาที+1.9 ท าไว้ท่ี ตรัง 14 กันยายน 2552



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2022 ศุภานิช พูลเกิด กรุงเทพมหานคร 24.18 วินาที
2 2351 สุวิมล สระเทียนทอง ก าแพงเพชร 24.64 วินาที
3 2165 อรอุมา เชษฐา นครพนม 24.68 วินาที
4 2344 สุภาวรรณ ธิปัตย์ สุราษฎร์ธานี 24.83 วินาที
5 2113 บุษรา รอดประเสริจ สระบุรี 25.20 วินาที
6 2377 ปณิตา ปินไชย น่าน 25.32 วินาที
7 2322 ณัฐมน โพธ์ิเซ่ง สุราษฎร์ธานี 25.42 วินาที
8 2269 ภัทรพรรณ ชูกูล ตรัง 28.04 วินาที

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 216          ว่ิง 200 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 17.30 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : อรนุช  กล่อมดี จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 23.61 วินาที -1.2 ท าไว้ท่ี ตรัง 12 กันยายน 2552



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1091 ภูริพล บุญสอน สมุทรปราการ 20.58 (NRC) วินาที
2 1185 ธวัชชัย หีมเอียด ชัยภูมิ 21.18 วินาที
3 1006 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ กรุงเทพมหานคร 21.26 วินาที
4 1424 สิทธิพร ดอนไพรที สุราษฎร์ธานี 21.49 วินาที
5 1259 ณรงค์ฤทธ์ิ ศุภศร ศรีสะเกษ 22.05 วินาที
6 1351 เอกภินัย แก้วหนู นครศรีธรรมราช 22.34 วินาที
7 1219 เกียรติศักด์ิ ศาลางาม บุรีรัมย์ 22.66 วินาที
8 1130 จิรภัทร ไชยสง สุพรรณบุรี 22.91 วินาที

              

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 217          ว่ิง 200 เมตร   ชาย           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 17.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สิทธิชัย  สุวรประทีป จังหวัดสมุทรปราการ สถิติ 20.75 วินาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 11 กันยายน 2549

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

หมายเหตุ  (NRC)  ดีกว่าสถิติเดิม



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2400 อรนุช เอ่ีอมเทศ เพชรบูรณ์ 11:59.70 นาที
2 2384 อรปรียา เถาหน้อย พะเยา 12:30.34 นาที
3 2262 สุรกาญจน์ วรรณะ ชุมพร 12:46.77 นาที
4 2380 ณัฐฐญาดา เรือนป้อ พะเยา 12:56.00 นาที
5 2336 รุ่งทิวา แก้วมี สุราษฎร์ธานี 13:24.49 นาที
6 2164 สุวณี ค าชนะ นครพนม 13:26.06 นาที
7 2311 จุฑามาศ สุวรรณโน สงขลา 13:27.33 นาที
8 2259 นภัสนันท์ วงษ์ด ารงศักด์ิ ชุมพร 14:10.64 นาที
9 2369 สุจิตรา บุญสนองค  าชู ตาก 14:36.58 นาที
10 2207 รุจิภา จันทร์โสม มหาสารคาม 18:33.46 นาที

2094 สุกัญญา ชุติตากรกนก กาญจนบุรี DNF
2156 ศิวพร สาเตาะ ขอนแก่น DNF
2170 ชลธิชา อ าไพพิศ นครราชสีมา DNF
2422 ภูรินี สานา ล าพูน DNF
2105 ธิดารัตน์ ราชมี พระนครศรีอยุธายา DNF
2319 กัญกมล สังข์แก้ว สุราษฎร์ธานี DNS

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

รายการท่ี 218          ว่ิงวิบาก 3,000 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                เวลา 17.50 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สนธิยา  สายแววจังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 11:15.94 นาที ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 7 มีนาคม 2555

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1509 ชยพล บุญอุปละ ล าพูน 9:40.75 นาที
2 1014 ปฏิการ เพชรศรีชา กรุงเทพมหานคร 9:49.12 นาที
3 1447 สมคิด ลีวมโนเงิน เชียงใหม่ 9:52.37 นาที
4 1431 เอกลักษณ์ หมวดเพ็ง สุราษฎร์ธานี 9:59.98 นาที
5 1374 ฐิตินันท์ ทองดี ภูเก็ต 10:04.98 นาที
6 1435 ชาญชัย แซ่ลี เชียงราย 10:15.74 นาที
7 1202 ภูบดินทร์ ศักดิวงค์ นครราชสีมา 10:18.46 นาที
8 1439 มงคล แก้วตา เชียงราย 10:27.73 นาที
9 1287 เจษฎา สมดวน อุดรธานี 10:41.89 นาที
10 1241 จิรวัฒน์ นางาม ยโสธร 10:56.86 นาที
11 1346 สพลดนัย อินทรพรหม นครศรีธรรมราช 10:57.62 นาที
12 1239 จักรินทร์ ลุนพิลา ยโสธร 11:00.90 นาที
13 1031 อภิชัย โรมพันธ์ จันทบุรี 11:07.54 นาที
14 1354 วิทวัส ไพศาล นราธิวาส 11:42.16 นาที

1125 ธันย์ธนัช เจียรธนินท์ สระบุรี DNS

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

รายการท่ี 219          ว่ิงวิบาก 3,000 เมตร   ชาย           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 18.10 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : จิระศักด์ิ  สุทธิชาติ จังหวัดชลบุรี สถิติ 9:10.94 นาที ท าไว้ท่ี กรุงเทพมหานคร 16 ธันวาคม 2543

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
584 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 2:39.01 นาที
557 2223 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 2:41.36 นาที
342 2161 ทินพิตา บุไธสง ชัยภูมิ 3:02.53 นาที
323 2176 ธัญพิชชา นครชัย นครราชสีมา 3:04.62 นาที
304 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 3:06.83 นาที
280 2411 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ล าพูน 3:09.68 นาที

2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ DNF

Scoor Bib Athlete Name Ctr.
470 2123 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล สุพรรณบุรี 2:49.42 นาที
447 2397 ศรัญญา มาแก้ว เพชรบูรณ์ 2:51.59 นาที
269 2386 ญาสิตา น่ิมนุช พิษณุโลก 3:11.06 นาที
157 2162 สิริวิภา พอขุนทด ชัยภูมิ 3:26.77 นาที
25 2231 นพรัตน์ โสประโคน หนองบัวล าภู 3:55.92 นาที

2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง DNF

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

รายการท่ี 220          ว่ิง 800 เมตร                 สัตตกรีฑา 7                        เวลา 18.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท เขต 7 สถิติ 5,247 คะแนน ท าไว้ท่ี ระยอง 28 กรกฎาคม 2541

Record
พวกท่ี 1

พวกท่ี 2
Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2285 ปาณิศา จันทร์แก้ว นครศรีธรรมราช 2:18.41 นาที
2 2323 ดวงฤดี จันรอด สุราษฎร์ธานี 2:19.13 นาที
3 2253 ฤดี เนตรไทย อุบลราชธานี 2:21.34 นาที
4 2248 ชาลิสา พิมประสาร อุบลราชธานี 2:22.34 นาที
5 2159 สุริตา หิรัญเขต ขอนแก่น 2:29.35 นาที
6 2035 วีรฉัตร สุวรรณโชติ ชลบุรี 2:30.04 นาที
7 2145 วรรณรัตน์ อะวันนา อุทัยธานี 2:30.39 นาที
8 2272 ศิริวรรณ กุญชรินทร์ ตรัง 2:32.22 นาที

ใบส่งรายช่ือนักกีฬา
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

รายการท่ี 221           ว่ิง 800 เมตร หญิง        รอบชิงชนะเลิศ             เวลา  18.40 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บัวทิพย์  บุญประเสริฐ จังหวัดปทุมธานี สถิติ 2:09.03 นาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 12 กันยายน 2549



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1004 จิรายุ ปลีนารัมย์ กรุงเทพมหานคร 1:52.89 นาที
2 1436 ตุลชัย เทพทิพย์ เชียงราย 1:54.93 นาที
3 1247 ศุภกิจ สมนึก ยโสธร 1:55.59 นาที
4 1425 สิทธิพร สังข์ทอง สุราษฎร์ธานี 1:56.99 นาที
5 1401 สหัสวรรษ มานะกล้า สตูล 1:58.22 นาที
6 1169 ภูมินทร์ เจียมภูเขียว ขอนแก่น 2:00.50 นาที
7 1336 ธนโชติ จันทร์เสนะ นครศรีธรรมราช 2:06.91 นาที
8 1311 ศักรินทร์ ธารายศ ชุมพร 2:13.44 นาที

(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

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

ใบส่งรายช่ือนักกีฬา
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 222           ว่ิง 800 เมตร ชาย        รอบชิงชนะเลิศ            เวลา  19.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : โยธิน  ยาประจันททร์ จังหวัดสตูล สถิติ 1:51.33 นาที ท าไว้ท่ี เชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2555



Rank Bib Athlete Name Ctr.
พัชราพร  จงไกรจักร
สุภาวรรณ  ธิปัตย์
สิทธิพร  ดอนไพรที
ศิริพล  พันธิแพ
ภัทราภรณ์  เดชานนท์
ตรีเนตร  กฤตานุกูลวงศ์
ศุภานิช  พูลเกิด
ชยุตฒ์  คงประสิทธ์ิ
สุกานดา  เพชรรักษา
ภัทรพรรณ  ชูกูล
จักรริน  ด ามูณี
กฤษณะ  ทองชูศิลป์
กนกวรรณ   ศากระโทก
นาคา  พิ งไธสง
ณัฐชา  ชินอักษร
จิรัฎฐ์  กางส าโรง
ณิชกานต์  ทะนิต๊ะ
ณัธสุชน  บัวมีธูป
ปณิตา  ปินโชย
ณฐวรรช  เอ่ียมอุดม
แพรทอง  วรรณโครต
ธีรวุฒิ  อินเลิศ
กัญญษรัตน์  ทนดี
ธนดล  วุฒสังข์
ณัฐพล นิรันดล
ธนพนธ์  มะลิลา
สุวิมล  สระเทียนทอง
ธัญวรัชน์  อยู่รัตวารินทร์
อนัญญา  แก่นหามูล
ณัฐพงศ์  วีระวงศ์รัตนศิริ
สุรีวรรณ   รูนันต์
พงศ์ศิริ  อ่อนตา

1 สุราษฎร์ธานี 42.68 นาที

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 223           ว่ิงผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย/หญิง        รอบชิงชนะเลิศ            เวลา  19.20 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : 

