
 

1   กรุงเทพมหานคร 27 24 22 73

2   นครศรีธรรมราช 14 13 17 44

3   สพุรรณบรีุ 11 14 10 35

4   ชลบรีุ 9 4 7 20

5   อบุลราชธานี 9 4 4 17

6   นครราชสมีา 6 10 1 17

7   ศรีสะเกษ 6 6 7 19

8   สงขลา 4 4 2 10

9   นครสวรรค์ 4 3 9 16

10   กาญจนบรีุ 4 1 5 10

11   สมทุรปราการ 3 5 4 12

12   ขอนแกน่ 3 4 6 13

13   สระบรีุ 3 3 4 10

14   เชียงราย 3 2 3 8

15   ยโสธร 3 1 3 7

15   ระยอง 3 1 3 7

17   สมทุรสาคร 3  1 4

18   ภเูก็ต 2 5 10 17

19   ชุมพร 2 3 6 11

20   เชียงใหม่ 2 3 5 10

21   สรุาษฎร์ธานี 2 2 5 9

22   ยะลา 2 2 1 5

23   สรุนิทร์ 2 1 6 9

24   สโุขทยั 2 1 3 6

25   อดุรธานี 2  1 3

26   นนทบรีุ 1 3 6 10

27   ปทมุธานี 1 3 2 6

28   พษิณุโลก 1 2 4 7

29   ปตัตานี 1 2 3 6

30   ตรงั 1 2  3

31   อา่งทอง 1 1 5 7

32   จนัทบรีุ 1 1 3 5

33   นครปฐม 1  10 11

34   มหาสารคาม 1  1 2

34   ลาํพูน 1  1 2

36   บรีุรมัย์ 1   1

36   สมทุรสงคราม 1   1

38   กระบี�  2 3 5

39   กาํแพงเพชร  2  2



39   พระนครศรีอยธุยา  2  2

41   ฉะเชงิเทรา  1 4 5

42   น่าน  1 3 4

42   เพชรบรูณ์  1 3 4

44   พจิติร  1 1 2

45   ชยันาท  1  1

45   ตาก  1  1

45   นราธวิาส  1  1

48   พทัลุง   5 5

48   ลพบรีุ   5 5

50   อตุรดติถ์   4 4

51   ลาํปาง   2 2

51   หนองบวัลาํภู   2 2

53   กาฬสนิธุ์   1 1

53   นครพนม   1 1

53   ประจวบครีีขนัธ์   1 1

53   พะเยา   1 1

53   มกุดาหาร   1 1

58   ชยัภมูิ    

58   ตราด    

58   นครนายก    

58   บงึกาฬ    

58   ปราจีนบรีุ    

58   พงังา    

58   เพชรบรีุ    

58   แพร่    

58   แมฮ่อ่งสอน    

58   รอ้ยเอ็ด    

58   ระนอง    

58   ราชบรีุ    

58   เลย    

58   สกลนคร    

58   สตลู    

58   สระแกว้    

58   สงิห์บรีุ    

58   หนองคาย    

58   อาํนาจเจรญิ    

58   อทุยัธานี    

รวม 143 143 217 503
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ประจาํวนัทีȀ 18 มนีาคม 2560
    1. กรีฑา  กระโดดไกล  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อดุรธานี สภุาวด ี อนิตาถงึ

เหรียญเงนิ    สงขลา สลุยัณี  บบูาสอ

เหรียญทองแดง    พทัลุง อรสิา  ชูศริิ

 

  2. กรีฑา  ขว้างคอ้น  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ลาํพูน อนุชา  บรรดากาล

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ธงชยั  ศลิามลู

เหรียญทองแดง    ฉะเชงิเทรา พีระพล  ดอกบวั

 

  3. กรีฑา  ขว้างจกัร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร อาทมิา  เสาวไพบลูย์

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช ฐาณฐัดา  พรหมอนิทร์

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ธนาภา  ศรียงยศ

 

  4. กรีฑา  เดนิ 5,000 เมตร หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครสวรรค์ กชพร  ต ั�งศรีวงษ์

เหรียญเงนิ    เชียงใหม่ พสิมยั  เจรญิสมาธิ

เหรียญทองแดง    นครปฐม กหุลาบ  ผาภมูชิโลธร

 

  5. กรีฑา  พุ่งแหลน  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช ปรเมศ  หมดัผอม

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ เดโชชยั  พรประพนัธ์

เหรียญทองแดง    พทัลุง ณฐัพนธ์  ชว่ยประดษิฐ์

 

