
หน้า 1 จาก 1

กาบัดดี้ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 5:55:55 PM

1 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 13:00 รอบแรก สาย A นครศรีธรรมราช - ลำพูน 60 : 40

2 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

13:00 รอบแรก สาย A ศรีสะเกษ - อ่างทอง 82 : 13

3 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 14:00 รอบแรก สาย B กระบี่ - พัทลุง 72 : 45

4 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

14:00 รอบแรก สาย B กาญจนบุรี - นครราชสีมา 24 : 93

5 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 15:00 รอบแรก สาย C นครราชสีมา - พังงา 90 : 36

6 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

15:00 รอบแรก สาย C กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช 50 : 55

7 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 16:00 รอบแรก สาย D ปราจีนบุรี - ระนอง 83 : 36

8 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

16:00 รอบแรก สาย D กระบี่ - เพชรบูรณ์ 23 : 50



กฬีาทางอากาศ  ประจาํวนัที� 17 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  รม่บนิ  แบบแขง่
ความ
แมน่ยาํ(Precision)

09.00 สะสมคะแนน  1 บงึกาฬ: ภมูศิษิฐ์ ธนสกลุกรแสง
2 จนัทบรีุ: ศรณัย์ภทัร โพธภิกัดิ ӷ

3 อดุรธานี: พชรพล คาํดี
4 อดุรธานี 2: เจนจริา ฉุยเนย
5 อดุรธานี 3: จริวฒัน์ ขรีะจติต์
6 จนัทบรีุ 2: ธรีเดช พจิารย์กลุ
7 รอ้ยเอ็ด: ปรมนิทร์ แสงแกว้
8 อดุรธานี 4: ฤทธริงค ์พนะโพธิӷ

9 อดุรธานี 5: พมิพ์ลดา หลา้รนิทร์
10 พระนครศรีอยธุยา: จนัทกิา ใจสนุก

112
094
085
075
072
055
052
051
042
000: อปุกรณ์ชาํรุด



ครกิเก็ต  ประจาํวนัที� 17 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีชาย 09:00 รอบแรก สาย C มหาสารคาม  ศรีสะเกษ 84 : 82

2  ทมีหญงิ 11:00 รอบแรก สาย Y ชลบรีุ  มหาสารคาม 101 : 105

3  ทมีชาย 13:00 รอบแรก สาย D กรุงเทพมหานคร  จนัทบรีุ 89 : 91

4  ทมีหญงิ 15:00 รอบแรก สาย Z กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่ 67 : 149



หน้า 1 จาก 6

คาราเต้โด ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:13:37 PM

1 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบ RE - เพชรบูรณ์ - สุโขทัย 0 : 1

2 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบชิงที่ 3 - กระบี่ - ขอนแก่น 0 : 4

3 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบชิงที่ 3 - พิจิตร - สุโขทัย 0 : 1

4 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบชิงที่ 3 - ยะลา - อุตรดิตถ์ 0 : 1

5 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบชิงที่ 3 - พิจิตร - ระยอง 0 : 1

6 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบ RE - พิจิตร - ศรีสะเกษ 5 : 0

7 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบชิงที่ 3 - เชียงใหม่ - พิจิตร 1 : 0

8 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบ RE - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี 0 : 3

9 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบชิงที่ 3 - ลพบุรี - สุพรรณบุรี 2 : 0

10 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบ RE - นครศรีธรรมราช - นครสวรรค์ 1 : 2

11 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์ - เพชรบูรณ์ 5 : 0

12 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบ RE - กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์ 3 : 0

13 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงที่ 3 - กระบี่ - กรุงเทพมหานคร 0 : 3

14 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงที่ 3 - กระบี่ - ภูเก็ต 0 : 1

15 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร - สระบุรี 7 : 0

16 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงที่ 3 - ภูเก็ต - ลำพูน 4 : 7

17 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์ - ลพบุรี 1 : 3

18 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบชิงที่ 3 - ตาก - สุโขทัย 0 : 4

19 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - เชียงใหม่ - ศรีสะเกษ 0 : 1

20 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - นครศรีธรรมราช - ระยอง 2 : 3



หน้า 2 จาก 6

คาราเต้โด ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:13:38 PM

21 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - กรุงเทพมหานคร - ขอนแก่น 1 : 7

22 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - กระบี่ - กาญจนบุรี 7 : 0

23 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - กระบี่ - ขอนแก่น 1 : 4

24 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - กาญจนบุรี - ภูเก็ต 0 : 5

25 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - ฉะเชิงเทรา - นครสวรรค์ 5 : 1

26 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - เพชรบูรณ์ - สระบุรี 2 : 0

27 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - เชียงใหม่ - ภูเก็ต 2 : 3

28 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - ปัตตานี - ศรีสะเกษ 8 : 0

29 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - กาญจนบุรี - เชียงราย 4 : 1

30 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - เพชรบูรณ์ - ศรีสะเกษ 9 : 0

31 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - นครสวรรค์ - ระยอง 1 : 3

32 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - ขอนแก่น - อุตรดิตถ์ 8 : 0

33 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - กระบี่ - ลพบุรี 6 : 0

34 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - กระบี่ - พิจิตร 3 : 1

35 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - ภูเก็ต - ระยอง 0 : 4

36 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - ฉะเชิงเทรา - ศรีสะเกษ 5 : 0

37 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - กรุงเทพมหานคร - เพชรบูรณ์ 1 : 4

38 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - กระบี่ - ภูเก็ต 5 : 0

39 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - ปัตตานี - ลำพูน 2 : 3

40 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - กาญจนบุรี - ลพบุรี 2 : 5



หน้า 3 จาก 6

คาราเต้โด ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:13:39 PM

41 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์ 2 : 0

42 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - เพชรบูรณ์ - ระยอง 1 : 4

43 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กระบี่ - ขอนแก่น 0 : 3

44 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กระบี่ - ระยอง 0 : 5

45 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา - เพชรบูรณ์ 0 : 1

46 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กระบี่ - ลำพูน 1 : 4

47 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - ลพบุรี 8 : 0

48 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - กาญจนบุรี - พิจิตร 0 : 8

49 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - นครศรีธรรมราช - ภูเก็ต 4 : 0

50 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - กรุงเทพมหานคร - สุโขทัย 4 : 1

51 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - กระบี่ - อุดรธานี 2 : 0

52 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - ขอนแก่น - นครสวรรค์ 0(ชนะ BYE) : 0

53 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - กาญจนบุรี - ศรีสะเกษ 0 : 2

54 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - เชียงใหม่ - ภูเก็ต 0 : 0(ชนะ Foul)

55 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - ภูเก็ต - อุดรธานี 3 : 0

56 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - กาญจนบุรี - ศรีสะเกษ 1 : 0

57 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - นครศรีธรรมราช - พิจิตร 2 : 3

58 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - กรุงเทพมหานคร - เพชรบูรณ์ 3 : 2

59 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - กระบี่ - ลพบุรี 3 : 0

60 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - ขอนแก่น - อุบลราชธานี 1 : 2



หน้า 4 จาก 6

คาราเต้โด ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:13:40 PM

61 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - ยะลา - ศรีสะเกษ 2 : 0

62 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - นครสวรรค์ - อุตรดิตถ์ 3 : 1

63 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - ภูเก็ต - ระยอง 0 : 2

64 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - กรุงเทพมหานคร - พิจิตร 3 : 0

65 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - นครสวรรค์ - ภูเก็ต 3 : 2

66 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - กรุงเทพมหานคร - ลำพูน 5(ชนะคะแนนโหวต
) : 0

67 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - กาญจนบุรี - พิจิตร 1 : 0

68 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - กระบี่ - เชียงใหม่ 1 : 4

69 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - พิจิตร 5 : 2

70 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กระบี่ - อุบลราชธานี 0 : 2

71 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - นครสวรรค์ - ยะลา 1 : 0

72 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - ระยอง 1 : 0

73 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์ 0 : 4

74 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กาญจนบุรี - เชียงใหม่ 3 : 0

75 น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น - ระยอง 0 : 2

76 น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - กระบี่ - กรุงเทพมหานคร 0 : 4

77 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์ 2 : 0

78 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - เพชรบูรณ์ - ระยอง 0 : 5

79 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

09:30 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต 0 : 1

80 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบ RE - กาญจนบุรี - ศรีสะเกษ 0(ชนะ BYE) : 0



หน้า 5 จาก 6

คาราเต้โด ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:13:41 PM

81 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบชิงที่ 3 - กาญจนบุรี - อุบลราชธานี 4 : 1

82 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบ RE - นครศรีธรรมราช - ลพบุรี 6 : 1

83 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบชิงที่ 3 - นครศรีธรรมราช - พิจิตร 6 : 0

84 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบที่ 1 - นครสวรรค์ - ศรีสะเกษ 8 : 0

85 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบที่ 1 - ปัตตานี - ภูเก็ต 4 : 1

86 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบที่ 1 - ลำพูน - อุดรธานี 0 : 0(ชนะ BYE)

87 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบที่ 1 - กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช4 : 1

88 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบที่ 2 - กาญจนบุรี - นครสวรรค์ 2 : 1

89 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบที่ 2 - ปัตตานี - อุบลราชธานี 2 : 4

90 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบที่ 2 - พิจิตร - อุดรธานี 10 : 0

91 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบที่ 2 - กรุงเทพมหานคร - ลพบุรี 8 : 0

92 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบรองชนะเลิศ - นครสวรรค์ - อุบลราชธานี 3 : 2

93 น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

13:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - พิจิตร 5 : 0

94 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบที่ 1 - ขอนแก่น - สุราษฎร์ธานี 5 : 0

95 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบที่ 1 - นครศรีธรรมราช - สุพรรณบุรี 5(ชนะคะแนนโหวต
) : 0

96 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบที่ 1 - เชียงราย - สุโขทัย 0 : 1

97 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบที่ 2 - ขอนแก่น - ลพบุรี 0 : 4

98 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบที่ 2 - กาญจนบุรี - นครศรีธรรมราช 0 : 2

99 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบที่ 2 - ศรีสะเกษ - สุโขทัย 2 : 1

100 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบที่ 2 - กระบี่ - ตาก 0 : 2



หน้า 6 จาก 6

คาราเต้โด ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:13:42 PM

101 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบรองชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช - ลพบุรี 2 : 0

102 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

13:00 รอบรองชนะเลิศ - ตาก - ศรีสะเกษ 2 : 4

103 น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

14:00 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี 1 : 0

104 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

14:00 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์ 0 : 2

105 น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี
บุคคลชาย

14:00 รอบชิงชนะเลิศ - กาญจนบุรี - นครสวรรค์ 5 : 0

106 น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

14:00 รอบชิงชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช - ศรีสะเกษ 5 : 1



หน้า 1 จาก 2

จักรยาน ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 11:49:34 AM

1 ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย
(30 กม.)

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 เชียงราย: ธนาคาร ไชยยาสมบัติ 00:42:09.91(Gold
)

2 นราธิวาส 2: มูฮัมหมัดฮานาฟี
กือจิ

00:43:42.07(Silve
r)

3 พะเยา: นพชัย กล้าหาญ 00:43:45.57(Bron
ze)

4 อำนาจเจริญ: วิชยุตม์ สายสิงห์ 00:44:05.30

5 ราชบุรี: ชยานนท์ รุจิรัตน์ 00:44:41.31

6 กาญจนบุรี: ธีรภัทร์ ต้นสาย 00:44:54.72

7 นครศรีธรรมราช: สุเมธ นพกร 00:44:55.96

8 กรุงเทพมหานคร: ยืนยง
เพชรรัตน์

00:45:02.02

9 สกลนคร: พิทวัส สีสานอก 00:45:21.55

10 กาฬสินธุ์: มลฑณ แจ้งใจ 00:45:29.48

11 เชียงใหม่: พีรวัส กิติสาย 00:45:57.57

12 ลำปาง: สันทวรักษ์ สนิทเปรม 00:46:46.56

13 กรุงเทพมหานคร 2: ปริตต์
จันทร

00:47:50.74

14 พระนครศรีอยุธยา: อนันต์
บุตรน้ำเพ็ชร

00:49:15.65

15 นราธิวาส: มูฮัมมัดฟิตรี ยะ 00:49:33.23

2 ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง
(15 กม.)

10:10 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร 2: ชนิภรณ์
บัตริยะ

00:23:07.73(Gold
)

2 พิษณุโลก: สุภาวดี ศรีมันตะ 00:23:53.39(Silve
r)

3 กาฬสินธุ์: กัญญารัตน์
เกษทองหลาง

00:24:10.23(Bron
ze)

4 อำนาจเจริญ 2: วาสนา กานุสนธ์ 00:24:20.65

5 อำนาจเจริญ: อนัญญา ใจช่วง 00:24:40.74



หน้า 2 จาก 2

จักรยาน ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 11:49:34 AM

6 พะเยา: ลลิตพรรณ เรือนกูล 00:25:11.36

7 สระบุรี: ยลธนันท์ พลกล้า 00:25:14.32

8 เชียงใหม่: พิรานันท์
มณีรัตนานนท์

00:25:23.44

9 ชลบุรี: วราภรณ์ วายุภาพ 00:25:34.10

10 กรุงเทพมหานคร: ภาสิรี
เจริญทรัพยานนท์

00:26:06.12

11 กาญจนบุรี: แว่นแก้ว น้ำคำ 00:26:11.13

12 ลพบุรี: จิดาภา แก้วมุกดา 00:26:13.60

13 ปราจีนบุรี: อคิราภ์ แสงขำ 00:27:10.46

14 สงขลา: อัสรีนา อุนทรีจันทร์ 00:28:27.78

15 ภูเก็ต: ญุซมานี สุเมนทร์ 00:29:09.20



ซอฟทเ์ทนนสิ ประจาํวนัทีꨅ 17 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ชายเดี៓�ยว 09:00 พบกนัหมด สาย A กาํแพงเพชร  สพุรรณบรีุ 1 : 4

2  ชายเดี៓�ยว 09:00 พบกนัหมด สาย B พระนครศรีอยธุยา  พจิติร 4 : 2

3  ชายเดี៓�ยว 09:00 พบกนัหมด สาย B นครศรีธรรมราช  ศรีสะเกษ 4 : 0

4  ชายเดี៓�ยว 09:20 พบกนัหมด สาย C ศรีสะเกษ  สพุรรณบรีุ 1 : 4

5  ชายเดี៓�ยว 09:20 พบกนัหมด สาย D กรุงเทพมหานคร  ราชบรีุ 4 : 1

6  ชายเดี៓�ยว 09:20 พบกนัหมด สาย E กรุงเทพมหานคร  ภเูก็ต 4 : 0

7  ชายเดี៓�ยว 09:40 พบกนัหมด สาย F นนทบรีุ  ยะลา 2 : 4

8  ชายเดี៓�ยว 09:40 พบกนัหมด สาย F กาํแพงเพชร  ภเูก็ต 4 : 0

9  ชายเดี៓�ยว 09:40 พบกนัหมด สาย G ขอนแกน่  สรุาษฎร์ธานี 1 : 4

10  ชายเดี៓�ยว 10:00 พบกนัหมด สาย G นครราชสมีา  สมทุรสาคร 0 : 4

11  ชายเดี៓�ยว 10:00 พบกนัหมด สาย H พจิติร  สรุาษฎร์ธานี 4 : 2

12  หญงิเดี៓�ยว 10:00 พบกนัหมด สาย A กรุงเทพมหานคร  ภเูก็ต 4 : 0

13  หญงิเดี៓�ยว 10:20 พบกนัหมด สาย B กรุงเทพมหานคร  พจิติร 3 : 4

14  หญงิเดี៓�ยว 10:20 พบกนัหมด สาย C นครราชสมีา  นครศรีธรรมราช 4 : 0

15  หญงิเดี៓�ยว 10:20 พบกนัหมด สาย D กาํแพงเพชร  สมทุรสาคร 4 : 1

16  หญงิเดี៓�ยว 10:40 พบกนัหมด สาย E กาํแพงเพชร  นนทบรีุ 4 : 1

17  หญงิเดี៓�ยว 10:40 พบกนัหมด สาย F นครราชสมีา  ราชบรีุ 0 : 4

18  หญงิเดี៓�ยว 10:40 พบกนัหมด สาย F ขอนแกน่  พระนครศรีอยธุยา 0 : 4

19  ชายเดี៓�ยว 11:00 พบกนัหมด สาย A พระนครศรีอยธุยา  สพุรรณบรีุ 4 : 3

20  หญงิเดี៓�ยว 11:00 พบกนัหมด สาย G พจิติร  สรุาษฎร์ธานี 0 : 0

21  หญงิเดี៓�ยว 11:00 พบกนัหมด สาย H ศรีสะเกษ  สมทุรสาคร 0 : 4

22  ชายเดี៓�ยว 11:20 พบกนัหมด สาย B พจิติร  ศรีสะเกษ 2 : 4

23  ชายเดี៓�ยว 11:20 พบกนัหมด สาย B นครศรีธรรมราช  พระนครศรีอยธุยา 0 : 4

24  ชายเดี៓�ยว 11:20 พบกนัหมด สาย C นครศรีธรรมราช  ศรีสะเกษ 4 : 2

25  ชายเดี៓�ยว 11:40 พบกนัหมด สาย D นครราชสมีา  ราชบรีุ 2 : 4

26  ชายเดี៓�ยว 11:40 พบกนัหมด สาย E ภเูก็ต  ยะลา 0 : 4

27  ชายเดี៓�ยว 11:40 พบกนัหมด สาย F กาํแพงเพชร  ยะลา 4 : 1

28  ชายเดี៓�ยว 12:00 พบกนัหมด สาย F นนทบรีุ  ภเูก็ต 4 : 0

29  ชายเดี៓�ยว 12:00 พบกนัหมด สาย G สมทุรสาคร  สรุาษฎร์ธานี 1 : 4

30  ชายเดี៓�ยว 12:00 พบกนัหมด สาย G ขอนแกน่  นครราชสมีา 2 : 4

31  ชายเดี៓�ยว 12:20 พบกนัหมด สาย H ราชบรีุ  สรุาษฎร์ธานี 4 : 0

32  หญงิเดี៓�ยว 12:20 พบกนัหมด สาย A ภเูก็ต  สรุาษฎร์ธานี 0 : 4

33  หญงิเดี៓�ยว 12:20 พบกนัหมด สาย B กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 2 : 4

34  หญงิเดี៓�ยว 12:40 พบกนัหมด สาย C นครศรีธรรมราช  พระนครศรีอยธุยา 0 : 4

35  หญงิเดี៓�ยว 12:40 พบกนัหมด สาย D ราชบรีุ  สมทุรสาคร 1 : 4

36  หญงิเดี៓�ยว 12:40 พบกนัหมด สาย E นนทบรีุ  สพุรรณบรีุ 2 : 4

37  หญงิเดี៓�ยว 13:00 พบกนัหมด สาย F พระนครศรีอยธุยา  ราชบรีุ 2 : 4

38  หญงิเดี៓�ยว 13:00 พบกนัหมด สาย F ขอนแกน่  นครราชสมีา 2 : 4

39  หญงิเดี៓�ยว 13:00 พบกนัหมด สาย G ภเูก็ต  สรุาษฎร์ธานี 0 : 0

40  ชายเดี៓�ยว 13:20 พบกนัหมด สาย A กาํแพงเพชร  พระนครศรีอยธุยา 4 : 3



41  ชายเดี៓�ยว 13:20 พบกนัหมด สาย B นครศรีธรรมราช  พจิติร 4 : 1

42  หญงิเดี៓�ยว 13:20 พบกนัหมด สาย H ศรีสะเกษ  สพุรรณบรีุ 0 : 4

43  ชายเดี៓�ยว 13:40 พบกนัหมด สาย B พระนครศรีอยธุยา  ศรีสะเกษ 4 : 2

44  ชายเดี៓�ยว 13:40 พบกนัหมด สาย C นครศรีธรรมราช  สพุรรณบรีุ 3 : 4

45  ชายเดี៓�ยว 13:40 พบกนัหมด สาย D กรุงเทพมหานคร  นครราชสมีา 4 : 2

46  ชายเดี៓�ยว 14:00 พบกนัหมด สาย E กรุงเทพมหานคร  ยะลา 4 : 1

47  ชายเดี៓�ยว 14:00 พบกนัหมด สาย F ภเูก็ต  ยะลา 0 : 4

48  ชายเดี៓�ยว 14:00 พบกนัหมด สาย F กาํแพงเพชร  นนทบรีุ 3 : 4

49  ชายเดี៓�ยว 14:20 พบกนัหมด สาย G นครราชสมีา  สรุาษฎร์ธานี 0 : 4

50  ชายเดี៓�ยว 14:20 พบกนัหมด สาย G ขอนแกน่  สมทุรสาคร 4 : 2

51  ชายเดี៓�ยว 14:20 พบกนัหมด สาย H พจิติร  ราชบรีุ 1 : 4

52  หญงิเดี៓�ยว 14:40 พบกนัหมด สาย A กรุงเทพมหานคร  สรุาษฎร์ธานี 4 : 1

53  หญงิเดี៓�ยว 14:40 พบกนัหมด สาย B นครศรีธรรมราช  พจิติร 0 : 4

54  หญงิเดี៓�ยว 14:40 แพค้ดัออก สาย C นครราชสมีา  พระนครศรีอยธุยา 3 : 4

55  หญงิเดี៓�ยว 15:00 พบกนัหมด สาย D กาํแพงเพชร  ราชบรีุ 4 : 0

56  หญงิเดี៓�ยว 15:00 พบกนัหมด สาย E กาํแพงเพชร  สพุรรณบรีุ 0 : 0

57  หญงิเดี៓�ยว 15:00 พบกนัหมด สาย F ขอนแกน่  ราชบรีุ 0 : 0

58  หญงิเดี៓�ยว 15:20 พบกนัหมด สาย F นครราชสมีา  พระนครศรีอยธุยา 0 : 0

59  หญงิเดี៓�ยว 15:20 พบกนัหมด สาย G พจิติร  ภเูก็ต 2 : 4

60  หญงิเดี៓�ยว 15:20 พบกนัหมด สาย H สมทุรสาคร  สพุรรณบรีุ 4 : 2



หน้า 1 จาก 1

ซอฟท์บอล ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 3:58:20 PM

1 ทีมชาย 09:00 รอบแรก สาย D เชียงใหม่ - ปทุมธานี 9 : 7

2 ทีมหญิง 09:00 รอบแรก สาย P ขอนแก่น - ลพบุรี 16 : 1

3 ทีมชาย 11:30 รอบแรก สาย A ลพบุรี - ชุมพร 29 : 6

4 ทีมหญิง 11:30 รอบแรก สาย M ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 2 : 26

5 ทีมชาย 14:00 รอบแรก สาย B ลำพูน - ขอนแก่น 0 : 19

6 ทีมหญิง 14:00 รอบแรก สาย N ลำพูน - ระยอง 7 : 8



หน้า 1 จาก 2

เซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 8:18:18 PM

ประเภท: ชายคู่ ทีมเดี่ยว
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 29 15:00 รอบสอง สาย A นครศรีธรรมราช - แพร่ 2 : 0

2 คู่ที่ 30 15:00 รอบสอง สาย A ขอนแก่น - นครปฐม 2 : 0

3 คู่ที่ 31 16:00 รอบสอง สาย B ชลบุรี - พิษณุโลก 1 : 2

4 คู่ที่ 32 16:00 รอบสอง สาย B สุพรรณบุรี - อุบลราชธานี 1 : 2

ประเภท: ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 5 18:00 รอบแรก สาย A นครราชสีมา - นครสวรรค์ 2 : 0

2 คู่ที่ 6 18:00 รอบแรก สาย B เชียงใหม่ - ปทุมธานี 0 : 2

ประเภท: ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 1 16:00 รอบแรก สาย A กำแพงเพชร - ชัยนาท 1 : 2

2 คู่ที่ 2 16:00 รอบแรก สาย B กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์ 0 : 2

3 คู่ที่ 3 17:00 รอบแรก สาย C ชลบุรี - อุบลราชธานี 2 : 0

4 คู่ที่ 4 17:00 รอบแรก สาย D ขอนแก่น - นครศรีธรรมราช 2 : 1

ประเภท: ทีมเดี่ยว - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 25 13:00 รอบสอง สาย A นครศรีธรรมราช - สุพรรณบุรี 1 : 2

2 คู่ที่ 26 13:00 รอบสอง สาย A ขอนแก่น - อุบลราชธานี 1 : 2

3 คู่ที่ 27 14:00 รอบสอง สาย B มหาสารคาม - สงขลา 2 : 0

4 คู่ที่ 28 14:00 รอบสอง สาย B นครปฐม - แพร่ 2 : 0

ประเภท: ทีมเดี่ยว - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 17 09:00 รอบสอง สาย A ชลบุรี - นครพนม 2 : 0



หน้า 2 จาก 2

เซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 8:18:19 PM

2 คู่ที่ 18 09:00 รอบสอง สาย A ตรัง - พัทลุง 0 : 2

3 คู่ที่ 19 10:00 รอบสอง สาย B ราชบุรี - อุบลราชธานี 2 : 0

4 คู่ที่ 20 10:00 รอบสอง สาย B กรุงเทพมหานคร - นครปฐม 2 : 0

ประเภท: หญิงคู่ ทีมเดี่ยว
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 21 11:00 รอบสอง สาย A ตรัง - อุบลราชธานี 0 : 2