กรุงเทพมหานคร 44.62 นาที

3 ตรัง 44.16 นาที

2

4 นครราชสีมา 42.99 นาที

5 น่าน 44.91 นาที

6 อุบลราชธานี 45.23 นาที

7 ก าแพงเพชร 46.95 นาที

8 ปทุมธานี 46.98 นาที



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2046 สุนิสา โคตรสีเมือง นนทบุรี 5006 คะแนน
2 2100 วรัญญา เลไธสง นครปฐม 4008 คะแนน
3 2223 จิราพร เพริศแก้ว สกลนคร 3578 คะแนน
4 2161 ทินพิตา บุไธสง ชัยภูมิ 3196 คะแนน
5 2411 กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน ล าพูน 3157 คะแนน
6 2176 ธัญพิชชา นครชัย นครราชสีมา 3132 คะแนน
7 2397 ศรัญญา มาแก้ว เพชรบูรณ์ 3043 คะแนน
8 2386 ญาสิตา น่ิมนุช พิษณุโลก 3021 คะแนน
9 2123 วริศรา พัฒนสมบัติสกุล สุพรรณบุรี 2958 คะแนน
10 2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ 2827 คะแนน
11 2140 สุพรรณษา ดอกไม้ดี อ่างทอง 2806 คะแนน
12 2162 สิริวิภา พอขุนทด ชัยภูมิ 2474 คะแนน
13 2231 นพรัตน์ โสประโคน หนองบัวล าภู 1839 คะแนน

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สัตกรีฑาหญิง
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วาสนา  วินาโท เขต 7 สถิติ 5,247 คะแนน ท าไว้ท่ี ระยอง 28 กรกฎาคม 2541



รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน ชาย/หญิง รอบแข่งขัน เวลารับเหรียญ
301 07.00 น. ว่ิง 5,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 16.00 น.
302 07.30 น. ว่ิง 5,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 16.10 น.
303 08.30 น. ว่ิง 100 เมตร ชาย ทศกรีฑา 1
304 08.40 น. ทุ่มน ้าหนัก หญิง ชิงชนะเลิศ 16.20 น.
305 08.50 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง คัดเลือก
306 09.10 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย คัดเลือก
307 09.30 น. กระโดดไกล ชาย ทศกรีฑา 2
308 09.50 น. ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร ชาย คัดเลือก
309 10.10 น. ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร หญิง คัดเลือก
310 10.30 น. ทุ่มน ้าหนัก ชาย ทศกรีฑา 3
311 10.50 น. ขว้างค้อน ชาย ชิงชนะเลิศ 16.40 น.

312 16.00 น. เขย่งก้าวกระโดด ชาย ชิงชนะเลิศ 17.10 น.
313 16.05 น. กระโดดสูง ชาย ทศกรีฑา 4
314 16.10 น. กระโดดค ้า หญิง ชิงชนะเลิศ 17.20 น.
315 16.30 น. พุ่งแหลน หญิง ชิงชนะเลิศ 17.30 น.
316 17.00 น. ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 17.15 น.
317 17.20 น. ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 17.30 น.
318 17.40 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 17.50 น.
319 18.00 น. ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 18.10 น.
320 18.20 น. ว่ิง 400 เมตร ชาย ทศกรีฑา 5

หมายเหตุ   :  โปรแกรมการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ/ผู้แทนเทคนิคหรือผู้ชี ขาด

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"
รายการแข่งขันวันท่ี 21 มีนาคม 2565

ภาคบ่าย

ภาคเช้า



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1038 ณัฐวุฒิ อินนุ่ม ชลบุรี 15:21.43 นาที
2 1037 ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม ชลบุรี 15:21.98 นาที
3 1444 จาตุรนต์ เข่ือนแก้ว เชียงใหม่ 15:28.54 นาที
4 1503 อภิรักษ์ ยศจ ารัส ล าปาง 16:12.65 นาที
5 1445 ชัพวิชญ์ มานะโส เชียงใหม่ 16:15.05 นาที
6 1467 วชิรวิทย์ ธุระสิทธ์ิ พะเยา 16:15.66 นาที
7 1437 ทนากรณ์ จันโย เชียงราย 16:59.35 นาที
8 1453 อนุชา พาดา ตาก 16:59.52 นาที
9 1509 ชยพล บุญอุปละ ล าพูน 17:12.13 นาที
10 1468 อภิสิทธ์ิ ช้างหิน พะเยา 17:16.40 นาที
11 1028 ภัทร ชยาวาณิชกุล จันทบุรี 17:20.03 นาที
12 1298 ณัฐชนน เช้ือพลพิชัย กระบ่ี 17:55.12 นาที
13 1258 โชติ สอนค าปน ศรีสะเกษ 18:04.97 นาที

1306 ณัฐศักด์ิ วรรณะ ชุมพร DNF
1495 ทรนง วินัยเย่ียม แม่ฮ่องสอน DNF
1201 ภัคนันท์ นนท์ภักดี นครราชสีมา DNS

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

วันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

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

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

รายการท่ี 301           ว่ิง 5,000 เมตร  ชาย         รอบชิงชนะเลิศ                เวลา  07.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : จิระศักด์ิ  สุทธิชาติ จังหวัดชลบุรี สถิติ 14:32.09 นาที ท าไว้ท่ี กรุงเทพมหานคร 15 ธันวาคม 2543

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2301 ปารียา สนเส็ม พัทลุง 18:30.72 นาที
2 2230 ลินดา จันทะชิด หนองคาย 18:35.11 นาที
3 2381 ณัฐธิดา ยวงแก้ว พะเยา 18:59.11 นาที
4 2101 กชพร ต้ังศรีวงษ์ นครสวรรค์ 19:43.81 นาที
5 2020 วรพรรณ นวลศรี กรุงเทพมหานคร 20:00.55 นาที
6 2380 ณัฐฐญาดา เรือนป้อ พะเยา 20:27.06 นาที
7 2262 สุรกาญจน์ วรรณะ ชุมพร 21:01.52 นาที
8 2142 ดาวรินทร์ วรรณศรี อุทัยธานี 21:04.58 นาที
9 2144 มนฑิรา รัตนวรรณ อุทัยธานี 21:06.01 นาที
10 2106    นันทิกานต์  เมืองเล็น    พระนครศรีอยุธยา 23:01.82 นาที

2319 กัญกมล สังข์แก้ว สุราษฎร์ธานี DNS
2409 ศศินิภา เผ่าทหาร ล าปาง DNS
2001 กนิษฐา เพชรหงษ์ กรุงเทพมหานคร DNF
2371 สุพร วิลาสไผ่เงิน ตาก DNF
2164 สุวณี ค าชนะ นครพนม DNF

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

วันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 302           ว่ิง 5,000 เมตร หญิง        รอบชิงชนะเลิศ            เวลา  07.30 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สายฝน  เบ้ียวงศ์ จังหวัดสุพรรณบุรีร สถิติ 17:12.86 นาที ท าไว้ท่ี นครศรีธรรมราช 17 กันยายน 2550



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
736 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 11.58 วินาที
715 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 11.68 วินาที
693 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 11.79 วินาที
655 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 11.98 วินาที
571 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 12.42 วินาที
558 1142 พรพล สายทองประดิษฐ์ อ่างทอง 12.49 วินาที
551 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 12.53 วินาที

Scoor Bib Athlete Name Ctr.
715 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 11.68 วินาที
689 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 11.81 วินาที
667 1136 ปิยะพงค์ บุญโกย สุพรรณบุรี 11.92 วินาที
643 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 12.04 วินาที
204 1473 นคร พิเนตรเสถียร พิจิตร 14.84 วินาที

1153 กัมปนาท ค าภูชาติ ขอนแก่น DNS

พวกท่ี 1

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 303           ว่ิง 100 เมตร ชาย        ทศกรีฑา 1             เวลา  08.30 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

พวกท่ี 2
Record

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2084 อารีรัตน์ อินทดิษฐ สมุทรสงคราม 15.29 เมตร
2 2025 อาทิมา เสาวไพบูลย์ กรุงเทพมหานคร 13.05 เมตร
3 2236 อังคณา พิมพ์ทอง อ านาจเจริญ 11.98 เมตร
4 2135 ปิยธิดา เมฆอยู่ อ่างทอง 11.55 เมตร
5 2261 ศิริรัตน์ สัสดีเมือง ชุมพร 11.39 เมตร
6 2045 ทักษพร สมัยกลาง นนทบุรี 11.15 เมตร
7 2379 ณัฐญานันท์ บุญเรือง พะเยา 10.84 เมตร
8 2324 ธนภรณ์ ชูเช้ือ สุราษฎร์ธานี 10.40 เมตร
9 2141 เกวลิน ลพประเสริฐ อุทัยธานี 10.08 เมตร
10 2290 ศุภลักษณ์ อินทรชู นครศรีธรรมราช 9.88 เมตร
11 2385 จรรยา พลชัยยา พิษณุโลก 9.65 เมตร
12 2128 กนิษฐนาฎ จันทะสูนย์ อ่างทอง 9.51 เมตร
13 2163 กมลพรรณ วงศ์พระไกร นครพนม 9.10 เมตร

2398 สุวนันท์ สายวัน เพชรบูรณ์ DNS
2401 ภัทรวดี เขียวบุตร แพร่ DNS
2428 ปรียา จันทร์นิมิตร อุตรดิตถ์ DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 304           ทุ่มน้ าหนัก  หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 08.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : จุฑาภรณ์  กระแสร์ญาณ เขต 10 สถิติ 16.12 เมตร ท าไว้ท่ี ศรีสะเกษ 12 ธันวาคม 2540

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
จันทร์ธิรา  ศรีวิมล
ภัทราภรณ์  เดชานนท์
วิลาสิณี  จงจิตต์
ศุภานิช  พูลเกิด
จันทการต์  เจริญลาภ
สุภาวรรณ  ธิปัตย์
พัชราภรณ์  จงไกรจักร
ณัฐมน  โพธ์ิเซ่ง
อริสรา  สวนพรม
สุวิมล  สระเทียนทอง
ธัญวรัชน์  อยู่รัตวารินทร์
พัชราภา  สืบสาร
ฤดี  เนตรไทย
แพรทอง  วรรณโคตร
ขวัญจิรา  ด้ามพรม
กัญญารัตน์  ทนดี
ณัฐภัทร์  ขันชมภู
ณิชกานต์  ทะนิต๊ะ
จิรภทร์  มณีบุญ
ปณิตา  ปินไชย
อัญชลี  จินโน
กัณฐิกา  ชูจันทร์
ธัญญลักษณ์  เพชรรักษ์
ปัฐมาวดี  ณ พัทลุง
รัณสุดา  วงค์วิริยะ
วาริณี ผุสดี
พัชราภา  มาผาบ
เบณจภรณ์  สุภารง
ปวรรัตน์  เรืองศรี
อริษา  ค าสุวรรณ
ชุติกาญจน์  แสงภักดี
จินดาวัลย์  สมยอ

พวกท่ี 1
Record

                       : สถิติ 44.96 วินาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 9 มกราคม 2557

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 305          ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร   หญิง           รอบคัดเลือก                  เวลา 08.50 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : กาญจนา  ดิษฐ์บรรจง / ณีรนุช  กล่อมดี / ทัศพร  วรรณกิจ / ตรีวดี  ยงพันธ์ ทีมจังหวัดสุพรรณบุรี 