  6. กรีฑา  วิ�ง 100 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สรุาษฎร์ธานี ศริพิล  พนัธ์แพ

เหรียญเงนิ    ยโสธร วรวุฒ ิ สารบาล

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช กติตภิมู ิ โคตอาษา

 

  7. กรีฑา  วิ�ง 100 เมตร หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    บรีุรมัย์ ปรีชาพร  ปลื�มพนัธ์

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ เกดมณี  จนัยมติรี

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี สวุมิล  คงทอง

 

  8. กรีฑา  วิ�ง 400 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช พชิยะ  สนุทรทว้ม

เหรียญเงนิ    ตรงั ญาณากร  หมนุรอด

เหรียญทองแดง    นนทบรีุ ธปิธเนศ  ศรีภา

 

  9. กรีฑา  วิ�ง 400 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ระววิรรณ  ประตเิก

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร จนัทร์ธริา  ศรีวมิล

เหรียญทองแดง    ชุมพร ภทัรพรรณ  ชูกลู

 



  10. กรีฑา  วิ�ง 5, 000 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สงขลา มฮูมัหมดั ฟิตรี  อเุซ็ง

เหรียญเงนิ    ปตัตานี อนนัต์  มะซะ

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ อทิธพิล  โคตรชา

 

  11. กรีฑา  วิ�งผลดั 3 x 800 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช ทมีนครศรีธรรมราช  

เหรียญเงนิ    สรุาษฎร์ธานี ทมีสรุาษฎร์ธานี  

เหรียญทองแดง    ชุมพร ทมีชุมพร  

 

  12. กรีฑา  วิ�งผลดั 3 x 800 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ทมีนครราชสมีา  

เหรียญเงนิ    สรุาษฎร์ธานี ทมีสรุาษฎร์ธานี  

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ทมีนครศรีธรรมราช  

 

  13. คาราเต้โด  ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 14 ปี  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช วรวุฒ ิ รตันบรีุ

ชยัวฒัน์  เพียรดี
วรพฒัน์  จนัแดง

เหรียญเงนิ    ขอนแกน่ ทฆีทศัน์  กาํจดัภยั
อรรครพล  บวัผาย
วีรพร  ซอ้นทอง

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ ภรูพิฒัน์  โพธิ 礀�นอก
อาณาจกัร  ลิ�วลกัษณ์
สรญัย์  แสงทอง

เหรียญทองแดง    ระยอง รฐัธร์ี  ธนะพงศ์ภาวี
จตรุพร  สนีวล
พศวีร์  ธนะพงศ์ภาวี

 

  14. คาราเต้โด  ต่อสู้ทีมหญงิ (3+1) รุ่นอายุ 12 14 ปี  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ระยอง สริกิมลเนตร  โชคประเสรฐิ

กลุ
ชนญัชดิา  ถามล
ธาวนีิ  ทองหอ่

เหรียญเงนิ    นครสวรรค์ บณัฑติา  ทดัเกษร
อารียา  พรมชาติ
เกวลนิ  นาอา่ง
กลัยรตัน์  อนวชั

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต ศวิมิล  ทาํประโคม
คณสันนัท ์ อคัรภาณิชย์กร
ทรรศนนัทน์  มติรมลวิรรณ
กริณา  วงศ์ชูปาน

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ณภทัร  ซาโต้
ไอรนิลดา  ศรีอากาศไกรแสง
รตันาภรณ์  คลา้ยบนัดษิฐ์
ธวลัรตัน์  กวีกอ้งเกยีรติ

 

  15. คาราเต้โด  นํ�าหนกัมากกว่า 54 กก. 1415 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช เพ็ญพสิทุธิ 礀�  นํ�าขาว

เหรียญเงนิ    ระยอง อรกานต์  อารีพงษ์

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ ชาลสิา  โสพนัธ์

เหรียญทองแดง    สโุขทยั พรรณกร  ปกครอง

 

  16. คาราเต้โด  นํ�าหนกัมากกว่า 57 กก. 1415 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช เนตนิยั  พทิกัษ์

เหรียญเงนิ    ขอนแกน่ ณฐัพล  บรุาณ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ณฐัวฒัน์  ไตรวสสุกลุ

เหรียญทองแดง    พจิติร นนทพทัธ์  เขมะปญัญา

 

  17. คาราเต้โด  นํ�าหนกัไม่เกนิ 54 กก. 1415 ปี บุคคลหญงิ  

   



เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครสวรรค์ สดุารตัน์  สขุจร

เหรียญเงนิ    สโุขทยั กนัต์ศรา  นาควจิติร

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช สชุาดา  น้อยเจรญิ

เหรียญทองแดง    กระบี� พรชติา  พลจรสั

  18. คาราเต้โด  นํ�าหนกัไม่เกนิ 57 กก. 1415 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช บรวิตัร  พรมพตัร

เหรียญเงนิ    เชียงราย ธเนศวร  อาํมาตย์มณี

เหรียญทองแดง    ฉะเชงิเทรา ณฐัภมูนิทร์  สกลุธรรม

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ธนนนัท ์ สนุทรพรรณ์

 

  19. จกัรยาน  ประเภทถนน ไทม์ไทรอลั  ทีมชาย (70 กม.)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงราย เฉลมิชยั  บางศริิ

วริยิะ  ยะป๋า
ธนาคาร  ไชยยาสมบตัิ
วชริวทิย์  แสนคาํวงศ์
กติตเิดช  ไชยมสุกิ

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา กติตศิกัดิ 礀�  ปืนกระโทก
ณฐักจิ  ประจติร์
สวุฒัน์  บองกระโทก
ณฐันนัท ์ เทยีนกระโทก
อกุกฤษฎ ์ ในใหม่

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ธนษภณ  สมนึก
วศิวกร  แกว้ทอง
อรชุน  เพชรรตัน์
นิตพิงศ์  ชอบทาํกจิ
นนทศกัดิ 礀�  อรรถธรรม

 

  20. เจ็ตสกี  Ski 800 Standard รุ่นอายุ 1318 ปี หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ ชลติา  เกื�อจรูญ

เหรียญเงนิ    ขอนแกน่ ลลัลณา  ดวงโพธิ礀�พมิพ์

เหรียญทองแดง    สมทุรปราการ กษมา  ธรีะประทปี

เหรียญทองแดง    หนองบวัลาํภู กลัยย์สดุา  บรีุ

 

  21. เจ็ตสกี  Ski 800 Standard รุ่นอายุ 1618 ปี ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ ภาคนิ  สาระสนัต์

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ ทศัพงศ์  แสงอทุยั

เหรียญทองแดง    ฉะเชงิเทรา สรวชิญ์  ผาสขุ

เหรียญทองแดง    จนัทบรีุ เพียรรตัน์  ศรีคงรกัษ์

 

  22. โบว์ลิ�ง  ชายคู่  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร วรนิทร์ธรณ์  กจิธนาพานิช

ลภสัดนยั  ชูแสง
เหรียญเงนิ    ภเูก็ต สมเกยีรต ิ ไกรศรีสมบตัิ

ชูเกยีรติ 礀�  สามคัคธีรรม
เหรียญทองแดง    สระบรีุ อจัฉรยิะ  เช็ง

ภทัรดนยั  สวา่งวรรณ

 

  23. โบว์ลิ�ง  หญงิคู่  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สระบรีุ มนญัญา  กาญจนพบิลูย์

กรรตพร  สงิหบปุผา
เหรียญเงนิ    อา่งทอง ชวกร  วูฒิ

ธนกร  วุฒิ
เหรียญทองแดง    สมทุรปราการ พชิชาภา  เรืองศริิ

ปินมนสั  คาํชยัภมูิ

 

  24. ฟนัดาบ  ดาบฟอยล์ บุคคลหญงิ  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ภเูก็ต ณฐันิชา  วรวจิติร์

เหรียญเงนิ    นนทบรีุ นภสักร  ขนัธวีทิย์

 



เหรียญทองแดง    นนทบรีุ ธนัยมยัธร  ทวิะศะศธิร์
เหรียญทองแดง    ภเูก็ต พรรณภฐัสรณ์  ม ั�นทวีทรพัย์

  25. ฟนัดาบ  ดาบเอเป้ บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร กรกฎ  จงึอาํนวนชยั

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช สบืสกลุ  รนิทร์สกลุ

เหรียญทองแดง    สมทุรปราการ มนสัวี  ดจีรงิ

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ อกุฤษฎ ์ สทุธหลวง

 

  26. ฟิกเกอร์สเก็ตติ�ง  เบสคิจูเนียร์ หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ ฑฆีรี  ศลิปอาชา

เหรียญเงนิ    นนทบรีุ ณชัชา  ปรชัญารตักิลุ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร นภสั  วรสาธติ

 

  27. ฟิกเกอร์สเก็ตติ�ง  อีลีทจูเนียร์ หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ พรอ้มสรร  รตันดลิก ณ ภเูก็ต