2 คู่ที่ 22 11:00 รอบสอง สาย A พิษณุโลก - ราชบุรี 0 : 2

3 คู่ที่ 23 12:00 รอบสอง สาย B กรุงเทพมหานคร - นครพนม 2 : 0

4 คู่ที่ 24 12:00 รอบสอง สาย B ชลบุรี - นครสวรรค์ 2 : 0



หน้า 1 จาก 1

ตะกร้อลอดห่วง ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 1:39:57 PM

1 ทีมหญิง (กติกาสากล) 10:00 รอบแรก สาย C 1 นครสวรรค์ 360

2 ชลบุรี 330

2 ทีมหญิง (กติกาสากล) 10:40 รอบแรก สาย D 1 แม่ฮ่องสอน 450

2 พัทลุง 230

3 ทีมชาย (กติกาสากล) 11:20 รอบแรก สาย C 1 อุบลราชธานี 460

2 นครศรีธรรมราช 380

4 ทีมชาย (กติกาสากล) 12:00 รอบแรก สาย D 1 แม่ฮ่องสอน 570

2 ชลบุรี 260



หน้า 1 จาก 1

เทนนิส ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 2:29:14 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 2 09:00 รอบสอง - เชียงใหม่ - นนทบุรี 0 : 2

2 คู่ที่ 3 09:00 รอบสอง - สระบุรี - สุราษฎร์ธานี 0 : 2

3 คู่ที่ 1 11:00 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต 2 : 0

4 คู่ที่ 4 11:00 รอบสอง - ชลบุรี - สุพรรณบุรี 0 : 2

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 1 09:00 รอบสอง - ราชบุรี - สุพรรณบุรี 0 : 2

2 คู่ที่ 2 09:00 รอบสอง - กระบี่ - นนทบุรี 0 : 2

3 คู่ที่ 3 09:00 รอบสอง - นครศรีธรรมราช - พิษณุโลก 1 : 2

4 คู่ที่ 4 09:00 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร - ขอนแก่น 2 : 0



ระนอง  vs  สุพรรณบุรี              3 : 0

กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี       3 : 0

นครราชสีมา  vs  ระนอง             3 : 0

กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม         3 : 0

นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี           1 : 3

สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่           3 : 1

ระนอง  vs  สงขลา                0 : 3

นครปฐม  vs  พิษณโุลก             1 : 3



หน้า 1 จาก 1

บาสเกตบอล ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 7:55:46 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 4 14.00 รอบแรก สาย B ชุมพร - ราชบุรี 60 : 70

2 คู่ที่ 4 14:00 รอบแรก สาย D นครศรีธรรมราช - นนทบุรี 40 : 73

3 คู่ที่ 5 15:30 รอบแรก สาย C นครราชสีมา - ปทุมธานี 74 : 62

4 คู่ที่ 6 17.00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร - นครปฐม 90 : 27

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 5 15.30 รอบแรก สาย ง เชียงใหม่ - ภูเก็ต 79 : 44

2 คู่ที่ 6 18:00 รอบแรก สาย ข เชียงราย - ระนอง 28 : 63



หน้า 1 จาก 1

แบดมินตัน ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:03:30 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13:00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร - สระบุรี 5 : 0

2 - 13:00 รอบแรก สาย B เชียงใหม่ - นครราชสีมา 5 : 0

3 - 13:00 รอบแรก สาย C ภูเก็ต - ลพบุรี 3 : 2

4 - 13:00 รอบแรก สาย D นนทบุรี - อุบลราชธานี 5 : 0

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 10:00 รอบแรก สาย A นครปฐม - นนทบุรี 0 : 4

2 - 10:00 รอบแรก สาย B ภูเก็ต - อุดรธานี 0 : 5

3 - 10:00 รอบแรก สาย C นครราชสีมา - นครศรีธรรมราช 3 : 2

4 - 10:00 รอบแรก สาย D กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์ 5 : 0



โบวล์ ิώ�ง ประจาํวนัทีώ� 17 มนีาคม 2560

No.
ประเภท
การ
แขง่ขนั

เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ชายเดีنยว 10:35 รอบชงิชนะเลศิ  1 อา่งทอง 3: ณภทัร บษุปนิกรกลุ
2 กรุงเทพมหานคร 3: ลภสัดนยั ชูแสง
3 อา่งทอง 2: ชนสรณ์ วุฒิ
4 สระบรีุ 4: อจัฉรยิะ เช็ง
5 ภเูก็ต: ชูเกยีรติ สามคัคธีรรม ه
6 อา่งทอง 4: ศภุกฤต วนัทาสขุ
7 อา่งทอง: ชนาธปิ เปรมปรีดิ ه

8 สระบรีุ 2: สารทิธิ แสงประสทิธิ ه ه

9 ภเูก็ต 2: สมเกยีรต ิไกรศรีสมบตัิ
10 สระบรีุ 3: ภทัรดนยั สวา่งวรรณ
11 กรุงเทพมหานคร 4: วรนิทร์ธรณ์ กจิธนาพานิช
12 กรุงเทพมหานคร 2: ภคพล กลุกรนีิธรรม
13 ภเูก็ต 3: คณิศร อนิทรจนัทร์
14 ระนอง 4: ภราดร สวุรรณเนาว์
15 กรุงเทพมหานคร: กรพล กลุกรนีิธรรม
16 สระบรีุ: ฌาน อารีย์กลุ
17 ภเูก็ต 4: โกศล แซอ่ึهง
18 ระนอง 2: เกยีรตศิกัดิ สกุใส ه
19 ระนอง 3: สมพงษ์ ปิن นอมร
20 ระนอง: กติตศิกัดิ เดชหุน่ ه

829
827
794
787
776
753
751
733
711
700
691
663
580
561
549
545
486
478
477
464

2  หญงิเดีنยว 15:35 รอบชงิชนะเลศิ  1 สระบรีุ 2: กรรตพร สงิหบปุผา
2 สมทุรปราการ 2: พชิชาภา เรืองศริิ
3 อา่งทอง 2: ธนกร วุฒิ
4 สมทุรปราการ: ปินมนสั คาํชยัภมูิ
5 สระบรีุ: มนญัญา กาญจนพบิลูย์
6 ระนอง: ธนัยธรณ์ สรรพกลุ
7 อา่งทอง: ชวกร วูฒิ
8 กรุงเทพมหานคร: นิสานาถ ทาสทีอง
9 ระนอง 2: ศวิพร สรรพกลุ
10 กรุงเทพมหานคร 2: ภทัรนนัธ์ พึنงจติต์ประไพ

738
700
690
611
607
603
564
533
449
420



ฟนัดาบ ประจาํวนัที17 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 13:00 รอบแรก  ภเูก็ต  สมทุรปราการ 4 : 15

2  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 13:00 รอบแรก  กรุงเทพมหานคร 2  อบุลราชธานี 2 15 : 3

3  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 13:20 รอบแรก  ชุมพร  อบุลราชธานี 15 : 1

4  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 13:20 รอบแรก  นครสวรรค ์ นครสวรรค ์2 15 : 12

5  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 13:40 รอบแรก  ชลบรีุ  ลพบรีุ 1 : 15

6  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 14:00 รอบสอง  กรุงเทพมหานคร  สมทุรปราการ 15 : 10

7  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 14:00 รอบสอง  กรุงเทพมหานคร 2  สมทุรปราการ 2 15 : 11

8  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 14:20 รอบสอง  ชุมพร  ลพบรีุ 5 : 15

9  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 14:20 รอบสอง  ชุมพร 2  นครสวรรค์ 11 : 15

10  ดาบเซเบอร์ บคุคลหญงิ 14:40 รอบแรก  กรุงเทพมหานคร  ชลบรีุ 12 : 15

11  ดาบเซเบอร์ บคุคลหญงิ 14:40 รอบแรก  ชุมพร  ภเูก็ต 1 : 15

12  ดาบเซเบอร์ บคุคลหญงิ 15:00 รอบแรก  ปตัตานี 2  ลพบรีุ 15 : 11

13  ดาบเซเบอร์ บคุคลหญงิ 15:20 รอบรองชนะเลศิ  ชลบรีุ  ปตัตานี 4 : 15

14  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 15:20 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ลพบรีุ 15 : 7

15  ดาบเซเบอร์ บคุคลหญงิ 15:40 รอบรองชนะเลศิ  ปตัตานี 2  ภเูก็ต 15 : 12

16  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 15:40 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร 2  นครสวรรค์ 15 : 6

17  ดาบเซเบอร์ บคุคลหญงิ 16:00 รอบชงิชนะเลศิ  ปตัตานี  ปตัตานี 2 15 : 11

18  ดาบฟอยล์ บคุคลชาย 16:20 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 2 15 : 3



ฟิกเกอรส์เก็ตติ忊�ง ประจาํวนัที� 17 มนีาคม 2560

No.
ประเภท
การ
แขง่ขนั

เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  แอดวานซ์
พรีโนวสิ
หญงิ

15:30 รอบคดัเลือก  1 ชุมพร: อภกิษณาร์ ต งสถาพรพนัธ์نั
2 นนทบรีุ: อญัรนิทร์ วงศ์อารยนนท์
3 กรุงเทพมหานคร: ศริชัญา ภูเ่นตร
4 อบุลราชธานี: กฤตากาญจน์ บาํรุงเกตอุดุม
5 สมทุรปราการ: ณชัชา จีรงักลู

29.51
25.42
25.35
21.70
21.54

2  แอดวานซ์
พรีโนวสิ
หญงิ

15:30 รอบชงิชนะเลศิ  1 ชุมพร: อภกิษณาร์ ต งสถาพรพนัธ์نั
2 นนทบรีุ: อญัรนิทร์ วงศ์อารยนนท์
3 กรุงเทพมหานคร: ศริชัญา ภูเ่นตร
4 อบุลราชธานี: กฤตากาญจน์ บาํรุงเกตอุดุม
5 สมทุรปราการ: ณชัชา จีรงักลู

29.51 Gold
25.42 Silver
25.35 Bronze
21.70
21.54

3  เบสคิโน
วสิ กลุม่
ยอ่ย เอ
หญงิ

16:00 รอบคดัเลือก  1 สพุรรณบรีุ: ปณัฑารีย์ สจุรติ
2 สพุรรณบรีุ 2: อตกิานต์ เอืنอศลิปศาสตร์
3 กรุงเทพมหานคร 2: ชูตพิร บวัผาง
4 นนทบรีุ: พลอยไพลนิ ยิنมแยม้
5 ชุมพร: ปณัรส สรุยิามาศ
6 ปทมุธานี: รุง่อรุณ โคจมิา่
7 กรุงเทพมหานคร: ใจด ีโกสยิพงษ์

37.04
30.88
27.65
19.16
17.60
15.85

0 Withdrawn

4  เบสคิโน
วสิ กลุม่
ยอ่ย เอ
หญงิ

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 สพุรรณบรีุ: ปณัฑารีย์ สจุรติ
2 สพุรรณบรีุ 2: อตกิานต์ เอืنอศลิปศาสตร์
3 กรุงเทพมหานคร 2: ชูตพิร บวัผาง
4 นนทบรีุ: พลอยไพลนิ ยิنมแยม้
5 ชุมพร: ปณัรส สรุยิามาศ
6 ปทมุธานี: รุง่อรุณ โคจมิา่
7 กรุงเทพมหานคร: ใจด ีโกสยิพงษ์

37.04 Gold
30.88 Silver
27.65 Bronze
19.16
17.60
15.86
0

5  เบสคิโน
วสิ กลุม่
ยอ่ย บี
หญงิ

16:40 รอบคดัเลือก  1 กรุงเทพมหานคร: ปญัญ์ ตนันิรนัดร
2 สพุรรณบรีุ: นภสักร บนุนาค
3 ชุมพร: ลซิา่ วรสาธติ
4 สมทุรปราการ: วรวลญัช์ ลีنชนิภทัร
5 กรุงเทพมหานคร 2: กรกนัยา พงษ์ดษิยา
6 นนทบรีุ: พรรณทพิา พรโคกกรวด

35.67
33.26
32.18
25.80
23.72
21.91

6  เบสคิโน
วสิ กลุม่
ยอ่ย บี
หญงิ

16:40 รอบชงิชนะเลศิ  1 กรุงเทพมหานคร: ปญัญ์ ตนันิรนัดร
2 สพุรรณบรีุ: นภสักร บนุนาค
3 ชุมพร: ลซิา่ วรสาธติ
4 สมทุรปราการ: วรวลญัช์ ลีنชนิภทัร
5 กรุงเทพมหานคร 2: กรกนัยา พงษ์ดษิยา
6 นนทบรีุ: พรรณทพิา พรโคกกรวด

35.67 Gold
33.26 Silver
32.18 Bronze
25.80
23.72
21.91



7  แอดวานซ์
โนวสิ
หญงิ

17:35 รอบคดัเลือก  1 นนทบรีุ: ภคมน ปรชัญารตักิลุ

2 นครราชสมีา: มนิทม์นัตา ลอ้วชิช์วรวชัร
3 ชุมพร: ณิชช์ชศิา ฤทธิ ประคองเชาว์ه
4 หนองคาย: พจิกัษณา โรจนาวไิลวุฒิ
5 ปทมุธานี: กลุจริาวรรณ มณีรตัน์
6 กรุงเทพมหานคร: จณิณพตั บรูณะสมบตัิ

22.17

21.94
20.42
17.73
16.80

0 Withdrawn

8  เบสคิจู
เนียร์
หญงิ

18:15 รอบคดัเลือก  1 สพุรรณบรีุ: ฑฆีรี ศลิปอาชา
2 นนทบรีุ: ณชัชา ปรชัญารตักิลุ
3 กรุงเทพมหานคร: นภสั วรสาธติ
4 กรุงเทพมหานคร 2: นภสัธมนต์ อนิกา้ สตัตบงกช
5 สรุาษฎร์ธานี: ลนิด์เซย์ ลิنนปราชญา เครก
6 อดุรธานี: พชิชาพร ทองสเีหลือง

30.77
28.37
26.51
22.93

0 Withdrawn
0 Withdrawn

9  อลีีทจู
เนียร์
หญงิ

18:50 รอบคดัเลือก  1 สพุรรณบรีุ: พรอ้มสรร รตันดลิก ณ ภเูก็ต
2 ปทมุธานี: สปุระวีณ์ ศรีสถาพร
3 เชียงใหม:่ อนุธดิา วงศ์แจม่
4 อดุรธานี: วลยัลกัษณ์ กิنงสาหสั
5 กรุงเทพมหานคร: ฐติา ลํنาซาํ

44.37
27.36

0 Withdrawn
0 Withdrawn
0 Withdrawn



หน้า 1 จาก 1

ฟุตซอล ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 9:34:41 PM

1 ทีมหญิง 10:00 รอบแรก สาย 3 ลำปาง - สุพรรณบุรี 1 : 8

2 ทีมหญิง 11:00 รอบแรก สาย 1 กาฬสินธุ์ - ลำพูน 4 : 2

3 ทีมชาย 11:30 รอบแรก สาย 4 นครราชสีมา - สุราษฎร์ธานี 3 : 0

4 ทีมชาย 12:30 รอบแรก สาย 1 สมุทรสาคร - อ่างทอง 17 : 16

5 ทีมหญิง 13:00 รอบแรก สาย 4 นครปฐม - พัทลุง 3 : 1

6 ทีมหญิง 14:00 รอบแรก สาย 2 ชลบุรี - นนทบุรี 7 : 2

7 ทีมชาย 14:30 รอบแรก สาย 4 เชียงใหม่ - ตาก 3 : 4

8 ทีมชาย 15:30 รอบแรก สาย 2 นครศรีธรรมราช - สมุทรปราการ 2 : 8

9 ทีมชาย 16:00 รอบแรก สาย 3 นครปฐม - มหาสารคาม 2 : 3



หน้า 1 จาก 1

ฟุตบอล ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:09:35 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 4 11:00 รอบแรก สาย 4 สงขลา - สมุทรปราการ 0 : 1

2 คู่ที่ 6 13:00 รอบแรก สาย 1 นครปฐม - นราธิวาส 1 : 2

3 คู่ที่ 5 13:00 รอบแรก สาย 4 กรุงเทพมหานคร - อุบลราชธานี 5 : 1

4 คู่ที่ 7 15:00 รอบแรก สาย 2 นครสวรรค์ - อุดรธานี 2 : 0

5 คู่ที่ 6 15:00 รอบแรก สาย 3 น่าน - พะเยา 0 : 1

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 5 11:00 รอบแรก สาย 3 ชลบุรี - ตรัง 13 : 0

2 คู่ที่ 9 13:00 รอบแรก สาย 1 ขอนแก่น - สุรินทร์ 3 : 0

3 คู่ที่ 10 15:00 รอบแรก สาย 2 นครศรีธรรมราช - นครสวรรค์ 3 : 1



หน้า 1 จาก 2

มวยไทยสมัครเล่น ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:29:25 PM

1 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - กำแพงเพชร: นพพร ปิ่นมณี -
นครศรีธรรมราช: เมธัส

0 : 0(RSC)

2 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - ชลบุรี: ณรงค์ แสงอนงค์ -
ปทุมธานี: ทยากร พรหมมาพันธุ์

28 : 29(RSCOC)

3 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - พิษณุโลก: มินทราดา ฤทธิวงศ์ -
สิงห์บุรี: ธนบูรณ์ เทพวงศ์

30(RSCOC) : 27

4 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - ขอนแก่น: ภานุวัฒน์ ศรีศักดิ์ขวา -
สมุทรสาคร: ทิวากร เกตุคง

10(RSC) : 9

5 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - นครพนม: กิตติพงษ์ ขันทะชา -
ยะลา: กิตติธัช ราชมณี

0 : 0(ชนะBye)

6 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - นราธิวาส: ไชยวัฒน์ พรมแก้วพันธ์
- บุรีรัมย์: นัฐพล สระแก้ว

9(RSCH) : 10

7 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - เชียงราย: ชินกร สุกสำราญ -
อุบลราชธานี: ชาญชัย ทองประสาร

0 : 0(ชนะBye)

8 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - กระบี่: ธรรศปวีร์ มาตสม -
นครปฐม: ธนกร ปัถพี

30(RSCOC) : 27

9 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบสอง - ตรัง: ปาริฉัตร นาชิน - ลพบุรี:
ชลธิดา ก่ำวงษ์

30(RSCOC) : 27

10 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบสอง - นครราชสีมา: จันทกานต์ มโนบาล
- นครศรีธรรมราช: จิราวรรณ

30(RSCOC) : 27

11 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบสอง - ขอนแก่น: นนทิยา อินทร์ถา -
สุโขทัย: วิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง

10(RSC) : 9

12 รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 39
กก.และไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบสอง - กาญจนบุรี: ณิชา ลิ้มศิริรุ่งโรจน์ -
บุรีรัมย์: ศิริขินณ์ ไชยสน

9 : 10(RET)

13 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้อง เกิน42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - นครปฐม: ศราวุธ สำราญดี -
ร้อยเอ็ด: ยศพล คำไพรินทร์

0 : 0(RSCH)

14 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้อง เกิน42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบแรก - ราชบุรี: ภูมิพัฒน์ จำรัสไว -
สิงห์บุรี: กิตติวัตร ศรีโลเพี้ยน

27 : 30(RSCOC)

15 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - สุราษฎร์ธานี: ยุวลักษณ์ ชูอ่อน -
หนองคาย: ปิยธิดา โหตะรัตน์

18 : 20(RSC)

16 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - ตราด: กมลทิพย์ เอมสกุล - ยะลา:
นันท์นภัส ยุกลาย

20(RSC) : 18

17 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร: ทัศนา
ปลัดศรีช่วย - สมุทรสาคร:

27 : 30(RSCOC)

18 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - ตรัง: กัลยารัตน์ ด้วงสุข - สุรินทร์:
อภัสรา โกศล

10 : 9(RSCH)

19 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - กำแพงเพชร: ณัฎฐณิชา โยคี -
เชียงใหม่: อรยา ไชยวัง

9 : 10(RSC)

20 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - นครราชสีมา: ปรียาลักษณ์
แสนโพธิ์กลาง - ปราจีนบุรี: อิสรีย์

30(RSCOC) : 27



หน้า 2 จาก 2

มวยไทยสมัครเล่น ประจำวันที่ 17/03/2560
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21 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - เชียงราย: ณฐพร วงศ์มณี -
สิงห์บุรี: ประภาพร โฉมดง

27 : 30(RSCOC)

22 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - ตราด: ปิยะ ปราบพาล -
สุราษฎร์ธานี: วีรพล แสงรัตน์

27 : 30(RSCOC)

23 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - ขอนแก่น: พรหมสรร จันทร์ลา -
ลำปาง: ภาคภูมิ ไกลถิ่น

27 : 30(RSCOC)

24 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - ลำพูน: สุรนาท สุมี - สตูล: ฟาติรฮ์
ฮะยีกาเดียก

30(RSCOC) : 27

25 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - นครศรีธรรมราช: ธนายุทธ์
ดีทองอ่อน - ระนอง: นพดล

28 : 29(RSCOC)

26 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร: สุรัชดา นามรักษ์
- สกลนคร: ศศิธร พานิชกุล

0(RSC) : 0

27 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - ปทุมธานี: สมหวัง สวินชัย -
สุราษฎร์ธานี: พิลัยวรรณ กาญจนะ

27 : 30(RSCOC)

28 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57
กก.และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบแรก - นครปฐม: อภิษฏา ทันท่าหว้า -
นราธิวาส: นวรัตน์ ยะทัง

0(RSC) : 0









รายงานสรุปผลการแขง่ขนั
ชุมพรระนองเกมส์

กฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิคร ั�งที� 33

รายการ มวยปลํ�า  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 40 กก.  ไมร่ะบ ุ รอบชงิชนะเลศิ  .None 
วนัที�17 มนีาคม 2560 เวลา 17:00 น.

สนาม สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

สถานะ จบการแขง่ขนั

ผล เป็นทางการ
 

   
ลาํดบั นกักฬีา จงัหวดั อนัดบั หมายเหตุ

1 อสิรีย์  หนูทอง นครศรีธรรมราช 1 เหรียญทอง

2 ปริยาภทัร  ไทยพานิช กรุงเทพมหานคร 2 เหรียญเงนิ

3 ภภิาพร  ใสกามล ชลบุรี 2 เหรียญทองแดง

4 วริศรา  วางมาลี อุบลราชธานี 3 เหรียญทองแดง

 

   

   
  Remark :  
     

 

TV 5:0  Victoire par tombe
Victory by fall TO 5:0 

Victoire par abandon  Accident 
Forfait
Victory by fall  Forfeit  Injury

EV 5:0 

Disqualification de toute la
competition pour violation des
regles
Disqualification from any
competition due to infrigement of
the rules

EX 5:0 

3 Avertissements 0 pour faute
contre les regles (pour L'ensemble
du match)
3 Cautions 0 due to error against the
rules (for all the bout)

ST 4:0 

GRD. superiorite6 points de
differencele perdant pas de points
Great superiorityA difference of 6
points. The loser without any points

SP 4:1 

Victoire par GRD. superioritele
perdant a marque des points
Victory by technical superiority with
the loser scoring technical points

PP 3:1 

Victoire aux pointsle perdant avec
des points techniques
Decision by points the loser with
technical points

PO 3:0 

Victoire aux pointsle perdant ands
points techniques
Decision by pointsthe loser without
technical points

E2 0:0 

Si les 2 lutteurs sont disqualifies
pour violation des regles
In case both wrestlers have been
disqual. Due to INFR. of the rules

ชนะ Bye  ชนะ Bye

ไมเ่ขา้แขง่ขนั  ไมเ่ขา้แขง่ขนั VT 5:0 

VA 5:0  VB 5:0 

VF 5:0 

 

http://www.chumphon-ranonggames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1749900913185
http://www.chumphon-ranonggames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1101801280182
http://www.chumphon-ranonggames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1279900160319
http://www.chumphon-ranonggames.sat.or.th/Sportman_des.asp?clickid=1679800330669
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1 พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน
46 กก.

13:00 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร: คชพัฒน
อุ่นนวลบุรพงศ์ - สมุทรปราการ:

0(RSC) : 0

2 พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน
46 กก.

13:00 รอบแรก - นราธิวาส: ธวัชชัย หลำหัส -
อุดรธานี: นันทพงศ์ รักพร้า

0 : 0(RSC)

3 ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก.
ไม่เกิน 49 กก.

13:00 รอบแรก - นครนายก: สงกรานต์ โสสวัสดิ์ -
นครพนม: วุฒิชัย พัสนวงค์

0 : 0(RSC)

4 ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก.
ไม่เกิน 49 กก.

13:00 รอบแรก - ชลบุรี: นันทกร บุญลาภ -
สุพรรณบุรี: ธีรภัทร พวรรณา

0 : 0(RSC)

5 ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก.
ไม่เกิน 52 กก.

13:00 รอบแรก - ประจวบคีรีขันธ์: ปัญญา เพ็งอุดม -
ยะลา: คทาหัตส์ คงจรูญ

0 : 0(RSC)

6 ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก.
ไม่เกิน 52 กก.

13:00 รอบแรก - นครปฐม: พงศภัส ตาคม -
นครสวรรค์: กิตติชัย ชัยนา

0 : 0(RSC)

7 แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก.
ไม่เกิน 56 กก.

13:00 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร: ทักษ์ดนัย
มงกุฎแก้ว - ตาก: สุพจน์

4 : 1

8 ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก.
ไม่เกิน 60 กก.

13:00 รอบแรก - นราธิวาส: ธราเทพ เจ๊ะราวรรณ -
บุรีรัมย์: วีระพล จงจอหอ

0 : 0(RSC)

9 ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก.
ไม่เกิน 60 กก.

13:00 รอบแรก - ตรัง: ศตวรรษ ขันใส - อุตรดิตถ์:
ปฐมพร พูลบุญ

0(RSC) : 0

10 ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก.
ไม่เกิน 60 กก.