2 สุราษฎร์ธานี 47.62 วินาที

1 กรุงเทพมหานคร 46.89 วินาที

4 อุบลราชธานี 50.07 วินาที

3 ก าแพงเพชร 48.62 วินาที

6 พัทลุง 50.42 วินาที

5 น่าน 50.36 วินาที

7 ล าพูน 53.42 วินาที

8 ชลบุรี 55.88 วินาที



Rank Bib Athlete Name Ctr.
เสาวลักษณ์  สุมสิน
กนกวรรณ  ศากระโทก
ณัฐชา  ชินอักษร
ปพิชญา  ดวงมาลัย
อภิสมัย  สิทธิด ารงค์
ภัทรพรรณ  ชูกูล
สุกานดา  เพชรรักษา
ปิยะฉัตร  ชาวล้วน
อาภัสรา  ย่ิงบุตร
ชลธิชา  ค าเย็น
กัญญารัตน์  สังกูล
ธัญลดา  ทองชมพูนุช
พิมพ์ชนก  รอดภัย
กุสุมา  บัวดูม
ศิฐีมณี  เทียมเมฆา
อนัญญา  บุญประเสริฐ
พันชิตา  บ ารุงบุญประเสริฐ
ภัทรวดี  กุ่มมายา
กนกกานต์  สอนจันทร์
กุลพันทน์  ฟองเพ็ชร์
ไผ่ธิดา  เดชเดิม
วนิดา  โสพรมมา
พิชญธิดา  จันพวง
จิรประภา  คุมธง
ปิยธิดา  ยอดนุ้ย
อนัญญา  แก่นหามูล
กัญญาณัฐ  เสวตวงษ์
ธิวาทิพย์  พงษาเทศ
ชาลิสา  จันทร์จ าปา

  จอมขวัญ  ทองอ่วม
  สุพัตรา  สุวรรณศรี
  สิริยากร  เอียดซัง

พวกท่ี 2

1 นครราชสีมา 48.39 วินาที

Record

3 สุพรรณบุรี 50.18 วินาที

2 ตรัง 48.98 วินาที

5 สมุทรสงคราม 51.27 วินาที

4 กาญจนบุรี 50.74 วินาที

6 ยโสธร 51.29 วินาที

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

8 สมุทรปราการ 54.32 วินาที

7 ปทุมธานี 51.70 วินาที



Rank Bib Athlete Name Ctr.
ณัฐดนัย  สารมาศ
สิทธิพร  ดอนไพรที
ภานุวัฒน์  บุญเฟ่ืองฟู
ศิริพล  พันธ์แพ
ลัคก้ี  ยูยามาดู
ธวัชชัย  หีมเอียด
ธนาวุฒิ  ขอกลาง
ชัยวัฒน์  ทองจ ารูญ
อดิศร  บุญมาศ
นาคา พ้ิงไธสง
จิรายุส  ประเทืองไทย
จิรัฎฐ  กางส าโรง
คุณภัทร  ไกรจันทร์
เกียรติศักด์ิ  ศาลางาม
วิรพล  ทองเรือน
พีระพัฒน์  พิมเสน
วิษณุ  รู้หลัก
นันนภพ  สมบูรณ์น้อย
จิรพงษ์  เมฆเวียน
ศราวุธ  สอนนอก
ณรงค์ชัย  ทอกราว
วุฒิพงศ์  เกษรินทร์
ณัฐพล  สุขเกษม
ปุญญพัฒน์  มีบุญเอียด
ณัฐวุฒิ  โต๊ะทอง
ธนวัฒน์  รองชูเพ็ง
ทิชานนท์  แก้วกระจาย
สุรเชษฐ์  จันทร์โคตร
บัณฑิต  ศิริมูล
ฉัตร  กล้าหาญ
วรัญ  สะเทิงรัมย์
พงศ์พันธ์  ต๊ิบลังกา

8 พิษณุโลก 45.07 วินาที

5 ขอนแก่น 43.12 วินาที

3 นครราชสีมา 42.51 วินาที

4 บุรีรัมย์ 43.11 วินาที

สุราษฎร์ธานี 41.30 วินาที

2 ชัยภูมิ 42.27 วินาที

พวกท่ี 1
Record

                      : สถิติ 39.77 วินาที ท าไว้ท่ี ระยอง 29 กรกฎาคม 2541

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 306         ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร   ชาย           รอบคัดเลือก                  เวลา 09.10 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ชินวัตร  ไข่เกตุ / เอกชัย  จันทนะ / นิธิ  ปิยะพันธ์ / คงเดช  เนตรนี ทีม เขต 10  

7 นนทบุรี 43.65 วินาที

6 พัทลุง 43.22 วินาที

1



Rank Bib Athlete Name Ctr.
ณัฐพงษ์  คงกระพัน
ตรีเนตร  กฤตานุกูลวงศ์
จิระพงศ์  มีนาพระ
ชยุตม์  คงประสิทธ์ิ
วชิรวิชญ์  จิตสงวน
ณัฐพงศ์  วีระวงศ์รัตนศิริ
สถาพร  แสงมาศ
พงศ์ศิริ  อ่อนตา
พรเทพ  สุวรรณ์โค
ณัฐวัฒน์  ยอดเถ่ือน
ณภัทร  ค าเรียน
นคร  พิเนตรเสถียร
อณุสร  สามารถ
ธวัชชัย  คงแจ่ม
จักริน  ด ามุณี
กฤษณะ  ทองชูศิลป์
เจตน์สฤษฎ์ิ  ค ามี
ศรัณญู  แช่ซ่ า
สิทธิพล  เดชพร้อมชูเจริญ
ทวีศักด์ิ ณ นริทร์
ชนาธิป  จันทร์เพ็ญ
ฉะฝีอี  หมัดหม็ด
จารุวิทย์  เมฆาเมศ
ธชาวุธ  มินขาว
ศิรภัส  บัวทอง
ชัยมงคล  ทรงพานุช
นิติพนธ์ หม่ืนเอ
ภานุวัฒน์  ขวัญยืน
จิรเมธ  จินดาสิริเลิศ

   กษมะ  อุทรักษ์
   อภิสิทธ์ิ  ฉ่ าศรี
   ภูริพล  บุญสอน

1 กรุงเทพมหานคร 41.84 วินาที

2 ปทุมธานี 42.37 วินาที

พวกท่ี 2
Record

3 พิจิตร 42.59 วินาที

5 กระบ่ี 44.65 วินาที

4 ตรัง 44.53 วินาที

6 สงขลา 45.03 วินาที

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สมุทรปราการ DNF

7 ชลบุรี 45.50 วินาที



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
443 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 5.31 เมตร
467 1136 ปิยะพงค์ บุญโกย สุพรรณบุรี 5.43 เมตร
533 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 5.75 เมตร
535 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 5.76 เมตร
552 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 5.84 เมตร
567 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 5.91 เมตร
621 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 6.16 เมตร
621 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 6.16 เมตร
639 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 6.24 เมตร
688 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 6.46 เมตร

1142 พรพล สายทองประดิษฐ์ อ่างทอง DNS
1153 กัมปนาท ค าภูชาติ ขอนแก่น DNS
1473 นคร พิเนตรเสถียร พิจิตร DNS

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 307         กระโดดไกล            ทศกรีฑา 2                  เวลา 09.30 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ



L/O Bib Athlete Name Ctr.
1 กระบ่ี
2 สงขลา
3 สมุทรปราการ
4 ตรัง
5 ปทุมธานี
6 กรุงเทพมหานคร
7 พิจิตร
8 ชลบุรี

Record

กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"
ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 306         ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร   ชาย           รอบคัดเลือก                  เวลา 09.10 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ชินวัตร  ไข่เกตุ / เอกชัย  จันทนะ / นิธิ  ปิยะพันธ์ / คงเดช  เนตรนี ทีม เขต 10  
                      : สถิติ 39.77 วินาที ท าไว้ท่ี ระยอง 29 กรกฎาคม 2541

พวกท่ี 2

ใบส่งรายช่ือนักกีฬา



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1078 พัทธนันท์ ทอผ้าทอง ปราจีนบุรี 55.27 วินาที
2 1180 ชัยวัฒน์ ทองจ ารูญ ชัยภูมิ 56.36 วินาที
3 1326 ธวัชชัย คงแจ่ม ตรัง 56.85 วินาที
4 1047 สหัสวรรษ ภิยะวงษ์ ชลบุรี 59.06 วินาที
5 1160 ชัยวัฒน์ มาศรี ขอนแก่น 59.20 วินาที
6 1104 ฐิรพล เยรัมย์ นครปฐม 1:01.85 นาที

1131 โจเซฟ โอบิโอมา โอนูโอราห์ จูเนียร์ สุพรรณบุรี DNS
1428 หัสดา อินทานุกูล สุราษฎร์ธานี DNF

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1137 เมธาสิทธ์ิ ครามพินิจ สุพรรณบุรี 55.25 วินาที
2 1292 กฤษฎา บุญมา อุบลราชธานี 55.29 วินาที
3 1221 จีรพัฒน์ ตุลาเพียน บุรีรัมย์ 58.93 วินาที
4 1168 ภานุวัฒน์ นะวะสีมา ขอนแก่น 59.54 วินาที
5 1102 ชนินทร โตติยะ นครปฐม 1:00.78 นาที

1184 ธนาวุฒิ ขอกลาง ชัยภูมิ DNF
1420 ศุภกฤต สังข์ทอง สุราษฎร์ธานี DNF

(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

พวกท่ี 1

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

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 308          ว่ิงข้ามร้ัว 400 เมตร  ชาย            รอบคัดเลือก                  เวลา 09.50 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : กฤษธิพงษ์ สายกระสุน เขต 3 สถิติ  51.55  วินาที  ท าไว้ท่ี  อยุธยา  2534

พวกท่ี 2
Record

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2012 เบนน่ี โนนทะน า กรุงเทพมหานคร 1:05.95 1:05.95
2 2125 อริสา เวฬุวนารักษ์ สุพรรณบุรี 1:08.12 1:08.12
3 2326 บุษรอ มะหวีเอ็น สุราษฎร์ธานี 1:08.46 1:08.46
4 2274 สุพรรณษา เศษบุบผา ตรัง 1:10.14 1:10.14
5 2407 ภาวิตา ขัติยะ ล าปาง 1:16.04 1:16.01
6 2348 ภิญญดา มากประดิษฐ ก าแพงเพชร 1:19.98 1:19.98

2335 รัชดา ตาหลี สุราษฎร์ธานี DNF
2158 สุกัญญา ขวัญประเสริฐ ขอนแก่น DNS

Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2248 ชาลิสา พิมประสาร อุบลราชธานี 1:07.18 นาที
2 2122 วรรณษา ทองปลาด สุพรรณบุรี 1:09.31 นาที
3 2103 บัวริม บือขุนทด นครสวรรค์ 1:10.38 นาที
4 2287 ภัทรวดี เสนาศักด์ิ นครศรีธรรมราช 1:11.66 นาที
5 2198 จิราชา ปล้ืมพันธ์ บุรีรัมย์ 1:12.99 นาที
6 2425 สุกันยา มาโสด ล าพูน 1:14.13 นาที
7 2167 กรรณิการ์ พิมพาชาติ นครราชสีมา 1:16.26 นาที