เหรียญเงนิ    ปทมุธานี สปุระวีณ์  ศรีสถาพร
 

  28. ฟิกเกอร์สเก็ตติ�ง  แอดวานซ์โนวิส หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นนทบรีุ ภคมน  ปรชัญารตักิลุ

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา มนิทม์นัตา  ลอ้วชิช์วรวชัร

เหรียญทองแดง    ชุมพร ณิชช์ชศิา  ฤทธิ 礀�ประคองเชาว์

 

  29. มวยปลํ�า  เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไม่เกนิ 58 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี ภนุวฒัน์  ประจง

เหรียญเงนิ    น่าน เอกราช  หอมดอก

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ธรีพงศ์  ทองมาก

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ ชชัวาลย์  หวานหมด

 

  30. มวยปลํ�า  เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไม่เกนิ 63 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี ธนวฒัน์  คาํหาร

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช ปิยะฉตัร  พลเดช

เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ ทรงภพ  ไดท้กุทาง

เหรียญทองแดง    เพชรบรูณ์ ยทุะการ  ตยิะเมธา

 

  31. มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  ชาย ไม่เกนิ 58 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี จริะศกัดิ 礀�  อกัโข

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ ธรรพ์ณธร  แปไธสง

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ศรายธุ  อาวรณ์

เหรียญทองแดง    อตุรดติถ์ รตันโชต ิ จนัสอน

 

  32. มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  ชาย ไม่เกนิ 63 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สโุขทยั จริานุวฒัน์  ชาํนาญจนัทร์

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช สรวชิญ์  ศรีนาค

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ ปราชญา  สารประสทิธิ 礀�

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี อภริกัษ์  ภาคทอง

 

  33. มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่เกนิ 49 กก.  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ศรีสะเกษ นาเดยีร์  นะรนิทร์

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช กสุมุา  หอมสงู

เหรียญทองแดง    น่าน กติตมิา  แซต่ ั�ง

 



เหรียญทองแดง    ชลบรีุ ยศพร  แสงศริิ

  34. มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่เกนิ 52 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช จนัทร์รตัน์  หนูจนัทร์

เหรียญเงนิ    ศรีสะเกษ สมถวลิ  จนัทร์แดง

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สภุาพร  ตนัยา

เหรียญทองแดง    นนทบรีุ จุลีรตัน์  พว่งเดช

 

  35. มวยปลํ�า  รุ่นชายหาด  ชาย ไม่เกนิ 60 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช ธนวฒัน์  ชายขวญัแกว้

เหรียญเงนิ    สงขลา ปกรณ์  สวุรรณจา่ง

เหรียญทองแดง    พษิณุโลก ปรเมศวร์  ยศปญัญา

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี ชยัการ  ลือเกยีงคาํหลา้

 

  36. มวยปลํ�า  รุ่นชายหาด  หญงิ ไม่เกนิ 50 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี สนิุศา  บวักลาง

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร กณัฐมณี  ภาคาธรรม

เหรียญทองแดง    เพชรบรูณ์ รชัดาภรณ์  ขวญันาค

เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ พชัระ  เสนาจ

 

  37. ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 53 กก.  หญงิ เกนิ 48 กก. ไม่เกนิ 53 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ วภิากรณ์  ขวญัยนื

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ออมทรพัย์  สายกระสนุ

เหรียญทองแดง    สรุนิทร์ ภธิญิา  สมดี

 

  38. ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 58 กก.  หญงิ เกนิ 53 กก. ไม่เกนิ 58 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ นวพร  แดงศรี

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ประกายมาศ  อนิทรมณี

เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ สริมิา  กองแกว้

 

  39. ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 69 กก.  ชาย เกนิ 62 กก. ไม่เกนิ 69 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ อนุชา  ดวงศรี

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ประยงค ์ จกัรแกว้

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช นนทพฒัน์  ธานีวรรณ

 

  40. ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุ่น 53 กก.  หญงิ เกนิ 48 กก. ไม่เกนิ 53 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ วภิากรณ์  ขวญัยนื

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ รชันีกร  อนิทร์มะณี

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ เสาวลกัษณ์  เขยีวคลา้ย

 

  41. ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุ่น 58 กก.  หญงิ เกนิ 53 กก. ไม่เกนิ 58 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ นวพร  แดงศรี

เหรียญเงนิ    ศรีสะเกษ สริมิา  กองแกว้

เหรียญทองแดง    นครราชสมีา ประกายมาศ  อนิทรมณี

 

  42. ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุ่น 69 กก.  ชาย เกนิ 62 กก. ไม่เกนิ 69 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ อนุชา  ดวงศรี