13:00 รอบแรก - ประจวบคีรีขันธ์: กิตติกรณ์ ดำริห์ -
ราชบุรี: อุทิศ บุญทศ

0 : 0(KO)

11 ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

13:00 รอบแรก - กาญจนบุรี: ทยากร นาคทองอินทร์
- นครศรีธรรมราช: สุเมธัส

0 : 0(RSC)

12 ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

13:00 รอบแรก - เชียงใหม่: ศักดิ์ชัย ถนอมศักดิ์เสรี
- ราชบุรี: นาวิน ทองอินทร์

0(WO) : 0

13 ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

13:00 รอบแรก - นนทบุรี: พีรพล พวงแก้ว - ยโสธร:
กฤษดา มูลสาร

0(RSC) : 0

14 ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

13:00 รอบแรก - จันทบุรี: ธีรพล กรึมกระโทก - ตรัง:
ศรัณย์ ปลัดกอง

0 : 0(RSC)

15 ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

13:00 รอบแรก - ขอนแก่น: พรอนันต์ ศรีสกุล -
หนองบัวลำภู: ศักดิ์ดา รวมธรรม

0 : 5

16 ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

13:00 รอบแรก - กระบี่: เจิมศักดิ์ ปรีชา -
กรุงเทพมหานคร: อิทธิพล มะลิ

0(KO) : 0

17 ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

13:00 รอบแรก - ชุมพร: นพพล บุตะกะ - อ่างทอง:
บุญช่วย โพนสูงเนิน

0(RSC) : 0

18 ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก.
ไม่เกิน 81 กก.

13:00 รอบแรก - ชลบุรี: อาคม ดีบุตร - บึงกาฬ:
ณัฐพล สืบนุสสรณ์

0(RSC) : 0

19 พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน
45 กก.

13:00 รอบแรก - สระแก้ว: รัตนา อ่อนเอี่ยม -
สุราษฎร์ธานี: รุ้งทิพย์ ทองสัมฤทธิ์

0 : 0(RSC)

20 พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน
45 กก.

13:00 รอบแรก - กระบี่: ณัฐลินี ช่วยการ - ตรัง:
สุชาวดี ยังปากน้ำ

0(WO) : 0



หน้า 2 จาก 2

มวยสากลสมัครเล่น ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:12:20 PM

21 ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก.
ไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบแรก - กาฬสินธุ์: กนกวรรณ วิรุฬพัฒน์ -
จันทบุรี: มนทิรา ตรีเมฆ

5 : 0

22 ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก.
ไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบแรก - ศรีสะเกษ: ริสา นามโคตร -
อ่างทอง: นภาพร สมศรี

0 : 0(RSC)

23 ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก.
ไม่เกิน 51 กก.

13:00 รอบแรก - เพชรบูรณ์: พลอย นาคทรัพย์ -
เลย: รุ่งทิพย์ นาชัยฤทธิ์

0 : 0(RSC)

24 ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก.
ไม่เกิน 51 กก.

13:00 รอบแรก - สระแก้ว: นันทิยา ลานอก -
บึงกาฬ: นพมาศ เสี่ยงบุญ

0 : 0(RSC)

25 แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก.
ไม่เกิน 54 กก.

13:00 รอบแรก - ขอนแก่น: ศรินธร ประดับพันธ์ -
ชุมพร: วราพร วันทอง

0(WO) : 0

26 แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก.
ไม่เกิน 54 กก.

13:00 รอบแรก - สงขลา: นิศารัตน์ ศิริกาญจน์ -
สิงห์บุรี: ศุภวรรณ ชาญวัฒนศิลป์

0(RSC) : 0

27 เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก.
ไม่เกิน 57 กก.

13:00 รอบแรก - ขอนแก่น: พรทิพย์ บัวป่า -
นครราชสีมา: กิตติยา นามไพร

4 : 1

28 เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก.
ไม่เกิน 57 กก.

13:00 รอบแรก - จันทบุรี: ธรรศรัชต์ สะระปา -
สระแก้ว: วิภาพร เครือถา

5 : 0

29 เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก.
ไม่เกิน 57 กก.

13:00 รอบแรก - พิจิตร: รัชดา อินทรชาติ - บึงกาฬ:
วรรณาลักษณ์ เรืองสา

0(RSC) : 0

30 ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก.
ไม่เกิน 60 กก.

13:00 รอบแรก - ศรีสะเกษ: จิตรฑมาศ พรหมทา -
อุบลราชธานี: รัชฎาพร วรรณรัตน์

5 : 0

31 ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก.
ไม่เกิน 60 กก.

13:00 รอบแรก - สมุทรปราการ: รัศมี พรมมาตร -
บึงกาฬ: มณิสรา บุคคล

0 : 0(RSC)

32 เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64
ไม่เกิน 69 กก.

13:00 รอบแรก - บุรีรัมย์: สุกัญญา ยิ้มรัมย์ -
สมุทรปราการ: สาลินี กิ่งนอก

0 : 5

33 มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก.
ไม่เกิน 75 กก.

13:00 รอบแรก - นครพนม: ชฎาพร ภูชุม - สระบุรี:
หยดน้ำ ครูห้วย

0(WO) : 0
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ยกน้ำหนัก ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:46:06 PM

ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุพรรณบุรี: จิราพรรณ นันทวงษ์ 90(Gold)

2 สุพรรณบุรี: จิราพรรณ นันทวงษ์ 90(Gold)

3 กรุงเทพมหานคร 2: วิชุดา สุขแก่น 76(Silver)

4 กรุงเทพมหานคร 2: วิชุดา สุขแก่น 76(Silver)

5 สุราษฎร์ธานี2: วิภาวรรณ จินดาภรณ์ 73(Bronze)

6 สุราษฎร์ธานี2: วิภาวรรณ จินดาภรณ์ 73(Bronze)

7 กรุงเทพมหานคร: ออนเทพิน ทองแป้น 70

8 กรุงเทพมหานคร: ออนเทพิน ทองแป้น 70

9 สุราษฎร์ธานี: สุรัสวดี ยอดสาร 68

10 สุราษฎร์ธานี: สุรัสวดี ยอดสาร 68

11 ภูเก็ต: ธนพร ทองอ่อน 65

12 ภูเก็ต: ธนพร ทองอ่อน 65

13 นครราชสีมา: ศิรดา ดีพุดซา 63

14 นครศรีธรรมราช: กัญญา รองพล 63

15 นครราชสีมา: ศิรดา ดีพุดซา 63

16 นครศรีธรรมราช: กัญญา รองพล 63

17 สุรินทร์: กำไลทอง ประภาสัย 58

18 สุรินทร์: กำไลทอง ประภาสัย 58

19 ชุมพร: กนกวรรณ พัดทรัพย์ 55



หน้า 2 จาก 8

ยกน้ำหนัก ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:46:06 PM

20 ชุมพร: กนกวรรณ พัดทรัพย์ 55

21 นครสวรรค์: สุกานดา ศรีบัว 0

22 นครสวรรค์ 2: วรรณิศา ไชยวาน 0

23 อุดรธานี: ฝนดาว คำเปลว 0

24 นครสวรรค์: สุกานดา ศรีบัว 0

25 นครสวรรค์ 2: วรรณิศา ไชยวาน 0

26 อุดรธานี: ฝนดาว คำเปลว 0

ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา: ปฎิภาณ บุบผามาลา 125(Gold)

2 นครศรีธรรมราช 2: เจตริน ศรีราม 120(Silver)

3 อ่างทอง: จตุพร ฤทธิรงค์ 102(Bronze)

4 นครศรีธรรมราช: อิสระ บุญเลี้ยง 100

5 ขอนแก่น 2: นฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 95

6 อุบลราชธานี: เกียรติศักดิ์ โคตรแก้ว 91

7 อ่างทอง 2: อานนท์ มั่นขวัญ 86

8 เชียงใหม่: มานะศักดิ์ ละเอียด 85

9 นครสวรรค์: กฤษณะ สรงพรมทิพย์ 85

10 ขอนแก่น: พุทธิพงศ์ ลำพา 0

11 พัทลุง: สิทธิกร ศิริสวัสดิ์ 0

12 ยโสธร: อภิสิทธิ์ศักดิ์ ประจำหลัก 0



หน้า 3 จาก 8

ยกน้ำหนัก ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:46:06 PM

13 ลำพูน: เดชณรงค์ คุณะ 0

14 สุพรรณบุรี: ทนงศักดิ์ คำเจริญ 0

15 สุพรรณบุรี 2: ไชยกมล สะแกทอง 0

ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยโสธร: พงศกร นนดารา 145(Gold)

2 นครราชสีมา: ปพนสรรค์ พลเสนา 130(Silver)

3 นครศรีธรรมราช: จิรวัฒน์ ใจกระจ่าง 124(Bronze)

4 สุราษฎร์ธานี: บุญสวง สุขคุ้ม 123

5 ศรีสะเกษ 2: ธนโชติ พรมชาติ 111

6 ขอนแก่น: ปัญญา สุดงาม 110

7 ศรีสะเกษ: โชคชัย จันอาภาส 106

8 นครสวรรค์: ฉันทวัฒน์ พฤตินอก 105

9 พัทลุง: ฐิติกร แซ่ตั้น 96

10 ชัยนาท: ภิมุข โหมกกุฬา 0

11 เชียงใหม่: สถิตย์ บุญสุข 0

12 พัทลุง 2: ธารินทร์ ดิษโร 0

13 ระยอง: โยธิน คำลือ 0

14 ลำพูน: สมพร เล็กไพจิตร 0

15 - 0

16 อุบลราชธานี: ธารินทร์ สำเภา 0



หน้า 4 จาก 8

ยกน้ำหนัก ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:46:06 PM

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 48  กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุพรรณบุรี: จิราพรรณ นันทวงษ์ 165(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร 2: วิชุดา สุขแก่น 141(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี2: วิภาวรรณ จินดาภรณ์ 137(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร: ออนเทพิน ทองแป้น 131

5 สุราษฎร์ธานี: สุรัสวดี ยอดสาร 125

6 นครศรีธรรมราช: กัญญา รองพล 123

7 ภูเก็ต: ธนพร ทองอ่อน 116

8 นครราชสีมา: ศิรดา ดีพุดซา 113

9 สุรินทร์: กำไลทอง ประภาสัย 109

10 ชุมพร: กนกวรรณ พัดทรัพย์ 105

11 นครสวรรค์: สุกานดา ศรีบัว 52

12 อุดรธานี: ฝนดาว คำเปลว 45

13 นครสวรรค์ 2: วรรณิศา ไชยวาน 0

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา: ปฎิภาณ บุบผามาลา 235(Gold)

2 นครศรีธรรมราช 2: เจตริน ศรีราม 212(Silver)

3 อ่างทอง: จตุพร ฤทธิรงค์ 193(Bronze)

4 นครศรีธรรมราช: อิสระ บุญเลี้ยง 187

5 พัทลุง: สิทธิกร ศิริสวัสดิ์ 171



หน้า 5 จาก 8

ยกน้ำหนัก ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:46:06 PM

6 อุบลราชธานี: เกียรติศักดิ์ โคตรแก้ว 165

7 อ่างทอง 2: อานนท์ มั่นขวัญ 158

8 เชียงใหม่: มานะศักดิ์ ละเอียด 156

9 นครสวรรค์: กฤษณะ สรงพรมทิพย์ 150

10 ยโสธร: อภิสิทธิ์ศักดิ์ ประจำหลัก 86

11 ลำพูน: เดชณรงค์ คุณะ 60

12 ขอนแก่น: พุทธิพงศ์ ลำพา 56

13 ขอนแก่น 2: นฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 50

14 สุพรรณบุรี: ทนงศักดิ์ คำเจริญ 0

15 สุพรรณบุรี 2: ไชยกมล สะแกทอง 0

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยโสธร: พงศกร นนดารา 260(Gold)

2 นครราชสีมา: ปพนสรรค์ พลเสนา 235(Silver)

3 นครศรีธรรมราช: จิรวัฒน์ ใจกระจ่าง 227(Bronze)

4 สุราษฎร์ธานี: บุญสวง สุขคุ้ม 218

5 ศรีสะเกษ 2: ธนโชติ พรมชาติ 197

6 ขอนแก่น: ปัญญา สุดงาม 195

7 ศรีสะเกษ: โชคชัย จันอาภาส 191

8 นครสวรรค์: ฉันทวัฒน์ พฤตินอก 182

9 พัทลุง: ฐิติกร แซ่ตั้น 176



หน้า 6 จาก 8

ยกน้ำหนัก ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:46:06 PM

10 พัทลุง 2: ธารินทร์ ดิษโร 101

11 ลำพูน: สมพร เล็กไพจิตร 65

12 เชียงใหม่: สถิตย์ บุญสุข 62

13 อุบลราชธานี: ธารินทร์ สำเภา 60

14 ชัยนาท: ภิมุข โหมกกุฬา 55

15 ระยอง: โยธิน คำลือ 0

16 - 0

ประเภท: สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุพรรณบุรี: จิราพรรณ นันทวงษ์ 75(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร 2: วิชุดา สุขแก่น 65(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี2: วิภาวรรณ จินดาภรณ์ 64(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร: ออนเทพิน ทองแป้น 61

5 นครศรีธรรมราช: กัญญา รองพล 60

6 สุราษฎร์ธานี: สุรัสวดี ยอดสาร 57

7 นครสวรรค์: สุกานดา ศรีบัว 52

8 ภูเก็ต: ธนพร ทองอ่อน 51

9 สุรินทร์: กำไลทอง ประภาสัย 51

10 ชุมพร: กนกวรรณ พัดทรัพย์ 50

11 นครราชสีมา: ศิรดา ดีพุดซา 50

12 อุดรธานี: ฝนดาว คำเปลว 45



หน้า 7 จาก 8

ยกน้ำหนัก ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:46:06 PM

13 นครสวรรค์ 2: วรรณิศา ไชยวาน 0

ประเภท: สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา: ปฎิภาณ บุบผามาลา 110(Gold)

2 นครศรีธรรมราช 2: เจตริน ศรีราม 92(Silver)

3 อ่างทอง: จตุพร ฤทธิรงค์ 91(Bronze)

4 นครศรีธรรมราช: อิสระ บุญเลี้ยง 87

5 ยโสธร: อภิสิทธิ์ศักดิ์ ประจำหลัก 86

6 พัทลุง: สิทธิกร ศิริสวัสดิ์ 76

7 อุบลราชธานี: เกียรติศักดิ์ โคตรแก้ว 74

8 อ่างทอง 2: อานนท์ มั่นขวัญ 72

9 เชียงใหม่: มานะศักดิ์ ละเอียด 71

10 นครสวรรค์: กฤษณะ สรงพรมทิพย์ 65

11 ลำพูน: เดชณรงค์ คุณะ 60

12 ขอนแก่น: พุทธิพงศ์ ลำพา 56

13 ขอนแก่น 2: นฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 50

14 สุพรรณบุรี: ทนงศักดิ์ คำเจริญ 0

15 สุพรรณบุรี 2: ไชยกมล สะแกทอง 0

ประเภท: สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยโสธร: พงศกร นนดารา 115(Gold)

2 นครราชสีมา: ปพนสรรค์ พลเสนา 105(Silver)



หน้า 8 จาก 8

ยกน้ำหนัก ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 6:46:06 PM

3 นครศรีธรรมราช: จิรวัฒน์ ใจกระจ่าง 103(Bronze)

4 พัทลุง 2: ธารินทร์ ดิษโร 101

5 สุราษฎร์ธานี: บุญสวง สุขคุ้ม 95

6 ศรีสะเกษ 2: ธนโชติ พรมชาติ 86

7 ขอนแก่น: ปัญญา สุดงาม 85

8 ศรีสะเกษ: โชคชัย จันอาภาส 85

9 พัทลุง: ฐิติกร แซ่ตั้น 80

10 นครสวรรค์: ฉันทวัฒน์ พฤตินอก 77

11 ลำพูน: สมพร เล็กไพจิตร 65

12 เชียงใหม่: สถิตย์ บุญสุข 62

13 อุบลราชธานี: ธารินทร์ สำเภา 60

14 ชัยนาท: ภิมุข โหมกกุฬา 55

15 ระยอง: โยธิน คำลือ 0

16 - 0



หน้า 1 จาก 6

ยิมนาสติก ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 5:43:24 PM

1 ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย 09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: อิทธิฤทธิ์
ขำศิริรัตน์

185.55(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร: วีรภัทร์
ช่วยโสม

185.55(Gold)

3 กรุงเทพมหานคร: พีรพุฒิพงศ์
สวนดอกไม้

185.55(Gold)

4 กรุงเทพมหานคร: สุภชีพ
บ่าวเบ็ญหมัด

185.55(Gold)

5 เชียงใหม่: ธงชาติ มงคลธง 163.05(Silver)

6 เชียงใหม่: วิศวยศ สาโรจน์ 163.05(Silver)

7 เชียงใหม่: อธิภัทร สุวเสริม 163.05(Silver)

8 เชียงใหม่: อแลน เดล เวคคิโอ 163.05(Silver)

9 สงขลา: ภาสวิชญ์ หละหรูน 126.7(Bronze )

10 สงขลา: วรรธนะสุข สุขภิมนตรี 126.7(Bronze )

11 สงขลา: ก้องสุธี สุขภิมนตรี 126.7(Bronze )

12 สงขลา: ธรรศธรณ์ ภูมิมาศ 126.7(Bronze )

13 สงขลา: เปรมชนันตร์ ค้าขาย 126.7(Bronze )

14 สมุทรสาคร: คณัสนันท์
สวัสดิผล

108.15

15 สมุทรสาคร: ณฐพงศ์
อักษรพันธ์

108.15

16 สมุทรสาคร: ภูฐาน กินรี 108.15

17 สมุทรสาคร: ดนุเดช
นิมิตรบวรชัย

108.15

18 สมุทรสาคร: สิทธิโชค พิมทอง 108.15

19 ฉะเชิงเทรา: วิวิธวินท์
หิรัญอนันต์พงศ์

61.3

20 ฉะเชิงเทรา: จิรา ดำรงค์เชื้อ 61.3



หน้า 2 จาก 6

ยิมนาสติก ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 5:43:24 PM

21 ฉะเชิงเทรา: ณรัฐ ดำรงค์เชื้อ 61.3

22 ฉะเชิงเทรา: ปรินทร
ประสิทธิ์พานิช

61.3

2 ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง 09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: พิมนภัทร์
ศุภพิทักษ์พงษ์

112.55(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร: มาร์ตา
ซอเกษม

112.55(Gold)

3 กรุงเทพมหานคร: ขจารินทร์
ฮาจิฮาเอสฟาฮานิ

112.55(Gold)

4 กรุงเทพมหานคร: ลวิตรา
ลีลาสัมพันธ์

112.55(Gold)

5 กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตา
พุทธรัตน์

112.55(Gold)

6 สุพรรณบุรี: วิราวรรณ ถาวร 108.8(Silver)

7 สุพรรณบุรี: ธนวรรณ
ชาติวรรณรัตน์

108.8(Silver)

8 สุพรรณบุรี: ธวัลรัตน์ แซ่หุ่น 108.8(Silver)

9 สมุทรสาคร: ปุณญิศา อำมินทร์ 107.1(Bronze )

10 สมุทรสาคร: สีน้ำ รักษ์ภู 107.1(Bronze )

11 สมุทรสาคร: สุชาดา วรรณทอง 107.1(Bronze )

12 สมุทรสาคร: ศศิวิมล เมืองพวน 107.1(Bronze )

13 สมุทรสาคร: นัชชา พวงน้อย 107.1(Bronze )

14 เชียงใหม่: รมย์ชลีย์ สิงหเนตร 84.8

15 เชียงใหม่: อัญมณี จันทร์ศิริ 84.8

16 เชียงใหม่: ภาพิมล ยารังษี 84.8

17 เชียงใหม่: นพลอย วงษ์สง่า
เบคเกอร์

84.8

18 เชียงใหม่: แอง เจอลินา เคท
เกิร์ทเลอร์

84.8
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19 ชลบุรี: พัฒน์สรณ์
แก้วทิพยเนตร

60.4

20 ชลบุรี: ปรางค์ทิพย์ ช่วงโชติ 60.4

21 ชลบุรี: จอมขวัญ พ่วงไพโรจน์ 60.4

22 ชลบุรี: วรนิษฐา มีทรัพย์อรุณ 60.4

23 สงขลา: ศศิพิมพ์ วิจักขณ์เศรณี 30.05

24 สงขลา: พิชชาภา สุขเกษม 30.05

25 สงขลา: มนัสนันท์ จันทร์หอม 30.05

26 สงขลา: กัญญาณัฐ
ด่านสัจจารักษ์

30.05

27 อุบลราชธานี: ชลธิชา ใหญ่ผา 29.4

28 อุบลราชธานี: กชกร ภูธา 29.4

29 อุบลราชธานี: รฐา ศาลาแก้ว 29.4

3 ยิมนาสติกศิลป์ -
บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยะลา: ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ 73.55(Gold)

2 สงขลา 4: ภาสวิชญ์ หละหรูน 70.95(Silver)

3 นครปฐม: เจษฎากร รอดพลอย 67.2(Bronze )

4 กรุงเทพมหานคร 3: สุภชีพ
บ่าวเบ็ญหมัด

64.55

5 กรุงเทพมหานคร 4: อิทธิฤทธิ์
ขำศิริรัตน์

61.3

6 กรุงเทพมหานคร 5: ฟูกะ โนมูระ 59.7

7 เชียงใหม่ 2: วิศวยศ สาโรจน์ 53.95

8 เชียงใหม่ 3: อธิภัทร สุวเสริม 53.95

9 เชียงใหม่: ธงชาติ มงคลธง 52.15
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10 สมุทรสาคร 3: ดนุเดช
นิมิตรบวรชัย

35.5

11 เชียงใหม่ 4: อแลน เดล
เวคคิโอ

33.85

12 สมุทรสาคร 2: ณฐพงศ์
อักษรพันธ์

32

13 สงขลา 5: วรรธนะสุข
สุขภิมนตรี

30.45

14 สมุทรสาคร 5: สิทธิโชค
พิมทอง

24.95

15 นครปฐม 2: ปรเมษ ทองสอง 24.65

16 สงขลา 3: เปรมชนันตร์ ค้าขาย 18.8

17 สมุทรสาคร 4: ภูฐาน กินรี 18.15

18 กรุงเทพมหานคร 2: วีรภัทร์
ช่วยโสม

17.65

19 ฉะเชิงเทรา 4: วิวิธวินท์
หิรัญอนันต์พงศ์

16

20 ชลบุรี: วัฒนา ถาวโร 15.95

21 ฉะเชิงเทรา 3: ปรินทร
ประสิทธิ์พานิช

15.8

22 กรุงเทพมหานคร: พีรพุฒิพงศ์
สวนดอกไม้

14.55

23 ฉะเชิงเทรา: จิรา ดำรงค์เชื้อ 12.5

24 สมุทรสาคร: คณัสนันท์
สวัสดิผล

12.25

25 สงขลา 2: ธรรศธรณ์ ภูมิมาศ 2.1

26 สงขลา: ก้องสุธี สุขภิมนตรี 1.5

4 ยิมนาสติกศิลป์ -
บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สมุทรสาคร 3: ศศิวิมล เมืองพวน 46.3(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร 3: พิมนภัทร์
ศุภพิทักษ์พงษ์

41.6(Silver)

3 สุพรรณบุรี 2: ธวัลรัตน์ แซ่หุ่น 39.75(Bronze )
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4 สุพรรณบุรี 3: วิราวรรณ ถาวร 37.45

5 สมุทรสาคร 4: สีน้ำ รักษ์ภู 35.85

6 กรุงเทพมหานคร 4: มาร์ตา
ซอเกษม

35.35

7 กรุงเทพมหานคร 2: บัณฑิตา
พุทธรัตน์

34.7

8 ชลบุรี 2: ปรางค์ทิพย์ ช่วงโชติ 33.55

9 สุพรรณบุรี: ธนวรรณ
ชาติวรรณรัตน์

31.6

10 นนทบุรี: เปรมญาณันตร์ ติรภาส 31.25

11 เชียงใหม่ 5: แอง เจอลินา เคท
เกิร์ทเลอร์

28.85

12 เชียงใหม่ 3: รมย์ชลีย์
สิงหเนตร

27.8

13 ฉะเชิงเทรา: กรวินท์
อินทร์ประเสริฐ

27.8

14 เชียงใหม่ 4: อัญมณี จันทร์ศิริ 27.65

15 สมุทรสาคร 2: ปุณญิศา
อำมินทร์

24.15

16 ฉะเชิงเทรา 2: สุพิชชา
ท้วมละมูล

23.1

17 กรุงเทพมหานคร 5: ลวิตรา
ลีลาสัมพันธ์

21

18 สงขลา 3: มนัสนันท์ จันทร์หอม 18.35

19 สมุทรสาคร 5: สุชาดา
วรรณทอง

16.35

20 เชียงใหม่: นพลอย วงษ์สง่า
เบคเกอร์

15.55

21 เชียงใหม่ 2: ภาพิมล ยารังษี 10.15

22 กรุงเทพมหานคร: ขจารินทร์
ฮาจิฮาเอสฟาฮานิ

8.85

23 ชลบุรี 4: วรนิษฐา มีทรัพย์อรุณ 8.55
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24 สมุทรสาคร: นัชชา พวงน้อย 8.35

25 สงขลา: กัญญาณัฐ
ด่านสัจจารักษ์

7.9

26 ชลบุรี: จอมขวัญ พ่วงไพโรจน์ 7.3

27 สงขลา 2: พิชชาภา สุขเกษม 3.8

28 อุบลราชธานี 3: รฐา ศาลาแก้ว 3.35

29 อุบลราชธานี: กชกร ภูธา 3.05

30 สงขลา 4: ศศิพิมพ์
วิจักขณ์เศรณี

0.8

31 ชลบุรี 3: พัฒน์สรณ์
แก้วทิพยเนตร

0.3

32 อุบลราชธานี 2: ชลธิชา
ใหญ่ผา

0



ยยูติส ูประจาํวนัที執� 17 มนีาคม 2560

No. ประเภทการ
แขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

09:00 รอบแรก สาย A นครปฐม  นครศรีธรรมราช 99 : 0

2  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

09:00 รอบแรก สาย A มกุดาหาร  สมทุรสงคราม 0 : 99

3  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย A ชลบรีุ  นครศรีธรรมราช 0 (ชนะ Bye) : 0 (สละสทิธ)ิ

4  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย A ภเูก็ต  ศรีสะเกษ 50 : 0