2365 ณิชารีย์ พานรอง ตาก DISQ

พวกท่ี 1

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 309          ว่ิงข้ามร้ัว 400 เมตร   หญิง           รอบคัดเลือก                  เวลา 10.10 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : เรวดี  วัฒนสิน  เขต 10  สถิติ 57.97  วินาที   ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี  2537

พวกท่ี 2
Record

Record



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
555 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 11.15 เมตร
519 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 10.56 เมตร
474 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 9.81 เมตร
448 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 9.37 เมตร
435 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 9.15 เมตร
425 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 8.98 เมตร
411 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 8.75 เมตร
332 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 7.42 เมตร
328 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 7.35 เมตร

1473 นคร พิเนตรเสถียร พิจิตร DNS
1136 ปิยะพงค์ บุญโกย สุพรรณบุรี DNS
1153 กัมปนาท ค าภูชาติ ขอนแก่น DNS
1142 พรพล สายทองประดิษฐ์ อ่างทอง DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 310          ทุ่มน้ าหนัก     ทศกรีฑา 3                     เวลา 10.50 น.
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1001 กิตติพงศ์ บุญมาวัน กรุงเทพมหานคร 61.65 (NRC) เมตร
2 1500 ธันวารักษ์ บัวระภา ล าปาง 49.11 เมตร
3 1035 สิทธิชัย อู่ทอง ฉะเชิงเทรา 48.21 เมตร
4 1017 ยงจรส กันจู กรุงเทพมหานคร 45.15 เมตร
5 1105 ณัฐพล ปากน้ า นครปฐม 44.80 เมตร
6 1488 สุภนัย ขันปล้อง พิษณุโลก 42.58 เมตร
7 1452 มนตรี พรมโพธ์ิ ตาก 42.34 เมตร
8 1277 สุรศักด์ิ ด่านด้าว สุรินทร์ 39.04 เมตร

1106 ดนุสรณ์ เหล่ียววงค์ภูธร นครปฐม 37.00 เมตร
1080 วรวุฒิ แก้ววงษ์บน ปราจีนบุรี 35.25 เมตร
1514 สุรชาติ มาลาจุมปี ล าพูน 34.34 เมตร
1396 สุวรรณภูมิ เอียดม่วง สงขลา 33.94 เมตร
1343 ภูริวัฒน์ วรรณสุข นครศรีธรรมราช 31.37 เมตร
1450 บุญกอง เสน่ห์พูด ตาก DNS

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

........................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 311          ขว้างค้อน  ชาย            รอบชิงขนะเลิศ                  เวลา 10.30 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : กิตติพงศ์  บุญมา  สถิติ 60.14 เมตร  ท าไว้ท่ี  เชียงราย 23 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ   (NRC)  ดีกว่าสถิติเดิม



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1269 ณัฐพงศ์ ศรีนนทา สุรินทร์ 15.76 เมตร
2 1366 ปรัชญา เทพรักษ์ พัทลุง 15.54 เมตร
3 1320 ชัยยา สุขขา ตรัง 14.95 เมตร
4 1490 ธีรศักด์ิ กิจติผัด เพชรบูรณ์ 14.80 เมตร
5 1208 ศรัณย์ แสนบัวค า นครราชสีมา 14.40 เมตร
6 1324 ทินพันธ์ุ เต็มสังข์ ตรัง 14.28 เมตร
7 1376 จีรวัตร สายสระน้อย ยะลา 13.48 เมตร
8 1345 วันมนู หนูจันทร์ นครศรีธรรมราช 13.45 เมตร

1050 จารุพัฒน์ พวงไม้ นนทบุรี 13.24 เมตร
1216 อัษฎาวุธ ค าปันอ่อน บึงกาฬ 13.07 เมตร
1217 กฤษกวิน ทาหนองเภา บุรีรัมย์ NM
1260 วิศรุต สุวะไชย ศรีสะเกษ NM
1280 ปฏิพัทธ์ิ มงคลเคหา หนองบัวล าภู NM
1042 บุญยวัฒน์ อุตรักษ์ ชลบุรี DNS
1379 อัลกอร์หม๊ะ หามะ ยะลา DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 312          เขย่งก้าวกระโดด  ชาย             รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 16.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ธีรยุทธ  พิลาคง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถิติ 16.58 เมตร ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 12 กันยายน 2549

Record



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
661 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 1.84 เมตร
636 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 1.81 เมตร
585 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 1.75 เมตร
585 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 1.75 เมตร
585 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 1.75 เมตร
585 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 1.75 เมตร
441 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 1.57 เมตร
441 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 1.57 เมตร
396 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 1.51 เมตร

1142 พรพล สายทองประดิษฐ์ อ่างทอง DNS
1473 นคร พิเนตรเสถียร พิจิตร DNS
1153 กัมปนาท ค าภูชาติ ขอนแก่น DNS
1136 ปิยะพงค์ บุญโกย สุพรรณบุรี DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 313         กระโดดสูง            ทศกรีฑา 4                เวลา 16.05 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2015 ปิยดา บุญกว้าง  กรุงเทพมหานคร  3.40 เมตร
2 2057 รินรดา มีสันเทียะ  ปทุมธานี  3.25 เมตร
3 2024 อนิกา จาติกวณิช  กรุงเทพมหานคร  3.10 เมตร
4 2293 อัญชิสา เด็ดดวง นครศรีธรรมราช 2.60 เมตร
5 2282 ชุติกาญจน์ ด ามี นครศรีธรรมราช 2.40 เมตร

2052 ชญานิน มีสันเทียะ  ปทุมธานี  DNS
2237 ชลธิชา คะบุตร อุดรธานี DNS
2192 อายรียา ชินาการ นครราชสีมา DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 314          กระโดดค้ า  หญิง             รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 16.10 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สุกัญญา  ชมช่ืนดี จังหวัดกาญจนบุรี สถิติ 3.81 เมตร ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 9 มกราคม 2557

Record



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
1 2005 จริยา วิชัยดิษฐ กรุงเทพมหานคร 52.65 เมตร
2 2238 ณัฎฐา นาชาญ อุดรธานี 50.96 เมตร
3 2268 พรชนก สุทธิสงค์ ตรัง 40.45 เมตร
4 2059 สุภิสรา กล่ินละออ ปทุมธานี 40.36 เมตร
5 2141 เกวลิน ลพประเสริฐ อุทัยธานี 35.80 เมตร
6 2183 รัชดาพร ปรุงกลาง นครราชสีมา 33.35 เมตร
7 2042 มาเยือน อบอวล นครนายก 32.85 เมตร
8 2314 ผกาวัลย์ แก่นไชย สงขลา 32.79 เมตร

2354 รุ่งทิวา เจริญ เชียงราย 29.70 เมตร
2215 พัชรีพร พันเพชร ยโสธร 29.10 เมตร
2102 ชุติมา ลีตานา นครสวรรค์ 28.06 เมตร
2083 ภัทราวดี ภู่มาลา สมุทรสงคราม 27.59 เมตร
2148 โสภิตนภา ยุบลชิต กาฬสินธ์ุ 25.34 เมตร
2031 จิรัชญา อินเต็ม ชลบุรี NM
2393 นัฐลดา มีเงิน เพชรบูรณ์ NM
2398 สุวนันท์ สายวัน เพชรบูรณ์ DNS

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 315         พุ่งแหลน หญิง            รอบชิงชนะเลิศ              เวลา 16.30 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ณัฐฐา  นาชาญ จังหวัดชลบุรี สถิติ 53.52 เมตร ท าไว้ท่ี นครสวรรค์ 18 ธันวาคม 2558

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2012 เบนน่ี โนนทะน า กรุงเทพมหานคร 1:01.35 นาที
2 2125 อริสา เวฬุวนารักษ์ สุพรรณบุรี 1:03.59 นาที
3 2248 ชาลิสา พิมประสาร อุบลราชธานี 1:04.41 นาที
4 2103 บัวริม บือขุนทด นครสวรรค์ 1:05.29 นาที
5 2274 สุพรรณษา เศษบุบผา ตรัง 1:09.42 นาที
6 2287 ภัทรวดี เสนาศักด์ิ นครศรีธรรมราช 1:09.71 นาที
7 2326 บุษรอ มะหวีเอ็น สุราษฎร์ธานี 1:10.11 นาที
8 2122 วรรณษา ทองปลาด สุพรรณบุรี 1:10.22 นาที

Record

รายการท่ี 316          ว่ิงข้ามร้ัว 400 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 17.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : เรวดี วัฒนสิน  เขต 10 สถิติ  57.97  วินาที  ท าไว้ท่ี  สุพรรณบุรี 2537

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1180 ชัยวัฒน์ ทองจ ารูญ ชัยภูมิ 52.25 วินาที
2 1078 พัทธนันท์ ทอผ้าทอง ปราจีนบุรี 52.54 วินาที
3 1137 เมธาสิทธ์ิ ครามพินิจ สุพรรณบุรี 53.29 วินาที
4 1326 ธวัชชัย คงแจ่ม ตรัง 56.07 วินาที
5 1160 ชัยวัฒน์ มาศรี ขอนแก่น 56.08 วินาที
6 1292 กฤษฎา บุญมา อุบลราชธานี 56.55 วินาที
7 1221 จีรพัฒน์ ตุลาเพียน บุรีรัมย์ 58.80 วินาที
8 1047 สหัสวรรษ ภิยะวงษ์ ชลบุรี 59.26 วินาที

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

รายการท่ี 317          ว่ิงข้ามร้ัว 400 เมตร   ชาย           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 17.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : กฤษธิพงษ์ สายกระสุน เขต 3 สถิติ  51.55  วินาที  ท าไว้ท่ี  อยุธยา  2534

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 20  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
จันทร์ธิรา  ศรีวิมล
ภัทราภรณ์  เดชานนท์
วิลาสิณี  จงจิตต์
ศุภานิช  พูลเกิด
จันทการต์  เจริญลาภ
สุภาวรรณ  ธิปัตย์
พัชราภรณ์  จงไกรจักร
สุกัญญา  จันทร์ชาวนา
ปนัดดา สิงห์แสง
ชุตินาถ  วิจิตรไทย
ณัชชา  ชินอักษร
กนกวรรณ  ค่ากระโทก
สิราญ  อุ่นอก
สุวิมล  สระเทียนทอง
ธัญวรัชน์  อยู่รัตวารินทร์
สิรินยา  สมจิตต์
อาภัสรา  ย่ิงบุตร
ชลธิชา  ค าเย็น
กัญญารัตน์  สังกูล
ธัญลดา  ทองชมพูนุช
ณัฐภัทร์   ขันชุมภู
ณิชกานต์  ทะนิตะ
จิรภัทร์  มณีบุญ
ปณิตา  ปินโชย
จุฑารัตน์  ร่วมรักษ์
เครือวัลย์  พันธ์มณี
ขวัญจิรา  ด้ามพรม
กัญญารัตน์  ทนดี
สุกานดา  เพชรรักษา

  ภัทรพรรณ  ชูกูล
  คัทลียา  บุญเย็น
  ปิยะฉัตร ขาวล้วน

Record

รายการท่ี 318         ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                เวลา 17.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : กาญจนา ดิษฐ์บรรจง/ณีรนุช กล่อมดี/ทัศพร วรรณกิจ/ตรีวดี ยงพันธ์ ทีมจังหวัดสุพรรณบุรี สถิติ 44.96 วินาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 9 มกราคม 2557

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1 กรุงเทพมหานคร 46.17

2 สุราษฎร์ธานี 46.92

3 นครราชสีมา 47.66

4 ก าแพงเพชร 48.09

5 สุพรรณบุรี 49.86

6 น่าน 50.42

7 อุบลราชธานี 51.89

ตรัง DISQ



Rank Bib Athlete Name Ctr.
อาทิตย์  พงษ์สมุทร
สิทธิพร  ดอนไพสที
ภานุวัฒน์  บุญเท่ียงฟู
ศิริพล   พันแพ
ณัฐพงษ์  คงกระพัน
ตรีเนตร  กฤตานุกูลวงศ์
จิระพงศ์  มีนาพระ
ชยุตย์  คงประสิทธ์ิ
ลักก้ี  ยูยามาดู
ธวัชชัย หีมเอียด
ธนาวุฒิ  ขอกลาง
ชัยวัฒน์  ทองจ ารูญ
วชิรวิชญ์  จิตสงวน
ณัฐพงศ์  วีระวงศ์รัตนศิริ
สถาพร  แสงมาศ
พงศ์ศิริ  อ่อนตา
อดิศร  บุญมาศ
นาคา พ้ิงไธสง
จิรายุส  ประเทืองไทย
จิรัฎฐ์  กางส าโรง
พรเทพ  สุวรรณโค
ณัฐวัฒน์  ยอดเถ่ือน
ณภัทร  ค าเรียน
นคร พิเนตรเสถียร
คุณภัทร  ไกรจันทร์
เกียรติศักด์ิ  ศาลางาม
วิรพล  ทองเรือง

  พีรพัฒน์  พิมส์เสน
วิษณุ  รู้หลัก

   นันนภา  สมบูรณ์น้อย
   จิรพงษ์  เมฆเวียน
   ศราวุฒิ  สอนนอก

Record
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ชินวัตร ไข่เกตุ/เอกชัย จันทนะ/นิธิ ปิยะพันธ์/คงเดช เนตรนี ทีม เขต 10 สถิติ 39.77 วินาที ท าไว้ท่ี ระยอง 29 กรกฎาคม 2541

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 319          ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร    ชาย           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 18.00 น.    

1 สุราษฎร์ธานี 40.4

2 กรุงเทพมหานคร 40.92

3 ชัยภูมิ 41.62

4 ปทุมธานี 41.63

5 นครราชสีมา 42.26

6 พิจิตร 42.48

7 บุรีรัมย์ 42.81

8 ขอนแก่น 42.94



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
697 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 52.64 เมตร
660 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 53.51 เมตร
614 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 54.62 เมตร
589 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 55.25 เมตร
460 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 58.67 เมตร

Scoor Bib Athlete Name Ctr.
742 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 51.60 เมตร
709 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 52.35 เมตร
587 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 55.30 เมตร
564 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 55.87 เมตร

พวกท่ี 1

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 21  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 320          ว่ิง 400 เมตร                ทศกรีฑา 5                        เวลา 18.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

พวกท่ี 2
Record

Record



รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน ชาย/หญิง รอบแข่งขัน เวลารับเหรียญ
401 08.30 น. ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร ชาย ทศกรีฑา 6
402 09.30 น. ขว้างจักร ชาย ทศกรีฑา 7
403 09.30 น. ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร หญิง คัดเลือก
404 09.50 น. ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ชาย คัดเลือก
405 10.40 น. กระโดดค้้า ชาย ทศกรีฑา 8

406 16.00 น. กระโดดสูง หญิง ชิงชนะเลิศ 17.10 น.
407 16.05 น. เขย่งก้าวกระโดด หญิง ชิงชนะเลิศ 17.20 น.
408 16.10 น. ทุ่มน้้าหนัก ชาย ชิงชนะเลิศ 17.30 น.
409 16.20 น. พุ่งแหลน ชาย ทศกรีฑา 9
410 17.00 น. ว่ิง 1,500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 17.10 น.
411 17.20 น. ว่ิง 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 17.30 น.
412 17.40 น. ว่ิง 1,500 เมตร ชาย ทศกรีฑา 10 18.10 น.
413 18.00 น. ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ 18.10 น.
414 18.20 น. ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ 18.30 น.

หมายเหตุ   :  โปรแกรมการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ/ผู้แทนเทคนิคหรือผู้ช้ีขาด

ภาคเช้า

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"
รายการแข่งขันวันท่ี 22 มีนาคม 2565

ภาคบ่าย



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
685 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 16.43 เมตร
668 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 16.59 เมตร
641 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 16.84 เมตร
586 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 17.37 เมตร
517 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 18.07 เมตร

Scoor Bib Athlete Name Ctr.
666 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 16.61 เมตร
436 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 18.96 เมตร
331 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 20.23 เมตร
328 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 20.27 เมตร

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

พวกท่ี 1

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 401           ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร ชาย        ทศกรีฑา 6             เวลา  08.30 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

พวกท่ี 2
Record

Record



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
491 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 31.33 เมตร
468 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 30.18 เมตร
402 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 26.78 เมตร
359 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 24.58 เมตร
310 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 22.00 เมตร
307 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 21.84 เมตร
276 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 20.22 เมตร
267 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 19.71 เมตร
254 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 19.01 เมตร

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 402           ขว้างจักร        ทศกรีฑา 7             เวลา  09.30 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
พิชญาภัค  กิจสุข
ดารารัตน์  สร้อยสุวรรณ
จันทร์ธิรา  ศรีวิมล
เบนน้ี  โนนทะน า
ปพิชญา  ดวงมาลัย
ณัชชา  ชินอักษร
ศศิชา  ก่ิงพิลา
ทิพเนตร  มีชาญ
ณัฐมน  โพธ์ิเซ่ง
สุกัญญา  จันทร์ชาวนา
พิรญญาณ์  บุญจริง
พัชราภรณ์  จงไกรจักร
จิรปภดา  คุมธง
วนิดา  โสพรมมา
ไผ่ธิดา  เดชเดิม
พิชญธิดา  จันพวง
โฉมฤทัย  สิริปิ
จิราชา  ปล้ืมพันธื
รัฐพร  แสงดี
วรัญญา  แกบไธสง
ปติมา  ทัสดาลอย
วิลาสินี  ลือชา
เปรมยุดา  ครองจริง
ชวิศา  หม่องค ามี
ชนาภา  บุญอิสระเสรี
อนัญญา  แก่นหามูล
ธิวาทิพย์  พงษาเทศ
ปิยธิดา  ยอดนุ้ย
รัชฎากรณ์  ตุ้ยยาง

   ปณิชา  อุตรสัก
   วาธิณี  ผุสดี
   สุกันยา  มาโสด

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 403          ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร   หญิง           รอบคัดเลือก                  เวลา 09.30 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ศรีรัตน์  ฉิมรักษ์ / หนูแดง  พิมพ์โพธ์ิ / สาลีรัตน์  ศรีเมฆ / เรวดี  วัฒนสิน ทีมเขต 10 สถิติ 3:40.62 นาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 2537

พวกท่ี 1
Record

1 กรุงเทพมหานคร 3:56.08 นาที

นาที

นาที

4 ยโสธร 4:09.28 นาที

2 นครราชสีมา 3:59.12

3 สุราษฎร์ธานี 4:02.61

6 เชียงใหม่ 4:29.05 นาที

5 บุรีรัมย์ 4:17.86 นาที

7 ปทุมธานี 4:37.79 นาที

8 ล าพูน 4:40.37 นาที



Rank Bib Athlete Name Ctr.
สุพรรณษา  เศษบุบผา
อภิสมัย  สิทธิด ารงค์
มลธิดา  ทองประจุแก้ว
คัทลียา  บุญเย็น
กัญญารัตน์  สังกูล
ปาริฉัตร  สันทบ
วรรณชา  ทองปลาด
กลัยากร  คล้ายสุบรรณ
สิรินทรา  ชาติราศรี
สุริตา  หิรัญเขต
พรพิมล  สุวรรณศรี
ศศิกานต์  เกตุบุตร
ขวัญจิรา  ด้ามพรม
ฤดี  เนตรไทย
เครือวัลย์  พันธ์มณี
ปัทมา  ทาธิสา
พิมพ์ชนก  รอดภัย
กุสุมา  บัมตูม
ศิฐิมณี  เทียมเมทา
อนัญญา  บุญประเสริฐ
ตรินัยน์  ดีษา
ศิริวิมล  ก้ัวก าจัด
บุญญาพร  มงคลสระ
ศศิวิมล  ล้ิวก าจัด
ภาวิตา  ขัติยะ
จุฑารัตน์  สุดวอน
ชัราภรณ์  เคียงอมร
ลักษิกา  กาภาสาย
ศรัญญา  มาแก้ว

   มนฑกาญจน์  นหุตานนท์
  นัฐลดา  มีเงิน
  จรัสภร  เพ็ชรมณี

พวกท่ี 2
Record

1 ตรัง 4:06.25 นาที

3 ขอนแก่น 4:08.39 นาที

2 สุพรรณบุรี 4:08.22 นาที

5 กาญจนบุรี 4:20.00 นาที

4 อุบลราชธานี 4:09.13 นาที

6 อ่างทอง 4:30.68 นาที

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

เพชรบูรณ์ DISQ

7 ล าปาง 4:49.87 นาที



Rank Bib Athlete Name Ctr.
สหกิจ  เก้ือกูลบุตร
อรรถพล  สิทธิรักษ์
สหัสวรรณ หมูส่วย
พิชยะ  สุนทรท่วม
ณรงค์ศักด์ิ  มีแก้ว
ภานุวัฒน์  บุญเพียงฟู
ศุภกฤต  สังข์ทอง
วสุชา  ไชสุข
คุณภัทร  ไกรจันทร์
พรหมมินทร์  แสนรัมย์
วิรพล  ทองเรือง
จีรพัฒน์  ตุลาเพียน
วธิราวุฒิ  นารีไผ่
อิทธิพล  ทองรอบ
ชัยวัฒน์  มาศรี
ภูมินทร์  เจียมภูเขียว
กฤษณะ  ทองชูศิลป์
จักรริน  ด ามุณี
อนุสร  สามารถ
ธวัชชัย  คงแจ่ม
จักรชลัช  เหล็กจีน
จิรพันธ์  สีสัตตรัตนะกุล
อัครพงษ์  พัฒน์วรารมย์
สถาพร  แสงมาศ
ฐานทิพ  สิถิระบุตร
ณัฐพงษ์   คงกระพัน
ณัฐภัทร   จันทมาศ
ตรีเนตร  กฤตานุกูลวงศ์
อลัน  ราชสุนทร