5  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย B เชียงใหม ่ สรุนิทร์ 0 : 50

6  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย B ฉะเชงิเทรา  ลาํพูน 14 : 0

7  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย A เชียงใหม ่ สมทุรปราการ 0 : 50

8  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย A ชุมพร  สพุรรณบรีุ 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

9  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย B เชียงราย  นครศรีธรรมราช 50 : 0

10  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย A เชียงใหม ่ ยะลา 0 : 50

11  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 50 : 0

12  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย B ชุมพร  ศรีสะเกษ 50 : 0

13  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย B ประจวบครีีขนัธ์  มกุดาหาร 9 : 8

14  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบที2 ن สาย A ชลบรีุ  ชุมพร 10 : 9



15  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบที2 ن สาย A ปทมุธานี  ภเูก็ต 0 : 50

16  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบที2 ن สาย B สระบรีุ  สรุนิทร์ 50 : 0

17  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบที2 ن สาย B ฉะเชงิเทรา  สพุรรณบรีุ 14 : 18

18  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A สมทุรปราการ  สพุรรณบรีุ 50 : 0

19  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B กรุงเทพมหานคร  เชียงราย 5 : 8

20  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบที2 ن สาย A กรุงเทพมหานคร  ยะลา 50 : 0

21  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบที2 ن สาย B ชุมพร  ประจวบครีีขนัธ์ 13 : 10

22  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:05 รอบแรก สาย A นครศรีธรรมราช  พษิณุโลก 0 : 99

23  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:15 รอบแรก สาย A ชุมพร  นครปฐม 99 : 0

24  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:15 รอบแรก สาย B ศรีสะเกษ  สพุรรณบรีุ 0 : 99

25  Duo  ชาย
ชายคู่

10:00 รอบแรก สาย A เชียงใหม ่ ศรีสะเกษ 69 : 57.5

26  Duo  ชาย
ชายคู่

10:00 รอบแรก สาย A นครปฐม  พระนครศรีอยธุยา 73.5 : 75.5

27  Duo  ชาย
ชายคู่

10:00 รอบแรก สาย B ฉะเชงิเทรา  ปทมุธานี 73.5 : 69.5

28  Duo  ชาย
ชายคู่

10:00 รอบแรก สาย B ขอนแกน่  นครศรีธรรมราช 82 : 53.5

29  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

10:00 รอบ RE  ชุมพร  เชียงใหม่ 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

30  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

10:00 รอบ RE  นครศรีธรรมราช  0 (ชนะ Bye) :

31  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

10:00 รอบ RE  เชียงใหม ่ นครศรีธรรมราช 0 (ชนะ Bye) : 0 (สละสทิธ)ิ

32  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

10:00 รอบ RE  มกุดาหาร  ศรีสะเกษ 50 : 0



33  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

10:30 รอบสอง สาย A นครปฐม  ภเูก็ต 99 : 0

34  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

10:30 รอบสอง สาย A กระบีن  สมทุรปราการ 0 : 99

35  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

10:30 รอบสอง สาย B เชียงราย  สมทุรสงคราม 0 : 99

36  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

10:30 รอบสอง สาย B เชียงใหม ่ พะเยา 0 : 99

37  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

10:30 รอบสอง สาย A นนทบรีุ  พษิณุโลก 0 : 99

38  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

10:30 รอบสอง สาย A ชุมพร  สระบรีุ 99 : 0

39  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

10:30 รอบสอง สาย B กระบีن  สพุรรณบรีุ 0 : 99

40  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

10:30 รอบสอง สาย B กรุงเทพมหานคร  พะเยา 99 : 0

41  Duo  ชาย
ชายคู่

11:00 รอบ RE  นครปฐม  ศรีสะเกษ 69 : 56.5

42  Duo  ชาย
ชายคู่

11:00 รอบ RE  นครศรีธรรมราช  ปทมุธานี 0 (สละสทิธ)ิ : 69.5

43  Duo  ชาย
ชายคู่

11:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A พระนครศรีอยธุยา  ศรีสะเกษ 73 : 67

44  Duo  ชาย
ชายคู่

11:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B ขอนแกน่  ขอนแกน่ 82 : 82

45  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

11:00 รอบ RE  กระบีن  ภเูก็ต 99 : 0

46  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

11:00 รอบ RE  ชุมพร  ปทมุธานี 50 : 0

47  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

11:00 รอบ RE  ฉะเชงิเทรา  สรุนิทร์ 0 : 50

48  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

11:00 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่ 50 : 0

49  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

11:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  สพุรรณบรีุ 0 : 50

50  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 

11:30 รอบรองชนะเลศิ สาย A นครปฐม  สมทุรปราการ 4 : 12



57 กก. บคุคล
หญงิ

51  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

11:30 รอบรองชนะเลศิ สาย B พะเยา  สมทุรสงคราม 0 : 99

52  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

11:30 รอบ RE  เชียงราย  เชียงใหม่ 99 : 0

53  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

12:50 รอบ RE  นนทบรีุ  สระบรีุ 0 : 8

54  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

13.05 รอบรองชนะเลศิ สาย A ชุมพร  พษิณุโลก 99 : 0

55  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

13:00 รอบ RE  กระบีن  พะเยา 99 : 0

56  Duo  ชาย
ชายคู่

13:00 รอบ RE  ฉะเชงิเทรา  นครปฐม 71 : 70.5

57  Duo  ชาย
ชายคู่

13:00 รอบ RE  เชียงใหม ่ ปทมุธานี 68.5 : 71

58  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A ชลบรีุ  ภเูก็ต 14 : 9

59  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B สระบรีุ  สพุรรณบรีุ 50 : 0

60  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ  เชียงใหม ่ ประจวบครีีขนัธ์ 0 : 14

61  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ  มกุดาหาร  ยะลา 50 : 0

62  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ  ชุมพร  สพุรรณบรีุ 23 : 11

63  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ  ภเูก็ต  สรุนิทร์ 12 : 7

64  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

13:12 รอบรองชนะเลศิ สาย B กรุงเทพมหานคร  สพุรรณบรีุ 5 : 4

65  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

13:36 รอบ RE  กระบีن  พะเยา 99 : 0

66  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

13:39 รอบ RE  เชียงราย  นครปฐม 6 : 2



67  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

13:49 รอบ RE  สระบรีุ  สพุรรณบรีุ 0 : 99

68  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

13:51 รอบ RE  กระบีن  พษิณุโลก 0 : 99

69  Duo  ชาย
ชายคู่

13:55 รอบชงิชนะเลศิ  ขอนแกน่  พระนครศรีอยธุยา 81.5 : 76.5

70  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคล
หญงิ

13:58 รอบชงิชนะเลศิ  สมทุรปราการ  สมทุรสงคราม 0 : 99

71  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 57
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

14:01 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ชุมพร 4 : 0

72  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 66  73
กก. บคุคลชาย

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชลบรีุ  สระบรีุ 50 : 0

73  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 73  81
กก. บคุคลชาย

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  เชียงราย  สมทุรปราการ 16 : 7

74  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 81
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ชุมพร 10 : 5



รกับี韶�ฟตุบอล ประจาํวนัทีꨅ 17 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 09:00 รอบแรก สาย A นครนายก  พษิณุโลก 36 : 6

2  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 10:30 รอบแรก สาย B เชียงใหม ่ ราชบรีุ 10 : 19

3  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 12:00 รอบแรก สาย B มกุดาหาร  สรุนิทร์ 0 : 100

4  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 13:30 รอบแรก สาย C กรุงเทพมหานคร  รอ้ยเอ็ด 12 : 19

5  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 15:00 รอบแรก สาย C กระบี�  พะเยา 22 : 13



หน้า 1 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:03 PM

1 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเวนไนล์ I(Juvenile I)

10:00 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: ณัฎฐ์นภันต์
อัตถวิโรจน์

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: นันท์นภัส
อัตถวิโรจน์

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ณัฐปภัสร์
บรรจงพินิจ

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: สิทธิโชค
บุญมีขาว

(Q)

3 ระยอง: ปฐมบุตร วงษ์ชมภู (Q)

3 ระยอง: จิรัชญา สุขโข (Q)

4 นครราชสีมา: พรไพลิน ทับเล็ก (Q)

4 นครราชสีมา: ชวัลวัฒน์
ชาติประทุมธาดา

(Q)

5 นครราชสีมา 2: ผกากาญจน์
แสงอ่อน

(Q)

5 นครราชสีมา 2: ศุภวิชญ์ เต็งจงดี (Q)

6 ศรีสะเกษ: พิชญ์สินิ มโนรัตน์ (Q)

6 ศรีสะเกษ: ภาสกร พันธเสน (Q)

7 ศรีสะเกษ 2: กิตติทัศน์ ผลสุข (Q)

7 ศรีสะเกษ 2: กันตินันท์
ล้อชูเกียรติ์

(Q)

8 ศรีสะเกษ 3: ดนิตา
ศุภโชตน์อุดม

(Q)

8 ศรีสะเกษ 3: ธีรโชติ สาททอง (Q)

9 มหาสารคาม: กานต์สินี
สีเพียแก้ว

(Q)

9 มหาสารคาม: ทานุทัต ราชบุรี (Q)

10 ปัตตานี: พิมพ์บุญ คงบุญ (Q)

10 ปัตตานี: ภูธเนษฐ์
กฤษฏิ์หิรัญทวี

(Q)



หน้า 2 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:03 PM

2 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเวนไนล์ II(Juvenile II)

10:00 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: มาดาสิริ
จันทร์เจริญ

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: เจษฎา
ธรรมศิริ

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: วันปิยะ
มีตระกูล

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ฐิติวรดา
ดำพะธิก

(Q)

3 สมุทรสาคร: พัทธนันท์
ศรีรัตนอร่าม

(Q)

3 สมุทรสาคร: กรินทร์ โสมภีร์ (Q)

4 สุพรรณบุรี: จิระภัสสร ภักดีวงษ์ (Q)

4 สุพรรณบุรี: อัษฎายุธ มีชาวนา (Q)

5 นครราชสีมา: คีตกานต์ เบ้าทอง (Q)

5 นครราชสีมา: ล้ำตะวัน พยัพตรี (Q)

6 นครราชสีมา 2: จิรัชยา
ธีรประภานนท์

(Q)

6 นครราชสีมา 2: ปรเมศ บุญเกษม (Q)

7 นครราชสีมา 3: พิชชาภา
เต็งจงดี

(Q)

7 นครราชสีมา 3: ปัณณวิชญ์
นาคทอง

(Q)

8 ศรีสะเกษ: อภิสรา บุญเกื้อ (Q)

8 ศรีสะเกษ: ธนณัฎฐ์ นาจำปา (Q)

9 ศรีสะเกษ 2: ธีภพ พันแสน (Q)

9 ศรีสะเกษ 2: กัญญาพัชร
แสงกล้า

(Q)

10 ศรีสะเกษ 3: นันทัชพร
มโนรัตน์

(Q)

10 ศรีสะเกษ 3: พัฒน์สิริ
รัตนประเสริฐ

(Q)



หน้า 3 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

11 ตรัง: ปิยธิดา เกียรติเมธา (Q)

11 ตรัง: ณัฏฐวรรธน์ ศิลวิศาล (Q)

12 ปัตตานี: นันทัชพร จินตวีรสกุล (Q)

12 ปัตตานี: กวีพิภัทร
กฤษฎิ์หิรัญทวี

(Q)

13 ลำปาง: โชคทวีทรัพย์ มีมานะ (Q)

13 ลำปาง: สุรภา ดวงจินดา (Q)

3 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเนี่ยร์ I(Junior I)

10:00 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: ศิริประภา
นกจั่น

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ธนภัทร
เณรจาที

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ธนวัฒน์
ฐานพรม

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: นริศรา
จิตรเสงี่ยม

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ธัญภัค
ตามถิ่นไทย

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: พุฒิเมธ
กิจจารุวรรณกุล

(Q)

4 ระยอง: อัญชุลีพร เนื่องอุตม์ (Q)

4 ระยอง: รชต อัมพะลพ (Q)

5 นครราชสีมา: กิตตินันท์
โกเมนไทย

(Q)

5 นครราชสีมา: อนาตลี
อันพาพรหม

(Q)

6 นครราชสีมา 3: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

(Q)

6 นครราชสีมา 3: กรศศิร์ แสงอ่อน (Q)

7 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร (Q)

7 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี (Q)



หน้า 4 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

8 หนองคาย: เตชินท์ ทองดอนพุ่ม (Q)

8 หนองคาย: วรฑา ทองดอนพุ่ม (Q)

9 ปัตตานี: ชฌาณา อิสกันดาร์ (Q)

9 ปัตตานี: ชาคร ศิลาลาย (Q)

10 ปัตตานี 2: ชนิตา ลิ้มกุล (Q)

10 ปัตตานี 2: สิรวิชญ์ แก้วอุทัย (Q)

11 เพชรบูรณ์: ศุภากร
เจียรพงศ์ไพศาล

(Q)

11 เพชรบูรณ์: รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง (Q)

12 เพชรบูรณ์ 2: ธนกร เตโช (Q)

12 เพชรบูรณ์ 2: นภสร สมสร้อย (Q)

13 นครราชสีมา 2: รมิดา โพะจักร์ -

13 นครราชสีมา 2: ปรเมศ ทับเล็ก -

14 หนองคาย 2: ธีรเดช โพธิ์ศรี -

14 หนองคาย 2: กวินธิดา ถาวร -

15 มหาสารคาม: ทินภัทร ราชบุรี -

15 มหาสารคาม: พรนีชชา ลาจ้อย -

16 ปัตตานี 3: ศุภกิตต์ ศิลาลาย -

16 ปัตตานี 3: โสภิตา แตกกิ่ง -

17 เชียงใหม่: ใจรดา พรมเพ็ชร์ -

17 เชียงใหม่: ใจปรีดา พรมเพ็ชร์ -



หน้า 5 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

18 เพชรบูรณ์ 3: ศศิมาล์
วงศ์ยุทธนาพงศ์

-

18 เพชรบูรณ์ 3: ธนภัทร คชหิรัญ -

4 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเนี่ยร์ II (Junior II)

10:00 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: ทรายแก้ว
รอดอ้น

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: บรรณพันธ์
กิตติพรลภัส

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: อนุชา
วิจิตรกูล

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ภัสราภรณ์
พันธุ์เดช

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ณัฐภูมินทร์
สืบปรุ

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ฐิตาภา
ฤทธิจันทร์

(Q)

4 นครราชสีมา: กิตตินันท์
โกเมนไทย

(Q)

4 นครราชสีมา: อนาตลี
อันพาพรหม

(Q)

5 นครราชสีมา 2: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

(Q)

5 นครราชสีมา 2: กรศศิร์ แสงอ่อน (Q)

6 นครราชสีมา 3: อริสา แปลนดี (Q)

6 นครราชสีมา 3: เก้า ภูมิฐาน (Q)

7 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร (Q)

7 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี (Q)

8 มหาสารคาม: อภิรักษ์
เลื่อยไธสง

(Q)

8 มหาสารคาม: วลัยวรรณ มุกดา (Q)

9 มหาสารคาม 2: ภัทธิรา มีแสง (Q)

9 มหาสารคาม 2: จอมพล
เลื่อยไธสง

(Q)
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10 ปัตตานี: ชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ (Q)

10 ปัตตานี: อรณิชา พรหมสุทธิ์ (Q)

11 ลำปาง: บัณฑิต แซ่โต๋ว (Q)

11 ลำปาง: ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ (Q)

12 เพชรบูรณ์: ศุภากร
เจียรพงศ์ไพศาล

(Q)

12 เพชรบูรณ์: รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง (Q)

13 นนทบุรี: คุณากร รัตนเลิศรัศมี -

13 นนทบุรี: ภัสส์ธนีพร
โชติภาภรณ์

-

14 สุพรรณบุรี: กิตติญากร
ภักดีวงษ์

-

14 สุพรรณบุรี: สัจจภพ สัจจเสนีย์ -

15 ประจวบคีรีขันธ์: ธนดล
น้ำจันทร์

-

15 ประจวบคีรีขันธ์: ธัญพิชชา
น้ำจันทร์

-

5 ประเภทสแตนดาร์ท (Standard)
ยูธส์ I (Youth I)

10:00 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: จิรัฏฐ์
เจริญไทย

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: กัญญาพัชร
จันทร์แก้ว

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: พัชรพร
วรรณสวัสดิ์

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ชนายุทธ
สามพัน

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: สิรภพ
ล้นเหลือ

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ลักษณา
อารีรักษ์

(Q)

4 นนทบุรี: ปิยะธิดา ศรีงามฉ่ำ (Q)

4 นนทบุรี: รัตนพล ศุภติมัสโร (Q)
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5 ชลบุรี: วรทัย ปิ่นกง (Q)

5 ชลบุรี: อภิวิชญ์ จงประยูรรัตนา (Q)

6 ราชบุรี: นิศากร เมฆฉาย (Q)

6 ราชบุรี: ภาภัช เทียมเทศ (Q)

7 มหาสารคาม: อภิรักษ์
เลื่อยไธสง

(Q)

7 มหาสารคาม: วลัยวรรณ มุกดา (Q)

8 มหาสารคาม 2: ภัทธิรา มีแสง (Q)

8 มหาสารคาม 2: จอมพล
เลื่อยไธสง

(Q)

9 ปัตตานี: ปริญา ภูยุทธานนท์ (Q)

9 ปัตตานี: ณภัทร์ แก้วขาว (Q)

10 ปัตตานี 2: ปธานิน แก้วมุนีโชค (Q)

10 ปัตตานี 2: ปรมาภรณ์
แก้วมุนีโชค

(Q)

11 ปัตตานี 3: อภินันท์ กันหาป้อง (Q)

11 ปัตตานี 3: ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ (Q)

12 ลำปาง: บัณฑิต แซ่โต๋ว (Q)

12 ลำปาง: ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ (Q)

13 ลำปาง 2: ณัฐภาคย์
อภิรัตน์ธนาโสภณ

(Q)

13 ลำปาง 2: ฐิตารีย์ ปันเงิน (Q)

14 นนทบุรี 2: วรรษชล จันทร์ดี -

14 นนทบุรี 2: นาฏราช
นาฏกระสูตร

-
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15 สุพรรณบุรี: กิตติญากร
ภักดีวงษ์

-

15 สุพรรณบุรี: สัจจภพ สัจจเสนีย์ -

16 มหาสารคาม 3: กรกนก
วรรณแสง

-

16 มหาสารคาม 3: จีรปกรณ์
ชารัมย์

-

6 ประเภทสแตนดาร์ท(Standard)
ยูธส์ II(Youth II)

10:00 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: จิรัฏฐ์
เจริญไทย

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: กัญญาพัชร
จันทร์แก้ว

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: พัชรพร
วรรณสวัสดิ์

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ชนายุทธ
สามพัน

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ศุภเศรษฐ์
โอชาญสิริ

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ปรียานุช
ปทุมศรีวิโรจน์

(Q)

4 นนทบุรี: ปิยะธิดา ศรีงามฉ่ำ (Q)

4 นนทบุรี: รัตนพล ศุภติมัสโร (Q)

5 นนทบุรี 2: วรรษชล จันทร์ดี (Q)

5 นนทบุรี 2: นาฏราช นาฏกระสูตร (Q)

6 ชลบุรี: วรทัย ปิ่นกง (Q)

6 ชลบุรี: อภิวิชญ์ จงประยูรรัตนา (Q)

7 ราชบุรี: นิศากร เมฆฉาย (Q)

7 ราชบุรี: ภาภัช เทียมเทศ (Q)

8 สุพรรณบุรี: กาญจนา คล้ายหิรัญ (Q)

8 สุพรรณบุรี: กมล ธรรมสามิสรณ์ (Q)
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9 นครราชสีมา: ธนวรรณ
ญาณะนันท์

(Q)

9 นครราชสีมา: อิสระพงษ์
ดวงแก้ว

(Q)

10 ปัตตานี: ปริญา ภูยุทธานนท์ (Q)

10 ปัตตานี: ณภัทร์ แก้วขาว (Q)

11 ปัตตานี 2: ปธานิน แก้วมุนีโชค (Q)

11 ปัตตานี 2: ปรมาภรณ์
แก้วมุนีโชค

(Q)

12 ลำปาง: ณัฐภาคย์
อภิรัตน์ธนาโสภณ

(Q)

12 ลำปาง: ฐิตารีย์ ปันเงิน (Q)

13 ลำปาง 2: สุรัตน์ ตรีศร (Q)

13 ลำปาง 2: ณัฐชา เรือนผูก (Q)

7 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเวนไนล์ I

13:30 รอบคัดเลือก - 1 ชลบุรี: จันทรรัตน์ หรินทรัตน์ (Q)

1 ชลบุรี: เรืองปัญญาไกร ชัยกันยา (Q)

2 ชลบุรี 2: เบญจพล เพรสตัน (Q)

2 ชลบุรี 2: ณัฐพร บุสำโรง (Q)

3 ประจวบคีรีขันธ์: สุวรรณภูมิ
บัวหลวง

(Q)

3 ประจวบคีรีขันธ์: ศิรภัสสร
กลิ่นนิรัญ

(Q)

4 นครราชสีมา: ผกากาญจน์
แสงอ่อน

(Q)

4 นครราชสีมา: ศุภวิชญ์ เต็งจงดี (Q)

5 ศรีสะเกษ: พิชญ์สินิ มโนรัตน์ (Q)

5 ศรีสะเกษ: ภาสกร พันธเสน (Q)
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6 ศรีสะเกษ 3: ดนิตา
ศุภโชตน์อุดม

(Q)

6 ศรีสะเกษ 3: ธีรโชติ สาททอง (Q)

7 อุดรธานี: ควานมิเกล โคโลมาร์
ควาน

(Q)

7 อุดรธานี: จุฑามาศ เหลา (Q)

8 มหาสารคาม: กานต์สินี
สีเพียแก้ว

(Q)

8 มหาสารคาม: ทานุทัต ราชบุรี (Q)

9 ตรัง: วรพล วินสน (Q)

9 ตรัง: ฐิตามนทร์ บุญคง (Q)

10 ตรัง 2: ธนกฤต เกียรติเมธา (Q)

10 ตรัง 2: พิชชาศิริ โรจน์ทังคำ (Q)

11 ตรัง 3: ณัฏฐนันท์ ศิลวิศาล (Q)

11 ตรัง 3: พิชญากร ดุลยกุล (Q)

12 พิษณุโลก: พีรพัฒน์ มีสุโข (Q)

12 พิษณุโลก: ศตพร ผลอินทร์ (Q)

13 กรุงเทพมหานคร: ณัฎฐ์นภันต์
อัตถวิโรจน์

-

13 กรุงเทพมหานคร: นันท์นภัส
อัตถวิโรจน์

-

14 กรุงเทพมหานคร 2: ณัฐปภัสร์
บรรจงพินิจ

-

14 กรุงเทพมหานคร 2: สิทธิโชค
บุญมีขาว

-

15 ระยอง: ปฐมบุตร วงษ์ชมภู -

15 ระยอง: จิรัชญา สุขโข -
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16 ประจวบคีรีขันธ์ 2: สิทธิพล
จันทร์น้อย

-

16 ประจวบคีรีขันธ์ 2: นิชาดา
ฮกอั้น

-

17 นครราชสีมา 2: ทัตเทพ
ศรีศักดิ์มะเริง

-

17 นครราชสีมา 2: กฤตยา
วงษ์ฟูเกียรติ

-

18 ศรีสะเกษ 2: กิตติทัศน์ ผลสุข -

18 ศรีสะเกษ 2: กันตินันท์
ล้อชูเกียรติ์

-

19 ปัตตานี: พิมพ์บุญ คงบุญ -

19 ปัตตานี: ภูธเนษฐ์
กฤษฏิ์หิรัญทวี

-

8 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเวนไนล์

13:30 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: มาดาสิริ
จันทร์เจริญ

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: เจษฎา
ธรรมศิริ

(Q)

2 ชลบุรี: ปฐมาวดี ซาวอ่างทอง (Q)

2 ชลบุรี: คุณานนท์ พูลแก้ว (Q)

3 สมุทรสาคร: พัทธนันท์
ศรีรัตนอร่าม

(Q)

3 สมุทรสาคร: กรินทร์ โสมภีร์ (Q)

4 ประจวบคีรีขันธ์: ภูเบศร์
แย้มถนอม

(Q)

4 ประจวบคีรีขันธ์: คุณัญญา
ยุทธนาฤทธิไกร

(Q)

5 นครราชสีมา: คีตกานต์ เบ้าทอง (Q)

5 นครราชสีมา: ล้ำตะวัน พยัพตรี (Q)

6 นครราชสีมา 2: จิรัชยา
ธีรประภานนท์

(Q)

6 นครราชสีมา 2: ปรเมศ บุญเกษม (Q)
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7 ศรีสะเกษ: อภิสรา บุญเกื้อ (Q)

7 ศรีสะเกษ: ธนณัฎฐ์ นาจำปา (Q)

8 ศรีสะเกษ 2: จิดาภา ทิพย์สุข (Q)

8 ศรีสะเกษ 2: ภัทรวุฒิ ชัยศรี (Q)

9 ศรีสะเกษ 3: ภูมิรพี วรนุช (Q)

9 ศรีสะเกษ 3: อริสาภรณ์
บัวสิริพงษ์

(Q)

10 กระบี่: นพณัฐ แซ่ตั๋น (Q)

10 กระบี่: เตชินี วงศ์ประชุม (Q)

11 พิษณุโลก 2: ธิดามาส
คำด่านซ้าย

(Q)

11 พิษณุโลก 2: กรณ์ นาคหมู (Q)

12 พิษณุโลก 3: กัญญาณัฐ
ล้อมชัยสงค์

(Q)

12 พิษณุโลก 3: ณัฐกิตติ์ สุดแก้ว (Q)