   สุทธิพงษ์  จันทร์วิเศษ
   ศราวุฒิ  นวลศรี
  ณัฐศักด์ิ  วรรณะ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 404         ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร   ชาย           รอบคัดเลือก                  เวลา 09.50 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : เอกธวัช  สกุลจันทร์ / อนิรุติ  สายสุด / ชานนท์  แก่นจันทร์ / ณรงค์  นิลพลอย ทีม เขต 2  3:10.63 นาที ท าไว้ท่ี ระยอง 30 กรกฎาคม 2541

พวกท่ี 1
Record

1 นครศรีธรรมราช 3:23.60 นาที

2 สุราษฎร์ธานี 3:23.78 นาที

3 บุรีรัมย์ 3:24.29 นาที

5 ตรัง 3:58.93 นาที

4 ขอนแก่น 3:57.93 นาที

7 กรุงเทพมหานคร 4:25.67 นาที

6 ปทุมธานี 3:59.20 นาที

ชุมพร DNF



Rank Bib Athlete Name Ctr.
ธนาวุฒิ   ขอกลาง
ธวัชชัย  หีมเอียด
ลักก้ี  ยูยามาดู
ชัยวัฒน์  ทองจ ารูญ
ปริวรรษ  มานพศิลป์
กิติธัช  พรบุญมี
ธิรวุฒิ  อินต๊ะ
ศุภกฤต  จันทร์เม้า
ภูริภัทร  ภูครองทอง
ภูมินทร์  ปาปะไพ
ณภัทร  นกพานิชเจริญ
นาคา  พ้ิงไธสง
ฉัตรชัย  รักบัวทอง
ณัฐจิตร  สมนึก
ปิยะพงษ์  ช่วงขุนทด
จิรวัฒน์  นางาม
พงค์พล  สิงห์โช
วรวัฒน์  บัวมีธูป
ณรงค์  พงษ์สุวรรณ์
ธีรศักด์ิ  ปะเจ
ธนวัฒน์  รองชูเพ็ง
สุรเชษฐ์  จันทร์โคตร
ธนดล  โยธนะ
ชนาธิป  ห้วยหงษ์ทอง
จิรเมธ  จินดาสิริเลิศ
กษมะ  อุทรักษ์
อภิสิทธ์ิ  ฉ่ าศรี
ภูริพล  บุญสอน

สงขลา DNS

พวกท่ี 2

1 ชัยภูมิ 03:24.4 นาที

Record

3 นครราชสีมา 3:29.67 นาที

2 สุพรรณบุรี 3:24.57 นาที

5 น่าน 3:33.58 นาที

4 ยโสธร 3:33.10 นาที

6 นนทบุรี 3:41.40 นาที

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สมุทรปราการ DISQ



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
790 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 4.60 เมตร
617 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 4.00 เมตร
264 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 2.60 เมตร
242 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 2.50 เมตร
199 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 2.30 เมตร
199 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 2.30 เมตร
140 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 2.00 เมตร
140 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 2.00 เมตร

1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น  - 

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

รายการท่ี 405         กระโดดค้ า            ทศกรีฑา 8                  เวลา 10.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2120 ธัญลดา ทองชมพูนุช สุพรรณบุรี 1.68 เมตร
2 2193 จารุวรรณ วงศ์อักษร บึงกาฬ 1.64 เมตร
3 2048 เอิร์น พวงแตง นนทบุรี 1.60 เมตร
4 2224 นิติภรณ์ อินทสร้อย สกลนคร 1.50 เมตร
5 2185 วิจิตรา โพธ์ิพันธ์ นครราชสีมา 1.50 เมตร
6 2033 ณัฐธวรรณ คะเนเร็ว ชลบุรี 1.50 เมตร
7 2305 เอมมิกา จันทร์บุรี พัทลุง 1.45 เมตร
7 2284 ปวีณา นุ่นชู นครศรีธรรมราช 1.45 เมตร

2374 ณัฐธิดา หาญมนตรี น่าน NM
2350 สิรินยา สมจิตต์ ก าแพงเพชร NM
2386 ญาสิตา น่ิมนุช พิษณุโลก NM
2389 จรัสภร เพ็ชรมณี เพชรบูรณ์ NM
2266 ปวิชญาดา รัตนมณี ตรัง NM
2206 ปิยะธิดา อารัตน์ มหาสารคาม NM
2234 วนิดา บุญวรรณ์ อ านาจเจริญ NM
2043 ศิริรัตน์ กล่ าพบุตร นครนายก NM

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 406          กระโดดสูง       หญิง       รอบชิงขนะเลิศ                  เวลา 16.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : วนิดา  บุญวรรณ์ จังหวัดอ านาจเจริญ สถิติ 1.87 เมตร ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 8 มีนาคม 2555

Record



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2239 ปริญญา เฉ่ือยมะเริง อุดรธานี 13.02 เมตร
2 2277 อริสา ชูศิริ ตรัง 12.91 เมตร
3 2240 สุภาวดี อินตาถึง อุดรธานี 12.52 เมตร
4 2302 สุภวัทน์ ชูทอง พัทลุง 12.48 เมตร
5 2226 เกศณีย์ จองอยู่ สุรินทร์ 11.11 เมตร

2279 กาญจนา จะรุราช นครศรีธรรมราช NM
2044 ก่ิงแก้ว สืบเพชร นนทบุรี NM
2387 ณัฐธิดา บุญจันทร์ พิษณุโลก NM

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

รายการท่ี 407         เขย่งก้าวกระโดด   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 16.05 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ปริญญา  เฉ่ือยมะเร็ง จังหวัดนนทบุรี สถิติ 13.63 เมตร +1.0 ท าไว้ท่ี สงขลา 26 มิถุนายน 2560

Record

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



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1155 จักรพรรด์ิ น้อยศรี ขอนแก่น 16.62 เมตร
2 1011 ธงชัย ศิลามูล กรุงเทพมหานคร 15.95 เมตร
3 1337 ธวัฒ คชินทร์ นครศรีธรรมราช 15.18 เมตร
4 1250 ชัชวาล พลเย่ียม ร้อยเอ็ด 15.04 เมตร
5 1476 พัชรพล ปิยะพันธ์ พิจิตร 15.02 เมตร
6 1482 พร้อมรบ จันทิมา พิษณุโลก 14.98 เมตร
7 1026 ปัญญวุธ บ ารุง จันทบุรี 14.10 เมตร
8 1486 วัธนชัย กล่อมวัฒนา พิษณุโลก 14.01 เมตร
9 1110 ชัยยศ เอ้ือยกระโทก นครสวรรค์ 13.06 เมตร
10 1353 ณัฐยุทธ แนมใส นราธิวาส 12.57 เมตร
11 1143 เพ็ชรรัตน์ ช่ังกริส อ่างทอง 12.07 เมตร
12 1163 ธนากร สุโพธ์ิ ขอนแก่น 11.40 เมตร
13 1314 อัษฎาวุธ ก่ีอ าไพ ชุมพร 11.06 เมตร
14 1100 วรวิช พันธุสิทธ์ิเสรี กาญจนบุรี 9.56 เมตร

1018 สถาพร ขจร กรุงเทพมหานคร DNS
1423 สหัสวรรษ พวงทอง สุราษฎร์ธานี DNS

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

รายการท่ี 408          ทุ่มน้ าหนัก  ชาย            รอบชิงขนะเลิศ                  เวลา 16.10 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ชัชวาล  พลเย่ียม จังหวัดร้องเอ็ด สถิติ 17.31 เมตร ท าไว้ท่ี พิษณุโลก 20 ธันวาคม 2551

Record



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
568 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 48.64 เมตร
499 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 43.91 เมตร
496 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 43.70 เมตร
474 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 42.18 เมตร
460 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 41.26 เมตร
405 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 37.40 เมตร
367 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 34.81 เมตร
321 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 31.57 เมตร
108 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 16.00 เมตร

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 409          พุ่งแหลน     ทศกรีฑา 9                     เวลา 16.20 น.
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

Record

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2286 ปิยาพัชร พงศาปาน นครศรีธรรมราช 4:49.66 นาที
2 2323 ดวงฤดี จันรอด สุราษฎร์ธานี 4:50.37 นาที
3 2400 อรนุช เอ่ีอมเทศ เพชรบูรณ์ 4:58.58 นาที
4 2019 รัชนีกร บุรินโท กรุงเทพมหานคร 5:12.25 นาที
5 2145 วรรณรัตน์ อะวันนา อุทัยธานี 5:14.68 นาที
6 2179 ปรมาภรณ์ เถยสูงเนิน นครราชสีมา 5:15.19 นาที
7 2320 กิตติกา สุหฤทด ารง สุราษฎร์ธานี 5:16.81 นาที
8 2366 ปาณิศรา ไอยราเศวต ตาก 5:21.08 นาที
9 2106 นันทิกานต์ เมืองเล็น พระนครศรีอยุธยา 5:22.84 นาที
10 2155 ศศิกานต์ เกตบุตร ขอนแก่น 5:24.37 นาที
11 2312 ชนานันท์ วิศพันธ์ุ สงขลา 5:36.52 นาที

2371 สุพร วิลาสไผ่เงิน ตาก DNF
2382 มุกตาภา ช้างหิน พะเยา DNF

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 410          ว่ิง 1,500 เมตร  หญิง             รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 17.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : สายพิณ  ซ่ือตรง เขต 7 สถิติ 4:36.05 นาที      ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี   2537



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1268 เชิดชัย ภูตาโก สุรินทร์ 4:01.54 นาที
2 1436 ตุลชัย เทพทิพย์ เชียงราย 4:04.71 นาที
3 1422 สมโชค คงดี สุราษฎร์ธานี 4:12.99 นาที
4 1445 ชัพวิชญ์ มานะโส เชียงใหม่ 4:13.05 นาที
5 1453 อนุชา พาดา ตาก 4:16.54 นาที
6 1288 ธเนศ สมดวน อุดรธานี 4:17.66 นาที
7 1306 ณัฐศักด์ิ วรรณะ ชุมพร 4:18.33 นาที
8 1054 ณัชพล สุขลิตร นนทบุรี 4:18.71 นาที
9 1032 อินทัช จงใจจิตร จันทบุรี 4:19.08 นาที
10 1239 จักรินทร์ ลุนพิลา ยโสธร 4:23.93 นาที
11 1276 สุรชัย มุมทอง สุรินทร์ 4:26.45 นาที
12 1497 ส่าง ตระกูลหัสดิน แม่ฮ่องสอน 4:27.54 นาที
13 1336 ธนโชติ จันทร์เสนะ นครศรีธรรมราช 4:27.76 นาที
14 1146 ธวัชชัย ปัญโย อุทัยธานี 4:27.79 นาที

1165 ธีระยุทธ ก่ิงค า ขอนแก่น DNF

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 411          ว่ิง 1,500 เมตร  ชาย             รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 17.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : รณชัย  ลีภูเขียว เขต 3 สถิติ 3:51.50 นาที  ท าไว้ท่ี ตรัง  2537



Scoor Bib Athlete Name Ctr.
662 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 4:43.00 นาที
599 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 4:53.23 นาที
580 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 4:56.48 นาที
515 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 5:07.85 นาที
513 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 5:08.28 นาที
431 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 5:23.68 นาที
397 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 5:30.40 นาที
337 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 5:43.03 นาที
268 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 5:59.01 นาที

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการท่ี 412         ว่ิง 1,500 เมตร            ทศกรีฑา 10                เวลา 17.40 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552



Rank Bib Athlete Name Ctr.
ดารารัตน์  สร้อยสุวรรณ
ศุภานิช  พูลเกิด
ภัทราภรณ์  เดชานนท์
เบนน่ี  โนนทะน า
สุภาวรรณ  ธิปัตย์
พัชราภรณ์  จงไกนจักร
บุษรอ  มะหวีเย็น
สุกัญญา  จันทร์ชาวนา
อภิสมัย  สิทธิด ารงค์
ภัทรพรรณ  ชูกูล
คัทลียา  บุญเย็น
ปิยะฉัตร  ขาวล้วน
ศศิชา  ก่ิงพิลา
ณัชชา  ชินอักษร
วิลัยรัตน์  สารรักษ์
ทิพเนตร  มีชาญ
อาภัสรา  ย่ิงบุตร
กัลยากร  คล้ายสุบรรณ
ชลธิชา  ต าเย็น
ปาริฉัตร  สันทบ
ไผ่ธิดา  เดชเดิม
วนิดา  โสพรมมา
พิชญชิดา  จันพวง
จริประภา  คุมธง
สิรินทรา  ชาติราศรี

  พรพิมล  สุวรรณศรี
  ธริกา  พิมพ์บึง
  ศศิกานต์  เกตบุตร

ชาลิสา  พิมประสาร
ดุดี  เนตรไทย
ปัทมา  ทาธิสา
เครือวัลย์  พันธ์มณี

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 413          ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร   หญิง           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 18.00 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ศรีรัตน์  ฉิมรักษ์ / หนูแดง  พิมพ์โพธ์ิ / สาลีรัตน์  ศรีเมฆ / เรวดี  วัฒนสิน ทีมเขต 10 สถิติ 3:40.62 นาที ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 2537

3:58.45 นาที

6 ยโสธร 4:05.87 นาที

4 นครราชสีมา

1 กรุงเทพมหานคร 3:47.84 นาที

2 สุราษฎร์ธานี 3:51.09 นาที

3 ตรัง 3:55.57 นาที

5 สุพรรณบุรี 4:04.81 นาที

อุบลราชธานี DNS

ขอนแก่น DISQ



Rank Bib Athlete Name Ctr.
ธนาวุฒิ  ขอกลาง
ลักก้ี  ยูยามาดู
ธวัชชัย  หีมเอียด
ชัยวัฒน์  ทองจ ารูญ
จิรภัทร  ไชยสง
เมธาสิทธ์ิ  ครามพินิจ
กิติธัช  พรบุญมี
ศุกฤต  จันทร์เม้า
ภาณุวัฒน์  บุญเพียงฟู
วสุธา  ไชสุข
อาทิตย์  พงษ์สมุทร
ศุกกฤต  สังข์ทอง
สหกิจ  เก้ือกูบลุตร
อรรถพล  สิทธิรักษ์
ณัฐวุฒิ  พุ่มทอง
พิชยะ  สุนทรท้วม
คุณภัทร  ไกรจันทร์
พรหมมินทร์  แสนรัมย์
วัชพล  ทองเรือง
จีลพัฒน์  ตุลาเพียน
ศุภกิจ  สมนึก
จิรวัตน์  นางาม
ปิยพงษ์  ช่วงขุนทด
ณัฐวัตร  สมนึก
ภูมินทร์  ปาปะไพ

   ณภัทร  นวพาณิชเจริญ
   อดิศร  บุญมาศ
   นาคา  พ้ิงไธสง

ธีระศักด์ิ  ปะทิ
วรวัฒน์  บัวมีธูป
ภูวนัย  รินแก้ว
ณรงค์  พงษ์สุวรรณ์

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

วันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รายการท่ี 414         ว่ิงผลัด 4 x 400 เมตร   ชาย           รอบชิงชนะเลิศ                  เวลา 18.20 น.    
สถิติกีฬาแห่งชาติ : เอกธวัช  สกุลจันทร์ / อนิรุติ  สายสุด / ชานนท์  แก่นจันทร์ / ณรงค์  นิลพลอย ทีม เขต 2 สถิติ 3:10.63 นาที ท าไว้ท่ี ระยอง 30 กรกฎาคม 2541

6 ยโสธร 3:24.24 นาที

1 ชัยภูมิ 3:14.67 นาที

2 สุพรรณบุรี 3:15.03 นาที

3 สุราษฎร์ธานี 3:16.92 นาที

4 นครศรีธรรมราช 3:19.41 นาที

5 บุรีรัมย์ 3:23.27 นาที

8 น่าน 3:32.09 นาที

7 นครราชสีมา 3:24.78 นาที



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1237 กรีฑา สินธวาชีวะ มุกดาหาร 5416 คะแนน
2 1265 ฤทธิไกร คิอินธิ สกลนคร 5381 คะแนน
3 1511 พงศกร อูปค าแดง ล าพูน 5262 คะแนน
4 1176 อธิบดี อ่อนทองใหญ่ ขอนแก่น 5104 คะแนน
5 1282 อานนท์ พลค้อ หนองบัวล าภู 4890 คะแนน
6 1321 ชัยโรจน์ ศรีกมล ตรัง 4834 คะแนน
7 1096 พศิน แซมเพชร สมุทรสงคราม 4648 คะแนน
8 1097 ศุภวิชญ์ บ ารุงบุญประเสริฐ สมุทรสงคราม 4615 คะแนน
9 1264 นราธิป ไตรธรรม สกลนคร 4066 คะแนน

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

วันท่ี 22  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

......................................................................................
(ดร.นรินทร์  สุทธิศักด์ิ)

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

ทศกรีฑาชาย
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญเกต  ซาล่อน  สถิติ 6,625 คะแนน ท าไว้ท่ี ตรัง 13 - 14 กันยายน 2552

Record



รายการท่ี เวลาแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน ชาย/หญิง รอบแข่งขัน เวลารับเหรียญ
501 05.00 น. ฮาล์ฟมาราธอน ชาย/หญิง ชิงชนะเลิศ 08.00 น.

หมายเหตุ   :  โปรแกรมการแข่งขันอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้แทนสมาคมกรีฑาฯ/ผู้แทนเทคนิคหรือผู้ช้ีขาด

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ  คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"
รายการแข่งขันวันท่ี 23 มีนาคม 2565



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 1275 สัญชัย นามเขต สุรินทร์ 1:11:41.30 ช่ัวโมง
2 1442 วงศ์บวร ผัสดี เชียงราย 1:15:06.98 ช่ัวโมง
3 1446 ธนัช ยอดด าเนิน เชียงใหม่ 1:15:50.02 ช่ัวโมง
4 1495 ทรนง วินัยเย่ียม แม่ฮ่องสอน 1:18:29.80 ช่ัวโมง
5 1202 ภูบดินทร์ ศักดิวงค์ นครราชสีมา 1:19:41.93 ช่ัวโมง
6 1298 ณัฐชนน เช้ือพลพิชัย กระบ่ี 1:20:19.75 ช่ัวโมง
7 1039 ทรงกฤษณ์ หอมเสมอ ชลบุรี 1:21:25.19 ช่ัวโมง
8 1027 ไพชยนต์ เจนช่าง จันทบุรี 1:21:36.95 ช่ัวโมง
9 1023 เสฏฐวุฒิ ก้อนใส กรุงเทพมหานคร 1:22:31.09 ช่ัวโมง
10 1236 พงศักด์ิ หารสุโพธ์ิ มหาสารคาม 1:23:06.81 ช่ัวโมง
11 1231 ศิวดล เปล่งชัย บุรีรัมย์ 1:23:48.96 ช่ัวโมง
12 1307 บุญน า หอมหนัก ชุมพร 1:24:06.78 ช่ัวโมง
13 1349 สุพิศ จันทรัตน์ นครศรีธรรมราช 1:24:06.08 ช่ัวโมง
14 1167 พงษ์สิทธ์ิ ชินพะวอ ขอนแก่น 1:24:06.87 ช่ัวโมง
15 1509 ชยพล บุญอุปละ ล าพูน 1:24:16.17 ช่ัวโมง
16 1489 ชาคริต บุญคง เพชรบูรณ์ 1:24:18.32 ช่ัวโมง
17 1328 นิตยา เต็มสังข์ ตรัง 1:24:34.71 ช่ัวโมง
18 1072 สงกรานต์ คล้ายคลึง ปทุมธานี 1:24:44.55 ช่ัวโมง
19 1120 รัตนะ ชูรัตน์ ราชบุรี 1:24:54.96 ช่ัวโมง
20 1031 อภิชัย โรมพันธ์ จันทบุรี 1:25:20.52 ช่ัวโมง
21 1404 ฮาริส แดสา สตูล 1:25:27.93 ช่ัวโมง
22 1451 ไพสิฐ ป่ินวัฒนะ ตาก 1:26:37.71 ช่ัวโมง
23 1188 ปฎิภาณ ยอดขุนทด ชัยภูมิ 1:26:58.94 ช่ัวโมง
24 1357 อนันต์ มะซะ ปัตตานี 1:27:10.94 ช่ัวโมง
25 1151 อังกฤษ ขัตติยะ กาฬสินธ์ุ 1:27:19.91 ช่ัวโมง
26 1258 โชติ สอนค าปน ศรีสะเกษ 1:27:53.22 ช่ัวโมง
27 1465 จิรภัทร การเพียร พะเยา 1:28:13.49 ช่ัวโมง
28 1253 รักชาติ กองอุดม ร้อยเอ็ด 1:28:25.81 ช่ัวโมง
29 1082 สราวุธ งามศรี ปราจีนบุรี 1:28:37.51 ช่ัวโมง

Record

รายการท่ี 501           ฮาล์ฟมาราธอน        ชาย / หญิง  ชิงชนะเลิศ             เวลา  05.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญถึง  ศรีสังข์ จังหวัดนครราชสีมา  สถิติ 1:08.38 ช่ัวโมง ท าไว้ท่ี เชียงใหม่ 15 ธันวาคม 2555