13 กรุงเทพมหานคร 2: วันปิยะ
มีตระกูล

-

13 กรุงเทพมหานคร 2: ฐิติวรดา
ดำพะธิก

-

14 เพชรบุรี: วรกร เพียรสนอง -

14 เพชรบุรี: ณิชา เพียรสนอง -

15 ประจวบคีรีขันธ์ 2: อรวิลาศินี
ศรีชัย

-

15 ประจวบคีรีขันธ์ 2: นิธิสิริ
อรุณทัศน์

-

16 ประจวบคีรีขันธ์ 3: นัฟทาลี
กุสาวดี

-

16 ประจวบคีรีขันธ์ 3: วิสุทธิกานต์
กุยเพ็ชร์

-
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17 มหาสารคาม: วชิรวิชญ์
สิทธิจันทร์เสน

-

17 มหาสารคาม: ศิริภัสสร
สิทธิจันทร์เสน

-

18 ปัตตานี: นันทัชพร จินตวีรสกุล -

18 ปัตตานี: กวีพิภัทร
กฤษฎิ์หิรัญทวี

-

19 ลำปาง: โชคทวีทรัพย์ มีมานะ -

19 ลำปาง: สุรภา ดวงจินดา -

20 พิษณุโลก: พีรพัฒน์ มีสุโข -

20 พิษณุโลก: ศตพร ผลอินทร์ -

9 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเนี่ยร์ I (Junior I)

13:30 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: ศิริประภา
นกจั่น

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ธนภัทร
เณรจาที

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ธัญภัค
ตามถิ่นไทย

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: พุฒิเมธ
กิจจารุวรรณกุล

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ศุภธิดา
ศรีชนรัตน์

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ภูวิศ
บุญญามงคลรัตน์

(Q)

4 ระยอง: อัญชุลีพร เนื่องอุตม์ (Q)

4 ระยอง: รชต อัมพะลพ (Q)

5 นครราชสีมา 2: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

(Q)

5 นครราชสีมา 2: กรศศิร์ แสงอ่อน (Q)

6 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร (Q)

6 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี (Q)



หน้า 14 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

7 หนองคาย: เตชินท์ ทองดอนพุ่ม (Q)

7 หนองคาย: วรฑา ทองดอนพุ่ม (Q)

8 มหาสารคาม: ทินภัทร ราชบุรี (Q)

8 มหาสารคาม: พรนีชชา ลาจ้อย (Q)

9 สงขลา: มนัสนันท์ ปานเส้ง (Q)

9 สงขลา: นาวี เพชรทอง (Q)

10 ปัตตานี: ชฌาณา อิสกันดาร์ (Q)

10 ปัตตานี: ชาคร ศิลาลาย (Q)

11 ปัตตานี 2: ชนิตา ลิ้มกุล (Q)

11 ปัตตานี 2: สิรวิชญ์ แก้วอุทัย (Q)

12 เพชรบูรณ์: ธนกร เตโช (Q)

12 เพชรบูรณ์: นภสร สมสร้อย (Q)

13 นครราชสีมา: กิตตินันท์
โกเมนไทย

-

13 นครราชสีมา: อนาตลี
อันพาพรหม

-

14 หนองคาย 2: ธีรเดช โพธิ์ศรี -

14 หนองคาย 2: กวินธิดา ถาวร -

15 ตรัง: รันชยา ขาวดี -

15 ตรัง: เจตนิพัทธ์ รัตโน -

16 ปัตตานี 3: ศุภกิตต์ ศิลาลาย -

16 ปัตตานี 3: โสภิตา แตกกิ่ง -



หน้า 15 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

17 พิษณุโลก: พรภวิษย์ เดือนทอง -

17 พิษณุโลก: ปรางมณัสวีญ์
แสงสุก

-

18 พิษณุโลก 2: ธนภัทร ศักดิ์วัชระ -

18 พิษณุโลก 2: รจิอร รุจิพิชพร -

19 เพชรบูรณ์ 2: ศศิมาล์
วงศ์ยุทธนาพงศ์

-

19 เพชรบูรณ์ 2: ธนภัทร คชหิรัญ -

10 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเนี่ยร์ II (Junior

13:30 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: อนุชา
วิจิตรกูล

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ภัสราภรณ์
พันธุ์เดช

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ฐนวัฒน์
พงษ์พันธ์เดชา

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ณิชารัศม์
พงษ์พันธ์เดชา

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ศุภสิน
ตั้งตราสิทธิ์

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ปภัญรัตน์
บุญตรีสิริบุตร์

(Q)

4 ระยอง: คทาวุฒิ แก้วนิล (Q)

4 ระยอง: ปณนัสวี ทรัพย์ปกรณ์ชัย (Q)

5 เพชรบุรี: สาวิณี บุญช่วยวงศ์ (Q)

5 เพชรบุรี: สหรัฐ แซ่โง้ว (Q)

6 ประจวบคีรีขันธ์: นันธวัฒน์
เฉียบแหลม

(Q)

6 ประจวบคีรีขันธ์: ภัทรีญา กสิพล (Q)

7 นครราชสีมา: อริสา แปลนดี (Q)

7 นครราชสีมา: เก้า ภูมิฐาน (Q)



หน้า 16 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

8 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร (Q)

8 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี (Q)

9 มหาสารคาม: อภิรักษ์
เลื่อยไธสง

(Q)

9 มหาสารคาม: วลัยวรรณ มุกดา (Q)

10 มหาสารคาม 2: ภัทธิรา มีแสง (Q)

10 มหาสารคาม 2: จอมพล
เลื่อยไธสง

(Q)

11 กระบี่: ศลาฆิน กิ่งเล็ก (Q)

11 กระบี่: พรวิภา ศรีวิสุทธิ์ (Q)

12 พิษณุโลก: กัมพล โสดา (Q)

12 พิษณุโลก: เพชรณลักษณา
มั่งมี

(Q)

13 นนทบุรี: คุณากร รัตนเลิศรัศมี -

13 นนทบุรี: ภัสส์ธนีพร
โชติภาภรณ์

-

14 ระยอง 2: บุญญานี ทองม่วง -

14 ระยอง 2: ชัยวัฒน์ แซ่อ๊วง -

15 เพชรบุรี 2: นาราภัทร พันธุ์นัน -

15 เพชรบุรี 2: ชนะกิจ บุญช่วยวงศ์ -

16 ประจวบคีรีขันธ์ 2: แพรวรุ้ง
รุ่งแจ้ง

-

16 ประจวบคีรีขันธ์ 2: ชยางกูร
ยุทธนาฤทธิไกร

-

17 ประจวบคีรีขันธ์ 3: ปุณยวีร์
วงษ์พิทักษ์

-

17 ประจวบคีรีขันธ์ 3: ชยานันต์
ยุทธนาฤทธิ์ไกร

-



หน้า 17 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

18 หนองคาย: เตชินท์
ทองดอนพุ่ม

-

18 หนองคาย: วรฑา ทองดอนพุ่ม -

19 มหาสารคาม 3: กรกนก
วรรณแสง

-

19 มหาสารคาม 3: จีรปกรณ์
ชารัมย์

-

20 เพชรบูรณ์: ธนกร เตโช -

20 เพชรบูรณ์: นภสร สมสร้อย -

21 เพชรบูรณ์ 2: ศศิมาล์
วงศ์ยุทธนาพงศ์

-

21 เพชรบูรณ์ 2: ธนภัทร คชหิรัญ -

11 ประเภทลาตินอเมริกัน(Latin
American) ยูธส์ I (Youth I)

13:30 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: สิรภพ
ล้นเหลือ

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ลักษณา
อารีรักษ์

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ชาญชนม์
วงศ์นุ่น

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: เบญญาภา
ไชยสงค์

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ชัยพร
เอมโอช

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: มัญชุสา
แก้วผลึก

(Q)

4 ชลบุรี: วรทัย ปิ่นกง (Q)

4 ชลบุรี: อภิวิชญ์ จงประยูรรัตนา (Q)

5 ระยอง: อัครวิทย์ จัดดี (Q)

5 ระยอง: ศตพร เกษรศิริ (Q)

6 ระยอง 2: ธนพล นราวงษ์ (Q)

6 ระยอง 2: ขวัญหลวง ไกรคุ้ม (Q)



หน้า 18 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

7 ราชบุรี: นิศากร เมฆฉาย (Q)

7 ราชบุรี: ภาภัช เทียมเทศ (Q)

8 นครปฐม: สิยาพัฐ
กุลโอฬารไพศาล

(Q)

8 นครปฐม: จตุรงค์ คชศิลา (Q)

9 นครราชสีมา: ธรณ์ธันย์
ขวัญโภคา

(Q)

9 นครราชสีมา: สุชานุช
ยิ่งอำนวยชัย

(Q)

10 กระบี่: ศลาฆิน กิ่งเล็ก (Q)

10 กระบี่: พรวิภา ศรีวิสุทธิ์ (Q)

11 ปัตตานี: อภินันท์ กันหาป้อง (Q)

11 ปัตตานี: ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ (Q)

12 ปัตตานี 2: ธนพล แตกกิ่ง (Q)

12 ปัตตานี 2: วรยา
ลิ่มกังวาฬมงคล

(Q)

13 นนทบุรี: ปิยะธิดา ศรีงามฉ่ำ -

13 นนทบุรี: รัตนพล ศุภติมัสโร -

14 เพชรบุรี: พรหมพร เทพทอง -

14 เพชรบุรี: เตชิต ปัญญนราพร -

15 มหาสารคาม: อภิรักษ์
เลื่อยไธสง

-

15 มหาสารคาม: วลัยวรรณ มุกดา -

16 มหาสารคาม 2: ภัทธิรา มีแสง -

16 มหาสารคาม 2: จอมพล
เลื่อยไธสง

-



หน้า 19 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

17 มหาสารคาม 3: กรกนก
วรรณแสง

-

17 มหาสารคาม 3: จีรปกรณ์
ชารัมย์

-

18 พิษณุโลก: กัมพล โสดา -

18 พิษณุโลก: เพชรณลักษณา
มั่งมี

-

19 พิษณุโลก 2: เกศกนก สุดแก้ว -

19 พิษณุโลก 2: ทัตธน
นิตยะประภา

-

20 พิษณุโลก 3: ปนัดดา
มะลิสุวรรณ

-

20 พิษณุโลก 3: คมกฤช
คงสมนวน

-

12 ประเภทลาตินอเมริกัน(Latin
American) ยูธส์ II(Youth II)

13:30 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: ศุภเศรษฐ์
โอชาญสิริ

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ปรียานุช
ปทุมศรีวิโรจน์

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ภัทดนัย
บุญเลิศ

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: สุธิสา
ติ๊ดอี่พันธุ์

(Q)

3 ชลบุรี: วรทัย ปิ่นกง (Q)

3 ชลบุรี: อภิวิชญ์ จงประยูรรัตนา (Q)

4 ระยอง: อัครวิทย์ จัดดี (Q)

4 ระยอง: ศตพร เกษรศิริ (Q)

5 ระยอง 2: ชนัญชิดา ปลั่งกลาง (Q)

5 ระยอง 2: ณัฐพล จุนาพงค์ (Q)

6 ราชบุรี: นิศากร เมฆฉาย (Q)

6 ราชบุรี: ภาภัช เทียมเทศ (Q)



หน้า 20 จาก 20

ลีลาศ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 4:18:04 PM

7 ราชบุรี 2: พิจิตรา ศรีวิลัย (Q)

7 ราชบุรี 2: ณัฐวุธ สมุทรวณิช (Q)

8 นครปฐม: สิยาพัฐ
กุลโอฬารไพศาล

(Q)

8 นครปฐม: จตุรงค์ คชศิลา (Q)

9 นครราชสีมา: ธนวรรณ
ญาณะนันท์

(Q)

9 นครราชสีมา: อิสระพงษ์
ดวงแก้ว

(Q)

10 นครราชสีมา 2: ธรณ์ธันย์
ขวัญโภคา

(Q)

10 นครราชสีมา 2: สุชานุช
ยิ่งอำนวยชัย

(Q)

11 มหาสารคาม: อำพล หอมทอง (Q)

11 มหาสารคาม: เมทิกา นามแก้ว (Q)

12 ปัตตานี: ธนพล แตกกิ่ง (Q)

12 ปัตตานี: วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล (Q)

13 พิษณุโลก: เกศกนก สุดแก้ว (Q)

13 พิษณุโลก: ทัตธน นิตยะประภา (Q)



หน้า 1 จาก 1

วอลเลย์บอล ประจำวันที่ 17/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 9:54:58 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 7 08:30 รอบแรก สาย ข ชัยภูมิ - เชียงใหม่ 3 : 1

2 คู่ที่ 8 09:45 รอบแรก สาย ข กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา 3 : 1

3 คู่ที่ 9 11:00 รอบแรก สาย ก นนทบุรี - สุโขทัย 3 : 0

4 คู่ที่ 10 12:15 รอบแรก สาย ก กาฬสินธุ์ - สุพรรณบุรี 3 : 0

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 11 14:30 รอบแรก สาย ข ชัยนาท - ชุมพร 3 : 0

2 คู่ที่ 12 15:45 รอบแรก สาย ข ภูเก็ต - ศรีสะเกษ 0 : 3

3 คู่ที่ 13 17:00 รอบแรก สาย ก นนทบุรี - สุพรรณบุรี 0 : 3

4 คู่ที่ 14 18:15 รอบแรก สาย ก กรุงเทพมหานคร - กำแพงเพชร 3 : 0



หน้า 1 จาก 1

วอลเลย์บอลชายหาด ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 5:41:53 PM

1 ทีมชาย 08:30 รอบแรก สาย ง จันทบุรี - อุบลราชธานี 0 : 2

2 ทีมหญิง 08:30 รอบแรก สาย ง สมุทรสงคราม - สุพรรณบุรี 2 : 0

3 ทีมชาย 09:15 รอบแรก สาย ง ชุมพร - เพชรบุรี 2 0 : 2

4 ทีมหญิง 09:15 รอบแรก สาย ง ขอนแก่น - ชุมพร 2 : 0

5 ทีมชาย 10:00 รอบแรก สาย ก พะเยา - สระบุรี 1 : 2

6 ทีมหญิง 10:00 รอบแรก สาย ก นครศรีธรรมราช - สุพรรณบุรี 2 0 : 2

7 ยุวชน หญิง 10:45 พบกันหมด - ชุมพร - ภูเก็ต 0 : 2

8 ยุวชน หญิง 10:45 พบกันหมด - กาญจนบุรี - ขอนแก่น 2 : 0

9 ยุวชน หญิง 11:30 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร - ตาก 2 : 0

10 ทีมชาย 15:00 รอบแรก สาย ก นครศรีธรรมราช - นนทบุรี 2 : 0

11 ทีมหญิง 15:00 รอบแรก สาย ก กาฬสินธุ์ - แม่ฮ่องสอน 2 : 0

12 ทีมชาย 15:45 รอบแรก สาย ข เชียงราย - นครศรีธรรมราช 2 0 : 2

13 ทีมหญิง 15:45 รอบแรก สาย ข กรุงเทพมหานคร - เพชรบูรณ์ 2 : 0

14 ทีมชาย 16:30 รอบแรก สาย ข ขอนแก่น - เพชรบุรี 0 : 2

15 ทีมหญิง 16:30 รอบแรก สาย ข พัทลุง - แม่ฮ่องสอน 2 2 : 0



วูด้บอล  ประจาํวนัที촻� 16 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  นบัจาํนวนการต ีทมี
ชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 พทัลุง
2 กรุงเทพมหานคร
3 กาํแพงเพชร
4 ขอนแกน่
5 ศรีสะเกษ
6 ชุมพร
7 ชลบรีุ
8 สงิห์บรีุ
9 กาญจนบรีุ
10 สโุขทยั
11 สงขลา
12 นครราชสมีา

252
253
260
267
271
273
276
280
292
298
301
315



วูด้บอลนบัจาํนวนเกท ประจาํวนัที흀� 17 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ชยันาท
2 พทัลุง

1
2

2  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 นครราชสมีา
2 ชุมพร

1
2

3  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ระยอง
2 อดุรธานี

0
3

4  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 จนัทบรีุ
2 สรุาษฎร์ธานี

1
2

5  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สงิห์บรีุ
2 พทัลุง

1
2

6  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 กาญจนบรีุ
2 ชุมพร

1
2

7  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สโุขทยั
2 อดุรธานี

1
2

8  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สรุาษฎร์ธานี
2 น่าน

0
3

9  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

13.00 รอบรองชนะเลศิ  1 พทัลุง
2 อดุรธานี

0
3

10  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

13.00 รอบรองชนะเลศิ  1 น่าน
2 ชุมพร

1
2

11  แบบนบัจาํนวนเกท ทมี
ชาย

14:30 รอบชงิชนะเลศิ  1 ชุมพร
2 อดุรธานี

0
3



หน้า 1 จาก 1

สนุกเกอร์ ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 2:58:43 PM

1 ประเภททีม 15 แดง 10:00 รอบรองชนะเลิศ - ปทุมธานี - สระบุรี 3 : 1

2 ประเภททีม 15 แดง 10:00 รอบรองชนะเลิศ - ชลบุรี - ขอนแก่น 3 : 0

3 ประเภททีม 15 แดง 12:30 รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี - ปทุมธานี 2 : 3



หน้า 1 จาก 3

หมากล้อม ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 3:36:16 PM

1 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 1 สาย A 1 เชียงใหม่ 0

2 ชลบุรี 1

2 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 1 สาย A 1 สงขลา 0

2 นครราชสีมา 1

3 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 1 สาย B 1 ศรีสะเกษ 0

2 นนทบุรี 1

4 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 1 สาย B 1 มหาสารคาม 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

5 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 1 สาย B 1 ภูเก็ต 0

2 พัทลุง 1

6 คู่หญิง 09:00 กระดานที่ 1 สาย A 1 ชลบุรี 0

2 นครราชสีมา 1

7 คู่หญิง 09:00 กระดานที่ 1 สาย A 1 สุรินทร์ 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

8 คู่หญิง 09:00 กระดานที่ 1 สาย B 1 พะเยา 0

2 นครปฐม 1

9 คู่หญิง 09:00 กระดานที่ 1 สาย B 1 น่าน 0

2 สุราษฎร์ธานี 1

10 คู่ผสม 09:00 กระดานที่ 1 สาย A 1 ภูเก็ต 0

2 ปทุมธานี 1



หน้า 2 จาก 3

หมากล้อม ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 3:36:16 PM

11 คู่ผสม 09:00 กระดานที่ 1 สาย A 1 พะเยา 0

2 สุรินทร์ 1

12 คู่ผสม 09:00 กระดานที่ 1 สาย B 1 พัทลุง 0

2 นนทบุรี 1

13 คู่ผสม 09:00 กระดานที่ 1 สาย B 1 น่าน 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

14 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 2 สาย A 1 ลำปาง 0

2 นครราชสีมา 1

15 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 2 สาย A 1 เชียงใหม่ 0

2 สงขลา 1

16 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 2 สาย B 1 นนทบุรี 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

17 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 2 สาย B 1 มหาสารคาม 0

2 พัทลุง 1

18 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 2 สาย B 1 ภูเก็ต 0

2 ศรีสะเกษ 1

19 คู่หญิง 13:00 กระดานที่ 2 สาย A 1 กรุงเทพมหานคร 0

2 นครราชสีมา 1

20 คู่หญิง 13:00 กระดานที่ 2 สาย A 1 สุรินทร์ 0

2 ชลบุรี 1



หน้า 3 จาก 3

หมากล้อม ประจำวันที่ 17/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/17/2017 3:36:16 PM

21 คู่หญิง 13:00 กระดานที่ 2 สาย B 1 สุราษฎร์ธานี 0

2 มหาสารคาม 1

22 คู่หญิง 13:00 กระดานที่ 2 สาย B 1 น่าน 0

2 พะเยา 1

23 คู่ผสม 13:00 กระดานที่ 2 สาย A 1 สุรินทร์ 0

2 ปทุมธานี 1

24 คู่ผสม 13:00 กระดานที่ 2 สาย A 1 ภูเก็ต 0

2 ศรีสะเกษ 1

25 คู่ผสม 13:00 กระดานที่ 2 สาย B 1 นครปฐม 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

26 คู่ผสม 13:00 กระดานที่ 2 สาย B 1 น่าน 0

2 นนทบุรี 1



ฮอกกีڋ ประจาํวนัที17 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  Field Hockey สนาม ทมี
ชาย

08:00 รอบแรก สาย A นราธวิาส  สรุนิทร์ 1 : 0

2  Field Hockey สนาม ทมี
หญงิ

10:00 รอบแรก สาย X กรุงเทพมหานคร  ชลบรีุ 0 : 11

3  Indoor Hockey ในรม่
ทมีชาย

10:00 รอบแรก สาย A สระบรีุ  สรุนิทร์ 8 : 1

4  Field Hockey สนาม ทมี
หญงิ

12:00 รอบแรก สาย X เชียงใหม ่ อา่งทอง 3 : 0

5  Indoor Hockey ในรม่
ทมีชาย

12:00 รอบแรก สาย A ประจวบครีีขนัธ์  ระยอง 5 : 3

6  Indoor Hockey ในรม่
ทมีหญงิ

14.00 รอบแรก สาย X กรุงเทพมหานคร  ศรีสะเกษ 1 : 2

7  Field Hockey สนาม ทมี
หญงิ

14:00 รอบแรก สาย Y สระบรีุ  สรุนิทร์ 0 : 2



แฮนดบ์อล ประจาํวนัที쉞� 17 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีหญงิ 11:00 รอบแรก สาย C ราชบรีุ  สมทุรปราการ 15 : 47

2  ชายหาด ทมีหญงิ 11:00 รอบแรก สาย A จนัทบรีุ  สระบรีุ 2 : 0

3  ชายหาด ทมีชาย 11:40 รอบแรก สาย A กระบีن  กรุงเทพมหานคร 2 : 1

4  ชายหาด ทมีหญงิ 12:20 รอบแรก สาย A สงขลา  อบุลราชธานี 0 : 2

5  ทมีชาย 12:30 รอบแรก สาย C จนัทบรีุ  สรุนิทร์ 46 : 42

6  ชายหาด ทมีชาย 13:00 รอบแรก สาย A เชียงราย  สระบรีุ 0 : 2

7  ชายหาด ทมีหญงิ 13:40 รอบแรก สาย B พทัลุง  ศรีสะเกษ 0 : 2

8  ทมีหญงิ 14:00 รอบแรก สาย D นนทบรีุ  พะเยา 30 : 23

9  ชายหาด ทมีชาย 14:20 รอบแรก สาย B กาญจนบรีุ  พจิติร 2 : 0

10  ชายหาด ทมีหญงิ 15:00 รอบแรก สาย B กรุงเทพมหานคร  กาญจนบรีุ 2 : 0

11  ทมีชาย 15:30 รอบแรก สาย D น่าน  สมทุรปราการ 33 : 37

12  ชายหาด ทมีชาย 15:40 รอบแรก สาย B สมทุรปราการ  อบุลราชธานี 1 : 2



ประจาํวนัที뷸� 17 มนีาคม 2560
    1. คาราเต้โด  นํ贂าหนกัมากกว่า 43 กก. 1113 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ณภทัร  ซาโต้

เหรียญเงนิ    ลาํพูน ชลาภรณ์  คาํบวั

เหรียญทองแดง    ลาํพูน ชลาภรณ์  คาํบวั

เหรียญทองแดง    ลพบรีุ กาญจนา  นิพนธ์

 

  2. คาราเต้โด  นํ贂าหนกัมากกว่า 48 กก. 1113 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กาญจนบรีุ ภควตั  มคีณุ

เหรียญเงนิ    นครสวรรค์ นนัทวฒัน์  ทองแหยม

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต กฤษฎ ์ สนัตพิทิกัษ์

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ ณฐัพงศ์  วงษ์บญุจู

 

  3. คาราเต้โด  นํ贂าหนกัไม่เกนิ 38 กก. 1113 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ระยอง ธาวนีิ  ทองหอ่

เหรียญเงนิ    ขอนแกน่ ญาณิศา  ซอ้นทอง

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ ศศธิร  ทวีรา่ง

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ไอรนิลดา  ศรีอากาศไกรแสง

 

  4. คาราเต้โด  นํ贂าหนกัไม่เกนิ 43 กก. 1113 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ฮริโตะ  ชอิบิะ

เหรียญเงนิ    อบุลราชธานี อดุมทรพัย์  สาระพงษ์

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ ทฆีทศัน์  กาํจดัภยั

เหรียญทองแดง    สโุขทยั สายฟ้า  คงอยู่

 

  5. คาราเต้โด  นํ贂าหนกัไม่เกนิ 43 กก. 1113 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ระยอง สริกิมลเนตร  โชคประเสรฐิ

กลุ
เหรียญเงนิ    เพชรบรูณ์ ชนิดาภา  ทะจะกนั

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต กริณา  วงศ์ชูปาน

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ธวลัรตัน์  กวีกอ้งเกยีรติ

 

  6. คาราเต้โด  นํ贂าหนกัไม่เกนิ 47 กก. 1415 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร รตันาภรณ์  คลา้ยบนัดษิฐ์

เหรียญเงนิ    นครสวรรค์ เกวลนิ  นาอา่ง

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช สริยิาภรณ์  สาทพิจนัทร์

เหรียญทองแดง    กาญจนบรีุ ศทุธนีิ  ปานใจ

 

  7. คาราเต้โด  นํ贂าหนกัไม่เกนิ 48 กก. 1113 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครสวรรค์ โกเลียอาโด ้อลัเฟรโด ้ กาวารี

นี
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร กอ้งภพ  แกน่โกมล

เหรียญทองแดง    อตุรดติถ์ ณฐัวุฒ ิ คลา้ยคง

เหรียญทองแดง    ระยอง ธนกร  สจุรติรฐั

 



  8. คาราเต้โด  นํ贂าหนกัไม่เกนิ 52 กก. 1415 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช เศรษฐพงศ์  จนัทร์เพ็ชร

เหรียญเงนิ    ศรีสะเกษ ตะวนั  บญุทา

เหรียญทองแดง    สโุขทยั พชัรพฤกษ์  จุลพวก

เหรียญทองแดง    ลพบรีุ วรวฒัน์  พริิ

 