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

วันท่ี 23  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



Rank Bib Athlete Name Ctr. Record

รายการท่ี 501           ฮาล์ฟมาราธอน        ชาย / หญิง  ชิงชนะเลิศ             เวลา  05.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : บุญถึง  ศรีสังข์ จังหวัดนครราชสีมา  สถิติ 1:08.38 ช่ัวโมง ท าไว้ท่ี เชียงใหม่ 15 ธันวาคม 2555

30 1267 สิริโชควัฒนา ไชยรบ สกลนคร 1:29:34.47 ช่ัวโมง
31 1354 วิทวัส ไพศาล นราธิวาส 1:30:37.52 ช่ัวโมง
32 1305 กิตติพงษ์ ศรีธารา ชุมพร 1:31:02.39 ช่ัวโมง
33 1211 อริสมร ภูขลัง นครราชสีมา 1:33:44.17 ช่ัวโมง
34 1356 สิขรินทร์ มะซะ ปัตตานี 1:34:08.63 ช่ัวโมง
35 1389 ปัณณทัต ทองถาวร สงขลา 1:34:56.30 ช่ัวโมง
36 1022 สุรชัย ช่วยแก้ว กรุงเทพมหานคร 1:35:00.89 ช่ัวโมง
37 1395 สมาน และสัน สงขลา 1:35:37.47 ช่ัวโมง
38 1493 อนุชิต จิว เพชรบูรณ์ 1:35:49.18 ช่ัวโมง
39 1048 อนันต์ พรมเสนีย์ ชลบุรี 1:36:03.75 ช่ัวโมง
40 1506 เกรียงศักด์ิ วงค์หลวง ล าพูน 1:36:56.39 ช่ัวโมง
41 1181 โชติ คุ้มครอง ชัยภูมิ 1:37:40.91 ช่ัวโมง
42 1238 วีระยุทธ อรรคศรี มุกดาหาร 1:37:59.22 ช่ัวโมง
43 1279 ธีรยุทธ พิลาคง หนองคาย 1:38:10.93 ช่ัวโมง
44 1061 เลิศวุฒิ กุหลาบแก้ว นนทบุรี 1:39:24.92 ช่ัวโมง
45 1077 ประภาส พรหมอินทร์ ปราจีนบุรี 1:39:42.25 ช่ัวโมง
46 1266 วีระชาติ ชูสุข สกลนคร 1:39:42.54 ช่ัวโมง
47 1402 อดิศักด์ิ ส านักพงษ์ สตูล 1:41:11.01 ช่ัวโมง
48 1333 ชฎารักษ์ ไชยก าจร นครศรีธรรมราช 1:41:23.74 ช่ัวโมง
49 1113 สาธิต เงินแทง ประจวบคีรีขันธ์ 1:42:52.66 ช่ัวโมง
50 1117 ภาณุ รัมมะสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา 1:45:01.49 ช่ัวโมง
51 1108 พงศกร แสงพลอย นครปฐม 1:53:28.24 ช่ัวโมง
52 1272 พรหมพิริยะ ศรีจุดานุ สุรินทร์ 1:58:19.88 ช่ัวโมง
53 1289 เพชรสุพร ขันทะผล อุดรธานี 2:37:54.42 ช่ัวโมง

1089 นัฐนันท์ โพธ์ิวัฒนา สมุทรปราการ DNF
1092 วุฒิวิชา สีหานู สมุทรปราการ DNF
1098 แงแง ดิษญ์ไชย กาญจนบุรี DNF
1103 ฐณกฤษฎ์ิ รักหอม นครปฐม DNF
1212 กฤษณะ หารธงชัย บึงกาฬ DNF
1213 ชิตณรงค์ อุปชา บึงกาฬ DNF
1251 ชิษณุชา แก้วแสนไชย ร้อยเอ็ด DNF
1297 ฐาปนพงศ์ บุญทอง กระบ่ี DNF
1325 ธรรมรัตน์ สุขคุ้ม ตรัง DNF
1352 ชัยยุทธ ธนะภพ นราธิวาส DNF
1359 จตุพร วงษ์ประยูร พังงา DNF
1447 สมคิด ลีวมโนเงิน เชียงใหม่ DNF
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1466 นวกร วรรณสมพร พะเยา DNF
1498 สุขชัย ปัญญาวรลักษณ์ แม่ฮ่องสอน DNF
1033 จีรุตม์ สีสัน ฉะเชิงเทรา DNF
1034 มลทิวา พุทธประเสริฐ ฉะเชิงเทรา DNS
1114 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ ประจวบคีรีขันธ์ DNS
1121 เอกลักษณ์ สีห์จักร์ ราชบุรี DNS
1124 ชิณวัฒน์ แย้มอ าพล สระบุรี DNS
1126 สุริยัน จุดาศรี สระบุรี DNS
1164 ธนาทิพย์ ดีฉิม ขอนแก่น DNS
1234 ธนพล แก้วอินทร์ มหาสารคาม DNS
1240 จารุปกรณ์ ยัญญะจันทร์ ยโสธร DNS
1257 พงษ์พิสุทธ์ิ วิเศษยา เลย DNS
1291 อิทธิพล โคตรชา อุดรธานี DNS
1369 วีรพล เพชรคง พัทลุง DNS
1375 จิตรกร พูลทอง ยะลา DNS
1378 อัยมัน หะยีมูดอ ยะลา DNS
1381 ศตวรรษ แสงอินทร์ ระนอง DNS
1412 ธีระพงค์ ยงทิว สุราษฎร์ธานี DNS
1426 สินชัย สริชา สุราษฎร์ธานี DNS
1481 พงศ์พันธ์ ต๊ิบลังกา พิษณุโลก DNS



Rank Bib Athlete Name Ctr.
1 2230 ลินดา จันทะชิด หนองคาย 1:25:06.72 ช่ัวโมง
2 2037 อรอนงค์ วงศร ชลบุรี 1:27:57.16 ช่ัวโมง
3 2413 ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ ล าพูน 1:28:25.77 ช่ัวโมง
4 2381 ณัฐธิดา ยวงแก้ว พะเยา 1:29:50.38 ช่ัวโมง
5 2283 ปล้ืมจิตต์ ไชยก าจร นครศรีธรรมราช 1:42:00.81 ช่ัวโมง
6 2094 สุกัญญา ชุติตากรกนก กาญจนบุรี 1:44:31.84 ช่ัวโมง
7 2026 ฐนิตนันท์ เดชดิษฐปราณีต จันทบุรี 1:44:50.97 ช่ัวโมง
8 2089 นนท์ ฤทัยภัทร กาญจนบุรี 1:52:07.80 ช่ัวโมง
9 2419 ปิยะนุช ปินตาสุข ล าพูน 1:55:05.55 ช่ัวโมง
10 2067 อุไรวรรณ ดอนชาดา ปราจีนบุรี 1:58:55.63 ช่ัวโมง
11 2028 ศิริวรรณ แก้วดี จันทบุรี 2:02:14.01 ช่ัวโมง
12 2328 ปิยภรณ์ บางเหรียง สุราษฎร์ธานี 2:04:20.33 ช่ัวโมง
13 2355 กัญวรา ล้ิมเสรี เชียงใหม่ 2:14:57.90 ช่ัวโมง
14 2403 ศสิวิมล บรรลือก้อง แม่ฮ่องสอน 2:34:59.76 ช่ัวโมง
15 2225 สุวนันต์ ตุ่ยไชย สกลนคร 2:34:59.90 ช่ัวโมง
16 2317 กัลยรัตน์ เภอหะ สตูล 2:34:59.97 ช่ัวโมง
17 2207 รุจิภา จันทร์โสม มหาสารคาม 2:36:56.88 ช่ัวโมง
18 1179 สุจิตรา ศรีประโค อุดรธานี 2:37:59.21 ช่ัวโมง

2069 จอมขวัญ ทองอ่วม สมุทรปราการ DNF
2072 ปิยนันท์ จันทร์จ าปา สมุทรปราการ DNF
2080 นิศารัตน์ หาญกิจ สมุทรสงคราม DNF
2085 จิรัชยา พรมนต์ สมุทรสาคร DNF
2107 วริศรา อรรถจินดา พระนครศรีอยุธยา DNF
2108 ศยามล ผูกมิตร พระนครศรีอยุธยา DNF
2132 ทิพย์ญาดา เกษมะณี อ่างทอง DNF
2133 นภากร สินมา อ่างทอง DNF
2147 สุนิษา ภูปัญญา กาฬสินธ์ุ DNF
2222 กรทิพ ริยะบุตร สกลนคร DNF
2294 กรรณิกา เธียรวรรณ ปัตตานี DNF

รายการท่ี 501           ฮาล์ฟมาราธอน        ชาย / หญิง  ชิงชนะเลิศ             เวลา  05.00 น.     
สถิติกีฬาแห่งชาติ : ณัฐธยาน์  ธนรณวัฒน์ จังหวัดล าพูน  สถิติ 1;21:44.39 ช่ัวโมง ท าไว้ท่ี นครสวรรค์ 20 ธันวาคม 2558

Record

สรุปผลการแข่งขัน
กรีฑา กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 47  "ศรีสะเกษเกมส์"

ประจ าวันท่ี 23  มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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2295 อนีต้า เจ๊ะเล๊าะ ปัตตานี DNF
2301 ปารียา สนเส็ม พัทลุง DNF
2316 สุทธิดา วิศพันธ์ุ สงขลา DNF
2318 สุธิดา เหะหมัด สตูล DNF
2336 รุ่งทิวา แก้วมี สุราษฎร์ธานี DNF
2402 ฝนทิพย์ ศรีสัตย์มงคล แม่ฮ่องสอน DNF
2109 จามินทร์ จารุสิริวรรณกุล ราชบุรี DNS
2110 ปณิดา เสือเอ่ียม ราชบุรี DNS
2112 น้ าทิพย์ คาดสันเท๊ียะ สระบุรี DNS
2153 ธัญลักษณ์ จันทราช ขอนแก่น DNS
2208 อนุรักษ์ ลมสมบุตร มหาสารคาม DNS
2218 พัชรนันท์ มูลมะณี ร้อยเอ็ด DNS
2219 ชญาดา ใหญ่ลา เลย DNS
2220 สุภาวดี ครุนันท์ เลย DNS
2235 สุทธิดา หินผา อ านาจเจริญ DNS
2256 ธีรตา สุขจิตร กระบ่ี DNS
2258 ล ายอง เกกินะ กระบ่ี DNS
2260 ศิริภา วัชรเสรีวงศ์ ชุมพร DNS
2263 หฤทัย จรข า ชุมพร DNS
2309 อังคณา แซ่ว่อง ยะลา DNS
2313 ธิดา สนเจริญ สงขลา DNS
2361 ศศิรดา จันทร์แปง เชียงใหม่ DNS