  9. จกัรยาน  ประเภทถนน ไทม์ไทรอลั  ชาย (30 กม.)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงราย ธนาคาร  ไชยยาสมบตัิ

เหรียญเงนิ    นราธวิาส มฮูมัหมดัฮานาฟี  กอืจิ

เหรียญทองแดง    พะเยา นพชยั  กลา้หาญ

 

  10. จกัรยาน  ประเภทถนน ไทม์ไทรอลั  หญงิ (15 กม.)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ชนิภรณ์  บตัรยิะ

เหรียญเงนิ    พษิณุโลก สภุาวด ี ศรีมนัตะ

เหรียญทองแดง    กาฬสนิธุ์ กญัญารตัน์  เกษทองหลาง

 

  11. โบว์ลิง  ชายเดียว  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อา่งทอง ณภทัร  บษุปนิกรกลุ

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ลภสัดนยั  ชูแสง

เหรียญทองแดง    อา่งทอง ชนสรณ์  วุฒิ

 

  12. โบว์ลิง  หญงิเดียว  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สระบรีุ กรรตพร  สงิหบปุผา

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ พชิชาภา  เรืองศริิ

เหรียญทองแดง    อา่งทอง ธนกร  วุฒิ

 

  13. ฟนัดาบ  ดาบเซเบอร์ บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ปตัตานี ตน้ป่าน  โพธิ 埦�แกว้

เหรียญเงนิ    ปตัตานี ตน้ขา้ว  โพธิ 埦�แกว้

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ พมิพ์นเรศ  ภโูต

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต อรวภิา  อนินุรกัษ์

 

  14. ฟนัดาบ  ดาบฟอยล์ บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ศษิฎพิฒัน์  ดวงพตัรา

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร กฤตนิ  รุจแิสงวทิยา

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ พชิยตุม์  ขนัคาํ

เหรียญทองแดง    ลพบรีุ อภนินัท ์ โพธิ 埦�แกว้

 

  15. ฟิกเกอร์สเก็ตติ贂ง  เบสคิโนวิส กลุ่มย่อย บี หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ปญัญ์  ตนันิรนัดร

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ นภสักร  บนุนาค

เหรียญทองแดง    ชุมพร ลซิา่  วรสาธติ

 

  16. ฟิกเกอร์สเก็ตติ贂ง  เบสคิโนวิส กลุ่มย่อย เอ หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ ปณัฑารีย์  สจุรติ

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ อตกิานต์  เอื贂อศลิปศาสตร์

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ชูตพิร  บวัผาง

 



  17. ฟิกเกอร์สเก็ตติ贂ง  แอดวานซ์ พรีโนวิส หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชุมพร อภกิษณาร์  ต ั贂งสถาพรพนัธ์

เหรียญเงนิ    นนทบรีุ อญัรนิทร์  วงศ์อารยนนท์

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ศริชัญา  ภูเ่นตร

 

  18. มวยปลํ贂า  เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไม่เกนิ 50 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช ณฐัวุฒ ิ แกว้ควรชุม

เหรียญเงนิ    อบุลราชธานี สนัต ิ ดอกดวง

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ จกัรนิ  คงสขุ

เหรียญทองแดง    พทัลุง ยศวตัร  กจิจารกัษ์

 

  19. มวยปลํ贂า  เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไม่เกนิ 54 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี ศภุชยั  ทองคาํ

เหรียญเงนิ    ตรงั นิรนัดร์  ธนายทุธพทิกัษ์

เหรียญทองแดง    น่าน ชลน่าน  หอมดอก

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช รตันชยั  ชยัฤทธิ 埦�

 

  20. มวยปลํ贂า  ฟรีสไตล์  ชาย ไม่เกนิ 69 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ศรีสะเกษ อนุพงษ์  เชอร์รมัย์

เหรียญเงนิ    อบุลราชธานี มนตรี  วรรณธาดา

เหรียญทองแดง    หนองบวัลาํภู จโิรชน์  โคตรณรงค์

เหรียญทองแดง    พษิณุโลก คณุานนต์  แสงภู่

 

  21. มวยปลํ贂า  ฟรีสไตล์  ชาย ไม่เกนิ 76 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี นครนิทร์  ไชยปญัญา

เหรียญเงนิ    กาํแพงเพชร ศขิเรศ  กลา้หาญ

เหรียญทองแดง    เพชรบรูณ์ บญุเฮง  จนัทร์แสง

เหรียญทองแดง    ยโสธร อานนท ์ สนิทหลาย

 

  22. มวยปลํ贂า  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่เกนิ 43 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี ปวีณา  พละกาล

เหรียญเงนิ    กาํแพงเพชร นภสัสร  เขตวทิย์

เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ ปรฉิตัร์  แสงออ่น

เหรียญทองแดง    ยโสธร อรยิา  การะจกัร์

 

  23. มวยปลํ贂า  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่เกนิ 46 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี นุษบา  บญุมาทน

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ฐติาพร  บวัประทมุ

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ณฐัฐา  แกว้ควรชุม

เหรียญทองแดง    อตุรดติถ์ ศริพิร  โตะ๊คาํมณี

 

  24. มวยปลํ贂า  รุ่นชายหาด  ชาย ไม่เกนิ 50 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ วทิยา  สนิตุน้

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช จารุภทัร  หิ贂นมี

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ ณฐัพล  สกุใส

เหรียญทองแดง    สงขลา พรรณกร  หนูปลอด

 

  25. มวยปลํ贂า  รุ่นชายหาด  หญงิ ไม่เกนิ 40 กก.  



  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช อสิรีย์  หนูทอง

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ปรยิาภทัร  ไทยพานิช

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ ภภิาพร  ใสกามล

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี วรศิรา  วางมาลี

 

  26. ยกนํ贂าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 48 กก.  หญงิ นํ贂าหนกัตวัไม่เกนิ 48 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ จริาพรรณ  นนัทวงษ์

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร วชุิดา  สขุแกน่

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี วภิาวรรณ  จนิดาภรณ์

 

  27. ยกนํ贂าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 56 กก.  ชาย ไม่เกนิ 56 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ปฎภิาณ  บบุผามาลา

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช เจตรนิ  ศรีราม

เหรียญทองแดง    อา่งทอง จตพุร  ฤทธริงค์

 

  28. ยกนํ贂าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 62 กก.  ชาย เกนิ 56 กก. ไม่เกนิ 62 กก  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยโสธร พงศกร  นนดารา

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ปพนสรรค ์ พลเสนา

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช จริวฒัน์  ใจกระจา่ง

 

  29. ยกนํ贂าหนกั  นํ贂าหนกัรวม รุ่น 48 กก.  หญงิ ไม่เกนิ 48 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ จริาพรรณ  นนัทวงษ์

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร วชุิดา  สขุแกน่

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี วภิาวรรณ  จนิดาภรณ์

 

  30. ยกนํ贂าหนกั  นํ贂าหนกัรวม รุ่น 56 กก.  ชาย ไม่เกนิ 56 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ปฎภิาณ  บบุผามาลา

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช เจตรนิ  ศรีราม

เหรียญทองแดง    อา่งทอง จตพุร  ฤทธริงค์

 

  31. ยกนํ贂าหนกั  นํ贂าหนกัรวม รุ่น 62 กก.  ชาย เกนิ 56 กก. ไม่เกนิ 62 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยโสธร พงศกร  นนดารา

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ปพนสรรค ์ พลเสนา

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช จริวฒัน์  ใจกระจา่ง

 

  32. ยกนํ贂าหนกั  สแนทช์  รุ่น 48 กก.  หญงิ นํ贂าหนกัตวัไม่เกนิ 48 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ จริาพรรณ  นนัทวงษ์

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร วชุิดา  สขุแกน่

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี วภิาวรรณ  จนิดาภรณ์

 

  33. ยกนํ贂าหนกั  สแนทช์  รุ่น 56 กก.  ชาย ไม่เกนิ 56 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ปฎภิาณ  บบุผามาลา

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช เจตรนิ  ศรีราม

เหรียญทองแดง    อา่งทอง จตพุร  ฤทธริงค์

 

  34. ยกนํ贂าหนกั  สแนทช์  รุ่น 62 กก.  ชาย เกนิ 56 กก. ไม่เกนิ 62 กก  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยโสธร พงศกร  นนดารา

 



เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ปพนสรรค ์ พลเสนา

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช จริวฒัน์  ใจกระจา่ง

  35. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ทีมชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร อทิธฤิทธิ 埦�  ขาํศริริตัน์

วีรภทัร์  ชว่ยโสม
พีรพุฒพิงศ์  สวนดอกไม้
สภุชีพ  บา่วเบ็ญหมดั

เหรียญเงนิ    เชียงใหม่ ธงชาต ิ มงคลธง
วศิวยศ  สาโรจน์
อธภิทัร  สวุเสรมิ
อแลน  เดล เวคคโิอ

เหรียญทองแดง    สงขลา ภาสวชิญ์  หละหรูน
วรรธนะสขุ  สขุภมินตรี
กอ้งสธุ ี สขุภมินตรี
ธรรศธรณ์  ภมูมิาศ
เปรมชนนัตร์  คา้ขาย

 

  36. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ทีมหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร พมินภทัร์  ศภุพทิกัษ์พงษ์

มาร์ตา  ซอเกษม
ขจารนิทร์  ฮาจฮิาเอสฟาฮานิ
ลวติรา  ลีลาสมัพนัธ์
บณัฑติา  พุทธรตัน์

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ วริาวรรณ  ถาวร
ธนวรรณ  ชาตวิรรณรตัน์
ธวลัรตัน์  แซหุ่น่

เหรียญทองแดง    สมทุรสาคร ปณุญศิา  อาํมนิทร์
สนํี贂า  รกัษ์ภู
สชุาดา  วรรณทอง
ศศวิมิล  เมอืงพวน
นชัชา  พวงน้อย

 

  37. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  บุคคลรวมอุปกรณ์  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยะลา ปญุญพฒัน์  บญุปถมัภ์

เหรียญเงนิ    สงขลา ภาสวชิญ์  หละหรูน

เหรียญทองแดง    นครปฐม เจษฎากร  รอดพลอย

 

  38. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  บุคคลรวมอุปกรณ์  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรสาคร ศศวิมิล  เมอืงพวน

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร พมินภทัร์  ศภุพทิกัษ์พงษ์

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ ธวลัรตัน์  แซหุ่น่

 

  39. ยูยติสู  Duo  ชาย ชายคู่  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ขอนแกน่ วราวุฒ ิ แสงศรีเรือง

ภานุวฒัน์  ดยีะตาม
เหรียญเงนิ    พระนครศรีอยธุยา ชรตัน์ชยั  กจิพงษ์ศรี

สหภาพ  มาลยั
เหรียญทองแดง    ฉะเชงิเทรา เกรกิเกยีรต ิ สดุชู

นภสันุกร  ธาดาธนากร
เหรียญทองแดง    ปทมุธานี จติวสิทุธิ 埦�  กสีรุยิา

ณภธั  มาธพุนัธ์

 

  40. ยูยติสู  Newaza นํ贂าหนกัเกนิ 52  57 กก. บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรสงคราม อภชิญา  มิงขวญั

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ ธนภรณ์  จนัทร์คาํ

เหรียญทองแดง    กระบี ณฐันนัท ์ ชนะภยั

เหรียญทองแดง    เชียงราย วรรณิกา  พวงอนิใจ

 

  41. ยูยติสู  Newaza นํ贂าหนกัเกนิ 57 กก.ขึ贂นไป บุคคลหญงิ  



 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ธนิสรา  เกษสวุรรณ์

เหรียญเงนิ    ชุมพร พรทพิย์  จนัทร์สนธิ

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ ธนภคั  โรจน์รกัษ์

เหรียญทองแดง    พษิณุโลก สรุวิภิา  ครา้มศรี

 

  42. ยูยติสู  ต่อสู้ นํ贂าหนกัเกนิ 66  73 กก. บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ รฐันนัท ์ ควรสถาน

เหรียญเงนิ    สระบรีุ เอกชยั  มรุาซาวา

เหรียญทองแดง    ชุมพร รชต  งามอยู่

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต ยกู ิ หมาดกลา้

 

  43. ยูยติสู  ต่อสู้ นํ贂าหนกัเกนิ 73  81 กก. บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงราย อาทติย์  มณีรตัน์

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ ศกัรนิทร์  ปิ นทอง

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ศรีวชิยั  โพธิ 埦�ศรี

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ ภทัสมา  สนิสวุรรณ์

 

  44. ยูยติสู  ต่อสู้ นํ贂าหนกัเกนิ 81 กก.ขึ贂นไป บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ภวูเดช  จามจุรีรกัษ์

เหรียญเงนิ    ชุมพร ภาณุพงศ์  กจิพงศ์พาณิชย์

เหรียญทองแดง    ประจวบครีีขนัธ์ ธนานนัต์  สรุรตัน์รงัษี

เหรียญทองแดง    มกุดาหาร ภมูนิทร์  บทุธจิกัร์

 

  45. วู้ดบอลนบัจํานวนเกท  แบบนบัจํานวนเกท ทีมชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อดุรธานี วทิยา  สองเมอืง

วชัรศิ  สดีาลาด
วรเชษฐ์  จนัทะแสน
กติตศิกัดิ 埦�  ระวาดชติ

เหรียญเงนิ    ชุมพร ฉตัรชยั  กนัยาญาติ
ประสทิธิ 埦�  แสนอว้น
จริายทุธ  พลภกัดี
ภาคภมู ิ แซผู่่

เหรียญทองแดง    พทัลุง จกัรนิทร์  บญุจาคะ
พฒันพงศ์  ชูสงัข์
ธนพล  นมรกัษื
ณฐัพล  เล็กพุม่

เหรียญทองแดง    น่าน ภรูชิย์  ไตรจนิดา
มณเฑยีรศริตัน์  ตน้ผล
ธนภทัร  ศริมิาตย์
พงษ์สทิธิ 埦�  สารรตันะ

 

  46. สนุกเกอร์  ประเภททีม 15 แดง  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ปทมุธานี พุธกานต์  ขมิสขุ

ธณบด ี พรรณสขุ
เหรียญเงนิ    ชลบรีุ ภาณุพงศ์  พทิกัษ์ตระกลู

รชต  ขนัตี
เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ พลอยชมภ ู พลดงนอก

พนัธกานต์  คาํเวียง
เหรียญทองแดง    สระบรีุ ฐติพิงศ์  จุลศกัดิ 埦�

ปรนิทร์  พุกแกว้

 



ประจาํวนัที팁 18 มนีาคม 2560
No. เวลา ชนดิกฬีา รอบ คูท่ี팁 สาย ระหวา่ง สนาม
1 07:30 กรีฑา  เดนิ 5,000 เมตร หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั

ชุมพร

2 08:20 กรีฑา  วิ�ง 5, 000 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

3 08:30 กรีฑา  พุง่แหลน  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

4 09.30 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 53
กก.  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ
53 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

5 09.30 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 53 กก.  หญงิ เกนิ 48 กก.
ไมเ่กนิ 53 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

6 09.30 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 53
กก.  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ
53 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

7 09:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัไมเ่กนิ 54
กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

8 09:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัมากกวา่ 57
กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

9 09:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัมากกวา่ 54
กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

10 09:00 คาราเตโ้ด  ตอ่สูท้มีชาย (3+1)
รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

11 09:00 คาราเตโ้ด  ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1)
รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

12 09:00 จกัรยาน  ประเภทถนน ไทม์ไท
รอลั  ทมีชาย (70 กม.)

 รอบชงิชนะเลศิ ถนนเพชรเกษม อ.เมอืง
ระนอง

13 09:30 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 58
กก.  หญงิ เกนิ 53 กก. ไมเ่กนิ
58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

14 09:30 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 58 กก.  หญงิ เกนิ 53 กก.
ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

15 09:30 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 58
กก.  หญงิ เกนิ 53 กก. ไมเ่กนิ
58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

16 10:00 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์ 
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

17 10:00 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  โตะ๊
กระโดด  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

18 10:30 กรีฑา  ขวา้งคอ้น  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

19 10:35 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  มา้
ห ู ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร



20 10:35 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ราว
ตา่งระดบั  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

21 11:00 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 69
กก.  ชาย เกนิ 62 กก. ไมเ่กนิ
69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

22 11:00 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 69 กก.  ชาย เกนิ 62 กก.
ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

23 11:00 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 69
กก.  ชาย เกนิ 62 กก. ไมเ่กนิ
69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

24 11:10 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์ 
หว่งนิ�ง  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

25 12:00 ยโูด  ทา่ทุม่มาตรฐาน (Nage 
NO  Kata)

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

26 12:00 ยโูด  ทา่ทุม่มาตรฐาน (JuNo
Kata)

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

27 13:00 เจ็ตสก ี Ski 800 Standard รุน่
อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ รา้นอาคารเคยีงเล หาด
ชาญดาํริ

28 13:00 เจ็ตสก ี Ski 800 Standard รุน่
อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ รา้นอาคารเคยีงเล หาด
ชาญดาํริ

29 13:00 ฟิกเกอร์สเก็ตติ�ง  อลีีทจูเนียร์
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ ลานสเก็ตนํ�าแข็ง
อมิพีเรียล เวลิด์ สาํโรง
จ.สมทุรปราการ

30 13:00 ฟิกเกอร์สเก็ตติ�ง  เบสคิจูเนียร์
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ ลานสเก็ตนํ�าแข็ง
อมิพีเรียล เวลิด์ สาํโรง
จ.สมทุรปราการ

31 13:00 ฟิกเกอร์สเก็ตติ�ง  แอดวานซ์โน
วสิ หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ ลานสเก็ตนํ�าแข็ง
อมิพีเรียล เวลิด์ สาํโรง
จ.สมทุรปราการ

32 14:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท  แบบนบั
จาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สนามโรงเรียนวดัน้อม
ถวาย จ.ชุมพร

33 15:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัไมเ่กนิ 57
กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

34 15:00 โบว์ลิ�ง  ชายคู่  รอบชงิชนะเลศิ ลายโบว์ลิ�ง พีทเีอส.โบว์

35 15:00 มวยปลํ�า  เกรกโกร  โรมนั 
ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

36 15:00 มวยปลํ�า  เกรกโกร  โรมนั 
ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

37 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ
58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

38 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ
63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

39 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่
เกนิ 49 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

40 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่
เกนิ 52 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

41 15:00 ยยูติส ู ตอ่สู ้นํ�าหนกัไมเ่กนิ 44
กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

42 15:00 ยยูติส ู ตอ่สู ้นํ�าหนกัเกนิ 44 
48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

43 15:00 ยยูติส ู ตอ่สู ้นํ�าหนกัเกนิ 48 
52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร



44 15:00 ยยูติส ู Newaza นํ�าหนกัไมเ่กนิ
55 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

45 15:00 ยยูติส ู Newaza นํ�าหนกัเกนิ
55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

46 15:00 ยยูติส ู Newaza นํ�าหนกัเกนิ
60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

47 15:00 ยยูติส ู Duo  Mix คูผ่สม  รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

48 15:00 ลีลาศ  ประเภท
สแตนดาร์ด(Standard) รุน่จู
เนี�ยร์ II (Junior II)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

49 15:00 ลีลาศ  ประเภทสแตนดาร์ท
(Standard) ยธูส์ I (Youth I)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

50 15:00 ลีลาศ  ประเภทสแตนดาร์
ท(Standard) ยธูส์ II(Youth II)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

51 15:00 ลีลาศ  ประเภทลาตนิ อเมรกินั
(Latin American) รุน่จูเวนไนล์
I (Juvenile I)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

52 15:00 ลีลาศ  ประเภทลาตนิ อเมรกินั
(Latin American) รุน่จูเวนไนล์
II(Juvenile II)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

53 15:00 ลีลาศ  ประเภทลาตนิ อเมรกินั
(Latin American) รุน่จูเนี�ยร์ I
(Junior I)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

54 15:00 วา่ยนํ�า  ฟรีสไตล์ 200 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

55 15:00 วา่ยนํ�า  เดี�ยวผสม 400 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

56 15:00 วา่ยนํ�า  ผเีสื�อ 50 เมตร  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

57 15:00 วา่ยนํ�า  กรรเชียง 100 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

58 15:00 วา่ยนํ�า  กบ 200 เมตร  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

59 15:00 วา่ยนํ�า  ทมีชาย  ผลดัฟรีสไตล์
4 x 200 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

60 15:20 กรีฑา  ขวา้งจกัร  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

61 15:40 กรีฑา  กระโดดไกล  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

62 16:00 กรีฑา  วิ�ง 400 เมตร  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

63 16:00 ยโูด  รุน่ 45 กก. นํ�าหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

64 16:00 ยโูด  รุน่ 38 กก. นํ�าหนกัไมเ่กนิ
38 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

65 16:20 กรีฑา  วิ�ง 400 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

66 17:00 กรีฑา  วิ�ง 100 เมตร หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

67 17:00 ฟนัดาบ  ดาบเอเป้ บคุคลชาย  รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 11 โรง
เรียนสอาดเผดมิวทิยา
จ.ชุมพร



68 17:00 ฟนัดาบ  ดาบฟอยล์ บคุคลหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 11 โรง
เรียนสอาดเผดมิวทิยา
จ.ชุมพร

69 17:00 มวยปลํ�า  รุน่ชายหาด  ชาย ไม่
เกนิ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ สนามชายหาด สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

70 17:00 มวยปลํ�า  รุน่ชายหาด  หญงิ ไม่
เกนิ 50 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ สนามชายหาด สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

71 17:20 กรีฑา  วิ�ง 100 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

72 17:30 โบว์ลิ�ง  หญงิคู่  รอบชงิชนะเลศิ ลายโบว์ลิ�ง พีทเีอส.โบว์

73 17:40 กรีฑา  วิ�งผลดั 3 x 800 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

74 18:00 กรีฑา  วิ�งผลดั 3 x 800 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

จํานวนรายการชิงเหรียญท ั�งหมด 74 เหรียญ

 



ประจาํวนัที螀� 18 มนีาคม 2560  
  No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ สาย ระหว่าง สนาม

1 07:30 กรีฑา 
เดนิ 5,000 เมตร หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

2 08:20 กรีฑา 
วิ僂ง 5, 000 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

3 08:30 กรีฑา 
พุง่แหลน  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

4 08:50 กรีฑา 
วิ僂งขา้มร ั冔ว 100 เมตร  หญงิ

 สตัตกรีฑา 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

5 09:10 กรีฑา 
วิ僂ง 400 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

6 09:30 กรีฑา 
วิ僂ง 400 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

7 09:50 กรีฑา 
กระโดดสงู  หญงิ

 สตัตกรีฑา 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

8 10:10 กรีฑา 
วิ僂ง 100 เมตร หญงิ

 รอบคดัเลือก  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

9 10:30 กรีฑา 
วิ僂ง 100 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

10 10:30 กรีฑา 
ขวา้งคอ้น  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

11 10:50 กรีฑา 
วิ僂งผลดั 3 x 800 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

12 11:10 กรีฑา 
วิ僂งผลดั 3 x 800 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

13 15:00 กรีฑา 
ทุม่นํ冔าหนกั  หญงิ

 สตัตกรีฑา 3  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

14 15:20 กรีฑา 
ขวา้งจกัร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

15 15:40 กรีฑา 
กระโดดไกล  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

16 16:00 กรีฑา 
วิ僂ง 400 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

17 16:20 กรีฑา 
วิ僂ง 400 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

18 16:40 กรีฑา 
วิ僂ง 200 เมตร  หญงิ

 สตัตกรีฑา 4  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

19 17:00 กรีฑา 
วิ僂ง 100 เมตร หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

20 17:20 กรีฑา 
วิ僂ง 100 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

21 17:40 กรีฑา 
วิ僂งผลดั 3 x 800 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

22 18:00 กรีฑา 
วิ僂งผลดั 3 x 800 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

23 13:00 กาบดัดี冔 
ทมีชาย  รุน่นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 5  สาย A ลาํพูน  vs เชียงใหม่ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

24 13:00 กาบดัดี冔 
ทมีหญงิ  รุน่นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 5  สาย A อา่งทอง  vs ขอนแกน่ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

25 14:00 กาบดัดี冔 
ทมีชาย  รุน่นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 6  สาย B พทัลุง  vs กรุงเทพมหานคร วทิยาลยัเทคนิคระนอง

26 14:00 กาบดัดี冔 
ทมีหญงิ  รุน่นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 6  สาย B นครราชสมีา  vs ระนอง วทิยาลยัเทคนิคระนอง

27 15:00 กาบดัดี冔 
ทมีชาย  รุน่นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย C พงังา  vs ศรีสะเกษ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

28 15:00 กาบดัดี冔 
ทมีหญงิ  รุน่นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นนทบรีุ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

29 16:00 กาบดัดี冔 
ทมีชาย  รุน่นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย D ระนอง  vs กาญจนบรีุ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

30 16:00 กาบดัดี冔 
ทมีหญงิ  รุน่นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย D กระบี僂  vs แมฮ่อ่งสอน วทิยาลยัเทคนิคระนอง

31 09.00 กฬีาทางอากาศ 
กฬีาทางอากาศ  แขง่ขนัทกุรุน่

 สะสมคะแนน  ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

32 09:00 ครกิเก็ต 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย A สนามกฬีาาเทศบาลเมอืงบางริ冔น

33 11:00 ครกิเก็ต 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  สาย W สนามกฬีาาเทศบาลเมอืงบางริ冔น

34 13:00 ครกิเก็ต 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 11  สาย B สนามกฬีาาเทศบาลเมอืงบางริ冔น

35 15:00 ครกิเก็ต 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 12  สาย X สนามกฬีาาเทศบาลเมอืงบางริ冔น

36 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 1  นครสวรรค ์ vs ขอนแกน่ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

37 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 2  เชียงราย  vs ปตัตานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

 



38 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 3  อตุรดติถ์  vs สโุขทยั อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

39 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 1  กระบี僂  vs กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

40 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 2  ยโสธร  vs อบุลราชธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

41 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 3  ขอนแกน่  vs ลาํพูน อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

42 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 1  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

43 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 5  นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

44 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 1  ฉะเชงิเทรา อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

45 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 2  ศรีสะเกษ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

46 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 3  นครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

47 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 4  กรุงเทพมหานคร  vs ลพบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

48 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 2  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

49 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 2  อตุรดติถ์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

50 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 3  ปทมุธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

51 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 4  พจิติร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

52 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

53 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

54 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

55 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

56 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 1  ระยอง  vs สพุรรณบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

57 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 2  นครศรีธรรมราช  vs รอ้ยเอ็ด อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

58 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 3  เชียงใหม ่ vs กระบี僂 อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

59 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 4  อบุลราชธานี  vs ภเูก็ต อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

60 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 1  ศรีสะเกษ  vs ระยอง อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

61 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 1  สโุขทยั อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

62 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 2  ศรีสะเกษ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

63 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 3  เชียงราย อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

64 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 4  นครสวรรค์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

65 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 1  นครสวรรค์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

66 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 3  ปทมุธานี  vs ภเูก็ต อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

67 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 4  นครศรีธรรมราช  vs สโุขทยั อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

68 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

69 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

70 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

71 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

72 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 2  กาญจนบรีุ  vs ขอนแกน่ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

73 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

74 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

75 09:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัมากกวา่ 54 กก. 1415 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

76 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

77 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

78 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 1  สพุรรณบรีุ  vs ศรีสะเกษ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

79 13:00 คาราเตโ้ด   รอบที僂 1  คูท่ี 僂 2  ระยอง  vs อตุรดติถ์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว



ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

80 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 1  นครสวรรค์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

81 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 2  สโุขทยั  vs ขอนแกน่ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

82 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 3  นครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

83 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 4  กรุงเทพมหานคร  vs กระบี僂 อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

84 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

85 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

86 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 1  ลพบรีุ  vs อบุลราชธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

87 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 1  คูท่ี 僂 2  กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

88 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 1  นครสวรรค์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

89 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 2  พจิติร  vs ภเูก็ต อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

90 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 3  ระยอง อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

91 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 4  ลาํพูน  vs ศรีสะเกษ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

92 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

93 13:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ12 14 ปี

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

94 15:00 คาราเตโ้ด 
นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1415 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

95 09:00 จกัรยาน 
ประเภทถนน ไทม์ไทรอลั  ทมีชาย (70 กม.)

 รอบชงิชนะเลศิ  ถนนเพชรเกษม อ.เมอืงระนอง

96 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 101  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

97 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 102  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

98 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 103  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

99 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 104  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

100 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 105  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

101 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 106  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

102 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 107  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

103 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 108  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

104 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 109  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

105 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 110  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

106 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 111  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

107 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 112  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

108 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 113  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

109 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 114  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

110 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 115  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

111 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 116  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

112 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 117  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

113 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 118  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

114 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 119  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

115 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 120  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

116 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 121  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

117 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 122  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

118 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 123  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

119 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 124  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

120 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 125  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ



121 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 126  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

122 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 201  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

123 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 202  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

124 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 203  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

125 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 204  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

126 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 205  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

127 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 206  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

128 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 207  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

129 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 208  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

130 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 209  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

131 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 210  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

132 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 211  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

133 08:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 212  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

134 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

135 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

136 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1618 ปี ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

137 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

138 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

139 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

140 09:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 13  สาย C สพุรรณบรีุ  vs ชลบรีุ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

141 09:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 16  สาย O กรุงเทพมหานคร  vs ตราด สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

142 11:30 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 14  สาย D ปทมุธานี  vs ชยัภมูิ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

143 11:30 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 17  สาย P ลพบรีุ  vs จนัทบรีุ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

144 14:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  สาย A ชยันาท  vs ลพบรีุ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

145 14:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 18  สาย M เชียงใหม ่ vs ชุมพร สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

146 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีเดี僂ยว  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 33  สาย A ชลบรีุ  vs พทัลุง หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

147 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีเดี僂ยว  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 34  สาย B ราชบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

148 10:00 เซปกัตะกรอ้ 
หญงิคู ่ทมีเดี僂ยว

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 35  สาย A อบุลราชธานี  vs ราชบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

149 10:00 เซปกัตะกรอ้ 
หญงิคู ่ทมีเดี僂ยว

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 36  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

150 11:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีเดี僂ยว  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 37  สาย A สพุรรณบรีุ  vs อบุลราชธานี หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

151 11:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีเดี僂ยว  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 38  สาย B มหาสารคาม  vs นครปฐม หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

152 12:00 เซปกัตะกรอ้ 
ชายคู ่ทมีเดี僂ยว

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 39  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ขอนแกน่ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

153 12:00 เซปกัตะกรอ้ 
ชายคู ่ทมีเดี僂ยว

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 40  สาย B พษิณุโลก  vs อบุลราชธานี หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

154 16:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี僂ยวหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย B นครสวรรค ์ vs สงขลา ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

155 17:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี僂ยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  สาย D นครปฐม  vs อบุลราชธานี ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

156 17:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี僂ยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย C มหาสารคาม  vs ลาํปาง ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

157 18:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี僂ยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย A ชยันาท  vs สพุรรณบรีุ ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

158 18:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี僂ยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 11  สาย A นครราชสมีา  vs พทัลุง ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

159 18:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี僂ยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 12  สาย B เชียงใหม ่ vs เชียงราย ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

160 10:00 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีหญงิ (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย B นครศรีธรรมราช  vs เพชรบรูณ์ หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

161 10:40 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีหญงิ (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  สาย A มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

162 11:20 ตะกรอ้ลอดหว่ง   รอบแรก  คูท่ี僂 11  สาย B หนองบวัลาํภ ู vs ชยันาท หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร



ทมีชาย (กตกิาสากล)

163 12:00 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีชาย (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี僂 12  สาย A นครพนม  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

164 09:00 เทนนิส 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 1  กรุงเทพมหานคร  vs นนทบรีุ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

165 09:00 เทนนิส 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 2  สรุาษฎร์ธานี  vs สพุรรณบรีุ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

166 09:00 เทนนิส 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 1  สพุรรณบรีุ  vs นนทบรีุ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

167 09:00 เทนนิส 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 2  พษิณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

168 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย เยาวชน

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1  กรุงเทพมหานคร  vs ชยัภมูิ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

169 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย เยาวชน

 รอบสอง  คูท่ี 僂 2  สงขลา  vs สพุรรณบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

170 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย เยาวชน

 รอบสอง  คูท่ี 僂 3  สมทุรปราการ  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

171 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย เยาวชน

 รอบสอง  คูท่ี 僂 4  นครราชสมีา  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

172 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ เยาวชน

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1  กรุงเทพมหานคร  vs พจิติร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

173 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ เยาวชน

 รอบสอง  คูท่ี 僂 2  ลาํพูน  vs นนทบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

174 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ เยาวชน

 รอบสอง  คูท่ี 僂 3  สงขลา  vs เพชรบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

175 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ เยาวชน

 รอบสอง  คูท่ี 僂 4  สกลนคร  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

176 13:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย ยวุชน

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 1  ระนอง  vs สรุาษฎร์ธานี โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

177 13:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย ยวุชน

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 2  สพุรรณบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

178 13:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ ยวุชน

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 3  นครราชสมีา  vs พษิณุโลก โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

179 13:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ ยวุชน

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 4  สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

180 14:30 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย เยาวชน

 รอบรองชนะเลศิ  โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

181 14:30 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย เยาวชน

 รอบรองชนะเลศิ  โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

182 14:30 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ เยาวชน

 รอบรองชนะเลศิ  โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

183 14:30 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ เยาวชน

 รอบรองชนะเลศิ  โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ冔น

184 09:00 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครนายก ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

185 10:30 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 2  สาย B นครสวรรค ์ vs สกลนคร ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

186 13:00 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 3  สาย C สพุรรณบรีุ  vs เชียงใหม่ ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

187 14:30 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 4  สาย D ระนอง  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

188 08:30 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย A นครนายก  vs ศรีสะเกษ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

189 08:30 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย B ราชบรีุ  vs กาํแพงเพชร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

190 08:30 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย C เชียงราย  vs ภเูก็ต หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

191 09:45 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย A ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

192 09:45 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย B กาํแพงเพชร  vs พษิณุโลก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

193 09:45 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย C ภเูก็ต  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

194 11:00 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย A มหาสารคาม  vs นครนายก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

195 11:00 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย B พษิณุโลก  vs ราชบรีุ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

196 11:00 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบคดัเลือก  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

197 13:30 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

198 14.00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย ค ราชบรีุ  vs นครศรีธรรมราช โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

199 14:00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย ก ศรีสะเกษ  vs อา่งทอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงระนอง

200 15.30 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย B อบุลราชธานี  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

201 15:30 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย ข เชียงราย  vs ชยัภมูิ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงระนอง

202 17.00 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย A เชียงราย  vs นครปฐม โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

203 17:00 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย D นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงระนอง



204 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  สาย B เชียงใหม ่ vs อดุรธานี สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

205 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  สาย C เชียงราย  vs นครราชสมีา สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

206 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีชาย

 รอบสอง  สาย B ระนอง  vs เชียงใหม่ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

207 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีชาย

 รอบสอง  สาย C ลาํปาง  vs ภเูก็ต สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

208 13:00 แบดมนิตนั 
ทมีหญงิ

 รอบสาม  สาย B เชียงใหม ่ vs ภเูก็ต สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

209 13:00 แบดมนิตนั 
ทมีหญงิ

 รอบสาม  สาย C เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

210 13:00 แบดมนิตนั 
ทมีชาย

 รอบสาม  สาย B ระนอง  vs นครราชสมีา สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

211 13:00 แบดมนิตนั 
ทมีชาย

 รอบสาม  สาย C ลาํปาง  vs ลพบรีุ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

212 15:00 โบว์ลิ僂ง 
ชายคู่

 รอบชงิชนะเลศิ  ลายโบว์ลิ僂ง พีทเีอส.โบว์

213 17:30 โบว์ลิ僂ง 
หญงิคู่

 รอบชงิชนะเลศิ  ลายโบว์ลิ僂ง พีทเีอส.โบว์

214 08.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  ปทมุธานี  vs สงขลา สนามกฬีา จ.ระนอง

215 08.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 2  เพชรบรีุ  vs กาฬสนิธุ์ สนามกฬีา จ.ระนอง

216 08.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 3  กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

217 08.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 4  ราชบรีุ  vs เชียงราย สนามกฬีา จ.ระนอง

218 08.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 5  ลาํปาง  vs สตลู สนามกฬีา จ.ระนอง

219 08.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สพุรรณบรีุ  vs นนทบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

220 08.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  ลาํปาง  vs กาญจนบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

221 08.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  มกุดาหาร  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

222 08.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  นครศรีธรรมราช  vs รอ้ยเอ็ด สนามกฬีา จ.ระนอง

223 08.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 11  พทัลุง  vs สโุขทยั สนามกฬีา จ.ระนอง

224 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 13  กระบี僂  vs ลพบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

225 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 14  สงขลา  vs สมทุรสงคราม สนามกฬีา จ.ระนอง

226 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  พจิติร  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

227 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 16  ขอนแกน่  vs สงิห์บรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

228 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 17  หนองบวัลาํภ ู vs ตาก สนามกฬีา จ.ระนอง

229 10.15 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 19  ปทมุธานี  vs กรุงเทพมหานคร สนามกฬีา จ.ระนอง

230 10.15 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 20  สงขลา  vs เพชรบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

231 10.15 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 21  กาฬสนิธุ์  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

232 10.15 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 22  ราชบรีุ  vs ขอนแกน่ สนามกฬีา จ.ระนอง

233 10.15 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 23  เชียงราย  vs ลาํปาง สนามกฬีา จ.ระนอง

234 10.15 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 25  สพุรรณบรีุ  vs มกุดาหาร สนามกฬีา จ.ระนอง

235 10.15 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 26  นนทบรีุ  vs ลาํปาง สนามกฬีา จ.ระนอง

236 10.15 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 27  กาญจนบรีุ  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

237 10.15 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 28  นครศรีธรรมราช  vs สมทุรปราการ สนามกฬีา จ.ระนอง

238 10.15 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 29  รอ้ยเอ็ด  vs พทัลุง สนามกฬีา จ.ระนอง

239 10.15 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 31  กระบี僂  vs พจิติร สนามกฬีา จ.ระนอง

240 10.15 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 32  ลพบรีุ  vs สงขลา สนามกฬีา จ.ระนอง

241 10.15 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 33  สมทุรสงคราม  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

242 10.15 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 34  ขอนแกน่  vs ระยอง สนามกฬีา จ.ระนอง

243 10.15 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 35  สงิห์บรีุ  vs หนองบวัลาํภู สนามกฬีา จ.ระนอง

244 13.00 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 37  ปทมุธานี  vs กาฬสนิธุ์ สนามกฬีา จ.ระนอง

245 13.00 เปตอง   รอบแรก  คูท่ี僂 38  สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร สนามกฬีา จ.ระนอง



ชายเดี僂ยว

246 13.00 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 39  เพชรบรีุ  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

247 13.00 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 40  ราชบรีุ  vs สตลู สนามกฬีา จ.ระนอง

248 13.00 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 41  เชียงราย  vs ขอนแกน่ สนามกฬีา จ.ระนอง

249 13.00 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 43  สพุรรณบรีุ  vs กาญจนบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

250 13.00 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 44  นนทบรีุ  vs มกุดาหาร สนามกฬีา จ.ระนอง

251 13.00 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 45  ลาํปาง  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

252 13.00 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 46  นครศรีธรรมราช  vs สโุขทยั สนามกฬีา จ.ระนอง

253 13.00 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 47  รอ้ยเอ็ด  vs สมทุรปราการ สนามกฬีา จ.ระนอง

254 13.00 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 49  กระบี僂  vs สมทุรสงคราม สนามกฬีา จ.ระนอง

255 13.00 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 50  ลพบรีุ  vs พจิติร สนามกฬีา จ.ระนอง

256 13.00 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 51  สงขลา  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

257 13.00 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 52  ขอนแกน่  vs ตาก สนามกฬีา จ.ระนอง

258 13.00 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 53  สงิห์บรีุ  vs ระยอง สนามกฬีา จ.ระนอง

259 14.45 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 55  ปทมุธานี  vs เพชรบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

260 14.45 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 56  กาฬสนิธุ์  vs กรุงเทพมหานคร สนามกฬีา จ.ระนอง

261 14.45 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 57  สงขลา  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

262 14.45 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 58  ราชบรีุ  vs ลาํปาง สนามกฬีา จ.ระนอง

263 14.45 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 59  สตลู  vs ขอนแกน่ สนามกฬีา จ.ระนอง

264 14.45 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 61  สพุรรณบรีุ  vs ลาํปาง สนามกฬีา จ.ระนอง

265 14.45 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 62  กาญจนบรีุ  vs มกุดาหาร สนามกฬีา จ.ระนอง

266 14.45 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 63  นนทบรีุ  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

267 14.45 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 64  นครศรีธรรมราช  vs พทัลุง สนามกฬีา จ.ระนอง

268 14.45 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 65  สโุขทยั  vs สมทุรปราการ สนามกฬีา จ.ระนอง

269 14.45 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 67  กระบี僂  vs สงขลา สนามกฬีา จ.ระนอง

270 14.45 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 68  สมทุรสงคราม  vs พจิติร สนามกฬีา จ.ระนอง

271 14.45 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 69  ลพบรีุ  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

272 14.45 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 70  ขอนแกน่  vs หนองบวัลาํภู สนามกฬีา จ.ระนอง

273 14.45 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 71  ตาก  vs ระยอง สนามกฬีา จ.ระนอง

274 16.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 73  สงขลา  vs กาฬสนิธุ์ สนามกฬีา จ.ระนอง

275 16.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 74  เพชรบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร สนามกฬีา จ.ระนอง

276 16.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 75  ปทมุธานี  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

277 16.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 76  เชียงราย  vs สตลู สนามกฬีา จ.ระนอง

278 16.30 เปตอง 
ชายเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 77  ลาํปาง  vs ขอนแกน่ สนามกฬีา จ.ระนอง

279 16.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 79  นนทบรีุ  vs กาญจนบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

280 16.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 80  ลาํปาง  vs มกุดาหาร สนามกฬีา จ.ระนอง

281 16.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 81  สพุรรณบรีุ  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

282 16.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 82  รอ้ยเอ็ด  vs สโุขทยั สนามกฬีา จ.ระนอง

283 16.30 เปตอง 
หญงิเดี僂ยว

 รอบแรก  คูท่ี僂 83  พทัลุง  vs สมทุรปราการ สนามกฬีา จ.ระนอง

284 16.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 85  ลพบรีุ  vs สมทุรสงคราม สนามกฬีา จ.ระนอง

285 16.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 86  สงขลา  vs พจิติร สนามกฬีา จ.ระนอง

286 16.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 87  กระบี僂  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง



287 16.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 88  สงิห์บรีุ  vs ตาก สนามกฬีา จ.ระนอง

288 16.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 89  หนองบวัลาํภ ู vs ระยอง สนามกฬีา จ.ระนอง

289 17:00 ฟนัดาบ 
ดาบเอเป้ บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

290 17:00 ฟนัดาบ 
ดาบฟอยล์ บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

291 13:00 ฟิกเกอร์สเก็ตติ冔ง 
อลีีทจูเนียร์ หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานสเก็ตนํ冔าแข็ง อมิพีเรียล เวลิด์ สาํโรง จ.สมทุรปราการ

292 13:00 ฟิกเกอร์สเก็ตติ冔ง 
เบสคิจูเนียร์ หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานสเก็ตนํ冔าแข็ง อมิพีเรียล เวลิด์ สาํโรง จ.สมทุรปราการ

293 13:00 ฟิกเกอร์สเก็ตติ冔ง 
แอดวานซ์โนวสิ หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานสเก็ตนํ冔าแข็ง อมิพีเรียล เวลิด์ สาํโรง จ.สมทุรปราการ

294 10:00 ฟุตซอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 5  สาย 3 สพุรรณบรีุ  vs สงขลา เทศบาลตาํบลนํ冔าจืด อ.กระบรีุ

295 11:00 ฟุตซอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย 1 กาฬสนิธุ์  vs กรุงเทพมหานคร สนามฟุตซอลสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

296 11:30 ฟุตซอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย 4 เชียงใหม ่ vs นครราชสมีา เทศบาลตาํบลนํ冔าจืด อ.กระบรีุ

297 12:30 ฟุตซอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  สาย 1 สมทุรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร สนามฟุตซอลสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

298 13:00 ฟุตซอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 6  สาย 4 นครปฐม  vs ขอนแกน่ เทศบาลตาํบลนํ冔าจืด อ.กระบรีุ

299 14:00 ฟุตซอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 11  สาย 2 นนทบรีุ  vs ชุมพร สนามฟุตซอลสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

300 14:30 ฟุตซอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย 4 ตาก  vs สรุาษฎร์ธานี เทศบาลตาํบลนํ冔าจืด อ.กระบรีุ

301 15:30 ฟุตซอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 12  สาย 2 นครศรีธรรมราช  vs ชุมพร สนามฟุตซอลสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

302 16:00 ฟุตซอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย 3 นครปฐม  vs ระนอง เทศบาลตาํบลนํ冔าจืด อ.กระบรีุ

303 11:00 ฟุตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย 3 ชลบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร อบต.หาดสม้แป้น

304 11:00 ฟุตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย 4 สงขลา  vs อบุลราชธานี สนาม สพล.วทิยาเขตชุมพร

305 13:00 ฟุตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย 1 นราธวิาส  vs ชลบรีุ อบต.หาดสม้แป้น

306 13:00 ฟุตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย 4 สมทุรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร สนาม สพล.วทิยาเขตชุมพร

307 13:00 ฟุตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 14  สาย 1 สรุนิทร์  vs ศรีสะเกษ สนามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

308 15:00 ฟุตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  สาย 2 นครสวรรค ์ vs ระนอง อบต.หาดสม้แป้น

309 15:00 ฟุตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย 3 น่าน  vs ชุมพร สนาม สพล.วทิยาเขตชุมพร

310 15:00 ฟุตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  สาย 2 นครสวรรค ์ vs ลาํปาง สนามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

311 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1042  ยโสธร  vs เพชรบรูณ์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

312 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1043  หนองบวัลาํภ ู vs พจิติร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

313 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1044  ระนอง  vs นครพนม ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

314 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1045  ปทมุธานี  vs กรุงเทพมหานคร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

315 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 45  สตลู  vs นครราชสมีา ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

316 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 46  รอ้ยเอ็ด  vs ลาํพูน ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

317 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 47  เพชรบรูณ์  vs เชียงใหม่ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

318 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 48  นครปฐม  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

319 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1046  เชียงราย  vs พจิติร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

320 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1047  หนองบวัลาํภ ู vs ขอนแกน่ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

321 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1048  ตรงั  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

322 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1049  กรุงเทพมหานคร  vs ปราจีนบรีุ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

323 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วลเตอร์เวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 60 กก.และไมเ่กนิ 63.5 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 49  สมทุรปราการ  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

324 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วลเตอร์เวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 60 กก.และไมเ่กนิ 63.5 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 50  กรุงเทพมหานคร  vs อดุรธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

325 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วลเตอร์เวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 60 กก.และไมเ่กนิ 63.5 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 51  ชุมพร  vs ระยอง ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

326 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วลเตอร์เวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 60 กก.และไมเ่กนิ 63.5 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 52  ลาํพูน  vs เชียงใหม่ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

327 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วลเตอร์เวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 60 กก.และไมเ่กนิ 63.5 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 53  นครราชสมีา  vs ขอนแกน่ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

328 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่   รอบแรก  คูท่ี僂 54  นครราชสมีา  vs สมทุรปราการ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร



รุน่เวลเตอร์เวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 63.5 กก.และไมเ่กนิ 67 กก. บคุคลชาย

329 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เวลเตอร์เวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 63.5 กก.และไมเ่กนิ 67 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 55  ปทมุธานี  vs ขอนแกน่ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

330 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เวลเตอร์เวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 63.5 กก.และไมเ่กนิ 67 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 56  นครนายก  vs ยโสธร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

331 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต ั冔มเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 51กก.และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1050  ประจวบครีีขนัธ์  vs พะเยา ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

332 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต ั冔มเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 51กก.และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1051  หนองบวัลาํภ ู vs ศรีสะเกษ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

333 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต ั冔มเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 51กก.และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1052  นครราชสมีา  vs ยะลา ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

334 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต ั冔มเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 51กก.และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 僂 1053  กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบรูณ์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

335 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทม์ดิเดลิเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 67 กก.และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 57  กระบี僂  vs หนองบวัลาํภู ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

336 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทม์ดิเดลิเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 67 กก.และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 58  กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

337 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทม์ดิเดลิเวท นํ冔าหนกัตอ้งเกนิ 67 กก.และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 59  ปทมุธานี  vs นครศรีธรรมราช ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

338 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 100  อบุลราชธานี  vs ขอนแกน่ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

339 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 101  กระบี僂  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

340 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 102  พงังา  vs พษิณุโลก ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

341 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 103  สพุรรณบรีุ  vs น่าน ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

342 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 104  ชลบรีุ  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

343 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 105  เพชรบรูณ์  vs สพุรรณบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

344 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 106  กรุงเทพมหานคร  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

345 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 107  สพุรรณบรีุ  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

346 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 108  สงขลา  vs ยโสธร ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

347 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 109  ศรีสะเกษ  vs น่าน ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

348 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 110  นครศรีธรรมราช  vs ชลบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

349 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 111  กรุงเทพมหานคร  vs สพุรรณบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

350 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 112  กระบี僂  vs เพชรบรูณ์ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

351 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 113  นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

352 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 114  ศรีสะเกษ  vs พษิณุโลก ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

353 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

354 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

355 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

356 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

357 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

358 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

359 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบ RE  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

360 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบ RE  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

361 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 123  สโุขทยั  vs พษิณุโลก ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

362 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 124  อบุลราชธานี  vs เพชรบรูณ์ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

363 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 125  นนทบรีุ  vs สมทุรสาคร ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

364 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 126  นครศรีธรรมราช  vs หนองบวัลาํภู ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

365 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 127  กระบี僂  vs อตุรดติถ์ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

366 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 128  นครศรีธรรมราช  vs น่าน ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

367 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 129  ขอนแกน่  vs ชลบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

368 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 130  นนทบรีุ  vs น่าน ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

369 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร



370 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 132  รอ้ยเอ็ด  vs สระแกว้ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

371 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

372 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 134  ศรีสะเกษ  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

373 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 135  นครศรีธรรมราช ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

374 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 136  อบุลราชธานี  vs กระบี僂 ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

375 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 137  รอ้ยเอ็ด ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

376 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

377 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

378 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

379 09:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

380 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

381 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

382 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

383 09:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

384 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

385 15:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

386 15:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

387 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

388 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

389 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

390 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

391 15:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

392 15:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

393 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

394 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิที僂 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

395 15:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

396 15:00 มวยปลํ冔า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

397 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

398 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

399 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

400 15:00 มวยปลํ冔า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

401 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

402 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบแรก  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

403 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 21  เพชรบรูณ์  vs กรุงเทพมหานคร สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

404 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 22  นครปฐม  vs ตรงั สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

405 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 23  ขอนแกน่  vs อบุลราชธานี สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

406 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบแรก  คูท่ี僂 24  รอ้ยเอ็ด  vs ศรีสะเกษ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

407 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 25  อบุลราชธานี  vs สพุรรณบรีุ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

408 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 26  อบุลราชธานี  vs สพุรรณบรีุ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

409 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 27  อบุลราชธานี  vs สพุรรณบรีุ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

410 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 28  อบุลราชธานี  vs สพุรรณบรีุ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

411 17:00 มวยปลํ冔า   รอบคดัเลือก  คูท่ี僂 29  ตรงั  vs นครปฐม ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร



รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

412 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 30  นครศรีธรรมราช  vs เพชรบรูณ์ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

413 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 31  กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

414 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 32  ชลบรีุ  vs เพชรบรูณ์ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

415 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 33  ขอนแกน่  vs รอ้ยเอ็ด สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

416 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 34  อบุลราชธานี  vs ศรีสะเกษ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

417 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 35  สงขลา  vs พษิณุโลก สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

418 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

419 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

420 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 38  ขอนแกน่  vs อบุลราชธานี สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

421 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 39  รอ้ยเอ็ด  vs ศรีสะเกษ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

422 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 40  เพชรบรูณ์  vs กรุงเทพมหานคร สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

423 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสาม  คูท่ี僂 41  ตรงั  vs เพชรบรูณ์ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

424 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสาม  คูท่ี僂 42  นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

425 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสาม  คูท่ี僂 43  ขอนแกน่  vs ศรีสะเกษ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

426 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสาม  คูท่ี僂 44  อบุลราชธานี  vs รอ้ยเอ็ด สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

427 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 45  นครศรีธรรมราช สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

428 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

429 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

430 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสี僂  คูท่ี 僂 48  นครปฐม  vs เพชรบรูณ์ สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

431 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบสี僂  คูท่ี 僂 49  ตรงั  vs นครศรีธรรมราช สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

432 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

433 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

434 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบหา้  คูท่ี 僂 52  กรุงเทพมหานคร  vs ตรงั สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

435 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบหา้  คูท่ี 僂 53  นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

436 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบ RE  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

437 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบ RE  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

438 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

439 17:00 มวยปลํ冔า 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

440 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 19  นครราชสมีา  vs บรีุรมัย์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

441 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 20  นครสวรรค ์ vs ขอนแกน่ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

442 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 21  นครศรีธรรมราช  vs ระยอง ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

443 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 22  รอ้ยเอ็ด  vs จนัทบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

444 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 23  อา่งทอง  vs ตรงั ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

445 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 24  ชุมพร  vs เชียงราย ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

446 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 25  กรุงเทพมหานคร  vs สมทุรปราการ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

447 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 26  ราชบรีุ  vs พษิณุโลก ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

448 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 64 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 27  ยโสธร  vs นครนายก ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

449 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 64 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 28  ชลบรีุ  vs ศรีสะเกษ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

450 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 64 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 29  กรุงเทพมหานคร  vs อตุรดติถ์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

451 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 64 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 30  ลาํปาง  vs นนทบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

452 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 64 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 31  ราชบรีุ  vs รอ้ยเอ็ด ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก



453 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
มดิเดลิเวท  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 32  นนทบรีุ  vs สมทุรปราการ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

454 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
มดิเดลิเวท  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 33  ตรงั  vs อาํนาจเจรญิ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

455 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
มดิเดลิเวท  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 34  ศรีสะเกษ  vs พะเยา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

456 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
มดิเดลิเวท  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 35  ราชบรีุ  vs กาญจนบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

457 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
มดิเดลิเวท  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 36  บงึกาฬ  vs นราธวิาส ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

458 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
มดิเดลิเวท  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 37  น่าน  vs ระยอง ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

459 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 216  นครศรีธรรมราช  vs สรุาษฎร์ธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

460 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 217  รอ้ยเอ็ด  vs ฉะเชงิเทรา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

461 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 218  พะเยา  vs พระนครศรีอยธุยา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

462 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 219  เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

463 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 220  อา่งทอง  vs หนองบวัลาํภู ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

464 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 221  นครสวรรค ์ vs อตุรดติถ์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

465 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 222  ขอนแกน่  vs นครปฐม ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

466 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 223  กระบี僂  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

467 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 224  นครศรีธรรมราช  vs เลย ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

468 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 225  กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

469 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 226  สระบรีุ  vs ชุมพร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

470 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 227  สงิห์บรีุ  vs จนัทบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

471 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 228  นครราชสมีา  vs ชลบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

472 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 229  กระบี僂  vs ยะลา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

473 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 230  ศรีสะเกษ  vs กาํแพงเพชร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

474 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 231  บงึกาฬ  vs พษิณุโลก ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

475 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 232  นครราชสมีา  vs เชียงใหม่ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

476 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 233  รอ้ยเอ็ด  vs ลาํปาง ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

477 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 234  กรุงเทพมหานคร  vs หนองคาย ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

478 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 僂 235  หนองบวัลาํภ ู vs กระบี僂 ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

479 09.30 ยกนํ冔าหนกั 
สแนทช์  รุน่ 53 กก.  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 53 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

480 09.30 ยกนํ冔าหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 53 กก.  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 53 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

481 09.30 ยกนํ冔าหนกั 
นํ冔าหนกัรวม รุน่ 53 กก.  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 53 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

482 09:30 ยกนํ冔าหนกั 
สแนทช์  รุน่ 58 กก.  หญงิ เกนิ 53 กก. ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

483 09:30 ยกนํ冔าหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 58 กก.  หญงิ เกนิ 53 กก. ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

484 09:30 ยกนํ冔าหนกั 
นํ冔าหนกัรวม รุน่ 58 กก.  หญงิ เกนิ 53 กก. ไมเ่กนิ 58 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

485 11:00 ยกนํ冔าหนกั 
สแนทช์  รุน่ 69 กก.  ชาย เกนิ 62 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

486 11:00 ยกนํ冔าหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 69 กก.  ชาย เกนิ 62 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

487 11:00 ยกนํ冔าหนกั 
นํ冔าหนกัรวม รุน่ 69 กก.  ชาย เกนิ 62 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

488 10:00 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

489 10:00 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  โตะ๊กระโดด  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

490 10:35 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  มา้ห ู ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

491 10:35 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  ราวตา่งระดบั  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

492 11:10 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  หว่งนิ僂ง  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

493 10.00 ยโูด 
ทา่ทุม่มาตรฐาน (Nage  NO  Kata)

 รอบที僂 1  สาย B ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม โรงเรียนสตรีระนอง

494 10.00 ยโูด   รอบที僂 1  สาย A มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีระนอง



ทา่ทุม่มาตรฐาน (JuNoKata)

495 10:00 ยโูด 
ทา่ทุม่มาตรฐาน (Nage  NO  Kata)

 รอบที僂 1  สาย A ยะลา  vs ตรงั โรงเรียนสตรีระนอง

496 10:00 ยโูด 
ทา่ทุม่มาตรฐาน (JuNoKata)

 รอบที僂 1  สาย B จนัทบรีุ  vs น่าน โรงเรียนสตรีระนอง

497 10:00 ยโูด 
รุน่ 38 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 38 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  สาย A พษิณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีระนอง

498 12:00 ยโูด 
ทา่ทุม่มาตรฐาน (Nage  NO  Kata)

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

499 12:00 ยโูด 
ทา่ทุม่มาตรฐาน (JuNoKata)

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

500 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  สาย A สพุรรณบรีุ  vs เพชรบรูณ์ โรงเรียนสตรีระนอง

501 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 2  สาย A ยะลา  vs สกลนคร โรงเรียนสตรีระนอง

502 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 3  สาย A ขอนแกน่  vs จนัทบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

503 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  สาย B ชลบรีุ  vs ตรงั โรงเรียนสตรีระนอง

504 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs น่าน โรงเรียนสตรีระนอง

505 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบชงิที僂 3  โรงเรียนสตรีระนอง

506 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบชงิที僂 3  โรงเรียนสตรีระนอง

507 13:00 ยโูด 
รุน่ 38 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 38 กก.  หญงิ

 รอบชงิที僂 3  โรงเรียนสตรีระนอง

508 13:00 ยโูด 
รุน่ 38 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 38 กก.  หญงิ

 รอบชงิที僂 3  โรงเรียนสตรีระนอง

509 13:00 ยโูด 
รุน่ 38 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 38 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

510 13:00 ยโูด 
รุน่ 38 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 38 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

511 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

512 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

513 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

514 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

515 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

516 13:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

517 13:00 ยโูด 
รุน่ 38 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 38 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  สาย B ชลบรีุ  vs สมทุรปราการ โรงเรียนสตรีระนอง

518 16:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 45 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

519 16:00 ยโูด 
รุน่ 38 กก. นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 38 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

520 09:00 ยยูติส ู
Duo  Mix คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  สาย A ขอนแกน่  vs ภเูก็ต หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

521 09:00 ยยูติส ู
Duo  Mix คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สรุนิทร์ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

522 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย A สมทุรปราการ  vs นครศรีธรรมราช หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

523 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  สาย A เชียงใหม ่ vs เชียงราย หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

524 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 11  สาย A สพุรรณบรีุ  vs พะเยา หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

525 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 12  สาย A ชลบรีุ  vs เชียงใหม่ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

526 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 13  สาย A เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

527 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 14  สาย A สระบรีุ  vs ชุมพร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

528 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  สาย B สพุรรณบรีุ  vs นครปฐม หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

529 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 16  สาย B ขอนแกน่  vs ศรีสะเกษ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

530 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 17  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สรุนิทร์ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

531 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  สาย A นครปฐม  vs ภเูก็ต หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

532 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 2  สาย A สพุรรณบรีุ  vs ขอนแกน่ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

533 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 3  สาย A เชียงใหม ่ vs สระบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

534 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 4  สาย B ลาํปาง  vs สรุนิทร์ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

535 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 5  สาย B อาํนาจเจรญิ  vs ลาํพูน หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร



536 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 6  สาย B ชลบรีุ  vs สมทุรปราการ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

537 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย A อาํนาจเจรญิ  vs จนัทบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

538 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย A เชียงใหม ่ vs ศรีสะเกษ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

539 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย A นครปฐม  vs พะเยา หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

540 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  สาย B ลาํปาง  vs สมทุรปราการ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

541 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 11  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ลพบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

542 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 12  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อาํนาจเจรญิ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

543 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 13  สาย A อบุลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

544 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 14  สาย B ชลบรีุ  vs เชียงราย หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

545 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  สาย B สมทุรปราการ  vs ภเูก็ต หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

546 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

547 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 17  สาย A นครศรีธรรมราช หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

548 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

549 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 19  สาย B กรุงเทพมหานคร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

550 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

551 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 21  สาย A สรุนิทร์ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

552 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 22  สาย B ชลบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

553 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 23  สาย B สพุรรณบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

554 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 24  สาย A ศรีสะเกษ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

555 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 25  สาย A กระบี僂 หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

556 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที僂 2  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

557 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

558 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

559 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

560 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

561 09:10 ยยูติส ู
Duo  Mix คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 3  สาย B ฉะเชงิเทรา  vs นครปฐม หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

562 09:10 ยยูติส ู
Duo  Mix คูผ่สม

 รอบแรก  คูท่ี僂 4  สาย B ปทมุธานี  vs เชียงใหม่ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

563 09:15 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 50  55 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 5  สาย A นครศรีธรรมราช  vs เชียงราย หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

564 09:15 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 50  55 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 6  สาย A ชุมพร  vs ลาํพูน หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

565 09:20 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 50  55 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย B พะเยา  vs ฉะเชงิเทรา หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

566 09:20 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 50  55 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย B ปทมุธานี  vs ศรีสะเกษ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

567 09:30 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 22  สาย A ปทมุธานี หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

568 09:30 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 23  สาย A สรุนิทร์ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

569 09:30 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 24  สาย B กรุงเทพมหานคร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

570 09:30 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบที僂 2  คูท่ี 僂 25  สาย B ขอนแกน่  vs ชุมพร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

571 09:30 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบที僂 2  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

572 09:30 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบที僂 2  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

573 09:30 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 29  สาย B ภเูก็ต หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

574 10:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 50  55 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 18  สาย A กรุงเทพมหานคร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

575 10:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 50  55 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 19  สาย A สพุรรณบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

576 10:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 50  55 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 20  สาย B ภเูก็ต หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

577 10:00 ยยูติส ู  รอบสอง  คูท่ี 僂 27  สาย A สระบรีุ  vs สมทุรปราการ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร



Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

578 10:30 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 50  55 กก. บคุคลชาย

 รอบสอง  คูท่ี 僂 21  สาย B สรุนิทร์ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

579 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

580 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

581 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

582 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

583 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

584 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

585 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

586 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

587 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

588 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

589 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

590 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

591 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

592 13:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

593 15:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 44 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

594 15:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 44  48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

595 15:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํ冔าหนกัเกนิ 48  52 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

596 15:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัไมเ่กนิ 55 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

597 15:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 55  60 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

598 15:00 ยยูติส ู
Newaza นํ冔าหนกัเกนิ 60  66 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

599 15:00 ยยูติส ู
Duo  Mix คูผ่สม

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

600 09:00 รกับี冔ฟุตบอล 
ประเภท 15 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 11  สาย A นครปฐม  vs นครนายก วทิยาลยัเทคนิคระนอง

601 10:30 รกับี冔ฟุตบอล 
ประเภท 15 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 12  สาย B เชียงใหม ่ vs สรุนิทร์ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

602 12:00 รกับี冔ฟุตบอล 
ประเภท 15 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 13  สาย B ราชบรีุ  vs มกุดาหาร วทิยาลยัเทคนิคระนอง

603 13:30 รกับี冔ฟุตบอล 
ประเภท 15 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 14  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs กระบี僂 วทิยาลยัเทคนิคระนอง

604 15:00 รกับี冔ฟุตบอล 
ประเภท 15 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  สาย C รอ้ยเอ็ด  vs พะเยา วทิยาลยัเทคนิคระนอง

605 08:30 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

606 08:37 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

607 08:44 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

608 08:51 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

609 08:58 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

610 09:05 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

611 09:12 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

612 09:19 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

613 09:26 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

614 09:33 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

615 09:40 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

616 09:47 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

617 09:54 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

618 10:01 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร



619 10:08 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

620 10:15 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

621 10:29 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

622 10:29 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

623 10:36 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

624 10:43 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

625 10:50 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

626 11:04 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

627 11:11 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

628 11:18 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

629 11:25 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

630 11:32 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

631 11:39 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

632 11:53 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

633 12:00 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

634 12:07 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

635 12:14 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

636 12:21 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

637 12:28 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

638 12:35 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

639 12:42 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

640 12:49 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

641 12:56 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

642 13:03 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

643 13:10 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

644 13:17 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

645 13:31 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

646 13:38 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

647 13:45 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

648 13:52 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

649 13:59 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

650 14:06 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

651 14:13 เรือพาย 
แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 1,000 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

652 14:20 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

653 14:27 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

654 14:34 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

655 14:41 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

656 14:48 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

657 14:55 เรือพาย 
แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 1,000 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

658 15:02 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

659 15:09 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

660 15:16 เรือพาย   SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร



แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร

661 15:23 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

662 15:30 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

663 15:37 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

664 15:44 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

665 15:51 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

666 15:58 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

667 16:05 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

668 16:12 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

669 16:19 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

670 16:26 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

671 16:33 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

672 16:40 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

673 16:47 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

674 16:54 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

675 13:30 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุน่จูเนี僂ยร์ II (Junior II)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

676 13:30 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ท (Standard) ยธูส์ I (Youth I)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

677 13:30 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ท(Standard) ยธูส์ II(Youth II)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

678 13:30 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิ อเมรกินั (Latin American) รุน่จูเวนไนล์ I (Juvenile I)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

679 13:30 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิ อเมรกินั (Latin American) รุน่จูเวนไนล์ II(Juvenile II)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

680 13:30 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิ อเมรกินั (Latin American) รุน่จูเนี僂ยร์ I (Junior I)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

681 15:00 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุน่จูเนี僂ยร์ II (Junior II)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

682 15:00 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ท (Standard) ยธูส์ I (Youth I)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

683 15:00 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ท(Standard) ยธูส์ II(Youth II)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

684 15:00 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิ อเมรกินั (Latin American) รุน่จูเวนไนล์ I (Juvenile I)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

685 15:00 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิ อเมรกินั (Latin American) รุน่จูเวนไนล์ II(Juvenile II)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

686 15:00 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิ อเมรกินั (Latin American) รุน่จูเนี僂ยร์ I (Junior I)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

687 08:30 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  สาย ก สโุขทยั  vs ชุมพร ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

688 09:45 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 16  สาย ก นนทบรีุ  vs พงังา ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

689 11:00 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 17  สาย ข ชยัภมู ิ vs สงขลา ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

690 12:15 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 18  สาย ข เชียงใหม ่ vs นครสวรรค์ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

691 14:30 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 19  สาย ข ชุมพร  vs สมทุรปราการ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

692 15:45 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 20  สาย ข ชยันาท  vs เชียงราย ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

693 17:00 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 21  สาย ก สพุรรณบรีุ  vs สงขลา ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

694 18:15 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 22  สาย ก นนทบรีุ  vs นครราชสมีา ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

695 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 13  สาย ค กาฬสนิธุ์  vs ภเูก็ต หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

696 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 13  สาย ค สงขลา  vs อาํนาจเจรญิ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

697 09:15 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 14  สาย ค เพชรบรูณ์  vs นนทบรีุ 2 หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

698 09:15 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 14  สาย ค นนทบรีุ  vs เพชรบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

699 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  สาย ง จนัทบรีุ  vs ชุมพร หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

700 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 15  สาย ง สมทุรสงคราม  vs ชุมพร หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

701 10:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน ชาย

 พบกนัหมด  เพชรบรีุ  vs นนทบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร



702 10:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน ชาย

 พบกนัหมด  กาฬสนิธุ์  vs ยะลา หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

703 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน ชาย

 พบกนัหมด  ชุมพร  vs เพชรบรูณ์ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

704 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 16  สาย ง อบุลราชธานี  vs เพชรบรีุ 2 หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

705 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 16  สาย ง สพุรรณบรีุ  vs ขอนแกน่ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

706 15:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 17  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs พะเยา หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

707 15:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 17  สาย ก แมฮ่อ่งสอน  vs นครศรีธรรมราช หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

708 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 18  สาย ก สระบรีุ  vs นนทบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

709 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 18  สาย ก สพุรรณบรีุ 2  vs กาฬสนิธุ์ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ冔า จ.ชุมพร

710 08:30 วา่ยนํ冔า 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

711 08:30 วา่ยนํ冔า 
เดี僂ยวผสม 400 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

712 08:30 วา่ยนํ冔า 
ผเีสื冔อ 50 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

713 08:30 วา่ยนํ冔า 
กรรเชียง 100 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

714 08:30 วา่ยนํ冔า 
กบ 200 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

715 08:30 วา่ยนํ冔า 
ทมีชาย  ผลดัฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

716 15:00 วา่ยนํ冔า 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

717 15:00 วา่ยนํ冔า 
เดี僂ยวผสม 400 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

718 15:00 วา่ยนํ冔า 
ผเีสื冔อ 50 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

719 15:00 วา่ยนํ冔า 
กรรเชียง 100 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

720 15:00 วา่ยนํ冔า 
กบ 200 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

721 15:00 วา่ยนํ冔า 
ทมีชาย  ผลดัฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ冔าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

722 08:30 วูด้บอล 
นบัจาํนวนการต ีทมีชาย

 รอบสอง 12เกท  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

723 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 1  อดุรธานี  vs สงิห์บรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

724 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 2  สงิห์บรีุ  vs ชุมพร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

725 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 3  สโุขทยั  vs กาญจนบรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

726 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 4  ระยอง  vs สรุาษฎร์ธานี สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

727 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 5  พทัลุง  vs สรุาษฎร์ธานี สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

728 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 6  กาญจนบรีุ  vs ศรีสะเกษ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

729 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 7  ศรีสะเกษ  vs พะเยา สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

730 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 8  พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

731 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 9  ระยอง  vs ศรีสะเกษ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

732 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 10  ชุมพร  vs พะเยา สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

733 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 11  สงิห์บรีุ  vs ชยันาท สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

734 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 12  สโุขทยั  vs ศรีสะเกษ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

735 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 13  กาญจนบรีุ  vs พทัลุง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

736 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 14  สรุาษฎร์ธานี  vs ชยันาท สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

737 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 15  สรุาษฎร์ธานี  vs ชุมพร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

738 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี僂 16  กรุงเทพมหานคร  vs พทัลุง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

739 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 17  ชยันาท สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

740 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 18  สโุขทยั สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

741 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 19  ชุมพร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

742 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 20  อดุรธานี สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

743 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท   รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 21  ระยอง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร



แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

744 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 22  พทัลุง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

745 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 23  กรุงเทพมหานคร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

746 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 24  ชยันาท สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

747 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 25  สโุขทยั สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

748 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 26  กาญจนบรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

749 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 27  พะเยา สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

750 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 28  ระยอง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

751 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 29  กรุงเทพมหานคร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

752 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 30  สงิห์บรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

753 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 31  อดุรธานี สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

754 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี僂 32  อดุรธานี สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

755 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

756 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

757 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

758 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

759 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

760 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

761 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

762 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

763 12.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสี僂  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

764 12.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสี僂  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

765 12.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสี僂  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

766 12.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบสี僂  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

767 13.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

768 14:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

769 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบแรก  คูท่ี僂 1  เชียงใหม ่ vs สรุาษฎร์ธานี โซโซตี冔สนุกเกอร์คลบั

770 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบแรก  คูท่ี僂 2  กาํแพงเพชร  vs สระบรีุ โซโซตี冔สนุกเกอร์คลบั

771 12:30 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 3  ชลบรีุ  vs อบุลราชธานี โซโซตี冔สนุกเกอร์คลบั

772 12:30 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 4  กระบี僂  vs นครนายก โซโซตี冔สนุกเกอร์คลบั

773 15:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 5  สงิห์บรีุ โซโซตี冔สนุกเกอร์คลบั

774 15:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 僂 6  สระบรีุ โซโซตี冔สนุกเกอร์คลบั

775 09:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 1  สาย A นครราชสมีา  vs ชลบรีุ วทิยาลยัชุมชนระนอง

776 09:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 2  สาย A สงขลา  vs ลาํปาง วทิยาลยัชุมชนระนอง

777 09:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 3  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ วทิยาลยัชุมชนระนอง

778 09:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 4  สาย B นนทบรีุ  vs พทัลุง วทิยาลยัชุมชนระนอง

779 09:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 5  สาย B ภเูก็ต  vs มหาสารคาม วทิยาลยัชุมชนระนอง

780 09:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 1  สาย A นครราชสมีา  vs สรุนิทร์ วทิยาลยัชุมชนระนอง

781 09:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 2  สาย A ชลบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร วทิยาลยัชุมชนระนอง

782 09:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 3  สาย B มหาสารคาม  vs นครปฐม วทิยาลยัชุมชนระนอง

783 09:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 4  สาย B สรุาษฎร์ธานี  vs พะเยา วทิยาลยัชุมชนระนอง

784 09:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 1  สาย A ปทมุธานี  vs พะเยา วทิยาลยัชุมชนระนอง



785 09:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 2  สาย A สรุนิทร์  vs ศรีสะเกษ วทิยาลยัชุมชนระนอง

786 09:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 3  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นนทบรีุ วทิยาลยัชุมชนระนอง

787 09:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 กระดานที僂 3  คูท่ี 僂 4  สาย B พทัลุง  vs นครปฐม วทิยาลยัชุมชนระนอง

788 13:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

789 13:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

790 13:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

791 13:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

792 13:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

793 13:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

794 13:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

795 13:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

796 13:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

797 13:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

798 13:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

799 13:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 รอบ 8 ทมี  วทิยาลยัชุมชนระนอง

800 08:00 ฮอกกี冔 
Field Hockey สนาม ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 5  สาย A บรีุรมัย์  vs เชียงใหม่ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ 喼

801 10:00 ฮอกกี冔 
Field Hockey สนาม ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 6  สาย B เพชรบรูณ์  vs สระบรีุ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ 喼

802 10:00 ฮอกกี冔 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 4  สาย B ชลบรีุ  vs นราธวิาส หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

803 12:00 ฮอกกี冔 
Field Hockey สนาม ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 7  สาย X อตุรดติถ์  vs ชลบรีุ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ 喼

804 12:00 ฮอกกี冔 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 5  สาย A สรุนิทร์  vs ระยอง หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

805 14:00 ฮอกกี冔 
Field Hockey สนาม ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 8  สาย Y บรีุรมัย์  vs นราธวิาส สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ 喼

806 14:00 ฮอกกี冔 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 6  สาย X สระบรีุ  vs อา่งทอง หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

807 11:00 แฮนด์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 9  สาย A ขอนแกน่  vs ตรงั โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

808 11:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 17  สาย A ชยัภมู ิ vs จนัทบรีุ ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

809 11:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 18  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

810 12:20 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 19  สาย A สระบรีุ  vs แพร่ ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

811 12:30 แฮนด์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 10  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

812 13:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 20  สาย A กระบี僂  vs ชยัภมูิ ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

813 13:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 21  สาย B เชียงราย  vs ศรีสะเกษ ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

814 14:00 แฮนด์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 11  สาย B ศรีสะเกษ  vs พทัลุง โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

815 14:20 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 22  สาย B สงขลา  vs กาญจนบรีุ ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

816 15:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี僂 23  สาย B พทัลุง  vs สมทุรปราการ ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

817 15:30 แฮนด์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 12  สาย B ศรีสะเกษ  vs เพชรบรีุ โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

818 15:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี僂 24  สาย B พจิติร  vs จนัทบรีุ ชายหาดปากนํ冔า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

จํานวนรายการทั �งหมด 818 รายการ
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