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ประยงค ์ จกัรแกว้

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช นนทพฒัน์  ธานีวรรณ

 

  43. ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุ่น 69 กก.  ชาย เกนิ 62 กก. ไม่เกนิ 69 กก.  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา  



เหรียญทอง    ชลบรีุ อนุชา  ดวงศรี

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ประยงค ์ จกัรแกว้

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ ศกัดิ 礀�ดา  มบีญุ

  44. ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุ่น 53 กก.  หญงิ เกนิ 48 กก. ไม่เกนิ 53 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สรุาษฎร์ธานี โป๊ยเซียน  ยอดสาร

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ วภิากรณ์  ขวญัยนื

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ เสาวลกัษณ์  เขยีวคลา้ย

 

  45. ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุ่น 58 กก.  หญงิ เกนิ 53 กก. ไม่เกนิ 58 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ นวพร  แดงศรี

เหรียญเงนิ    ศรีสะเกษ สริมิา  กองแกว้

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี สภุชัชา  หสัดงค์

 

  46. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  โตะ๊กระโดด  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรสาคร ศศวิมิล  เมอืงพวน

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ ธวลัรตัน์  แซหุ่น่

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ วริาวรรณ  ถาวร

 

  47. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สงขลา ภาสวชิญ์  หละหรูน

เหรียญเงนิ    ยะลา ปญุญพฒัน์  บญุปถมัภ์

เหรียญทองแดง    นครปฐม เจษฎากร  รอดพลอย

 

  48. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ม้าหู  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยะลา ปญุญพฒัน์  บญุปถมัภ์

เหรียญเงนิ    สงขลา ภาสวชิญ์  หละหรูน

เหรียญทองแดง    นครปฐม เจษฎากร  รอดพลอย

 

  49. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ราวต่างระดบั  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรสาคร ศศวิมิล  เมอืงพวน

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ ธวลัรตัน์  แซหุ่น่

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ วริาวรรณ  ถาวร

 

  50. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ห่วงนิ�ง  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สงขลา ภาสวชิญ์  หละหรูน

เหรียญเงนิ    ยะลา ปญุญพฒัน์  บญุปถมัภ์

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สภุชีพ  บา่วเบ็ญหมดั

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ อธภิทัร  สวุเสรมิ

 

  51. ยูโด  ทา่ทุม่มาตรฐาน (JuNoKata)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร พรกมล  แชม่โชติ

จนัทรธริา  กาญจนอโนทยั
เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ กรนิทร์มนต์  ศรีเมอืง

ขนิษฐา  ภจูอมจติร
เหรียญทองแดง    จนัทบรีุ วภิาวด ี วเิศษบรีุ

เบญจวรรณ  กลุกะดี
เหรียญทองแดง    มหาสารคาม ปรียารตัน์  ศรีโสภณ

จุฑามาศ  เหลา่พทิกัษ์

 

  52. ยูโด  ทา่ทุม่มาตรฐาน (Nage  NO  Kata)  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    มหาสารคาม ธรรณทรณ์  สารพมิพ์

เกยีรตศิกัดิ 礀�  วรรณตรง
เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ ธมีะ  เยาวพนิิช

 



ภวูนาถ  แกว้พว่ง
เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ธนสาร  บรรดารตัน์

เจษฎา  จนัทร์ศรี
เหรียญทองแดง    นครปฐม กลุชวาล  สงิห์เงนิ

นาธสั  เจรญิเฟื� องฟู

  53. ยูโด  รุ่น 38 กก. นํ�าหนกัไม่เกนิ 38 กก.  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรปราการ วชิดา  ระวงัชยัสงค์

เหรียญเงนิ    พษิณุโลก พรญาณิ  ปานเกดิ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร มนสันนัท ์ ศรีวรพรรณ์

เหรียญทองแดง    นครปฐม นพวรรณ  คงชู

 

  54. ยูโด  รุ่น 45 กก. นํ�าหนกัไม่เกนิ 45 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ อครเดช  มหาหงิ

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ คณุากร  กยุรมัย์

เหรียญทองแดง    ยะลา ศภุกจิ  เพ็ชรมาก

 

  55. ยูยติสู  Duo  Mix คูผ่สม  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ขอนแกน่ ปญัญาภรณ์  ประชุมโส

วราวุฒ ิ แสงศรีเรือง
เหรียญเงนิ    ปทมุธานี ธนพฒัน์  โชตวิรรณ

ชุตกิาญจน์  กดีคาํ
เหรียญทองแดง    ภเูก็ต พรปวีณา  เชื�อปู่

ธรรมนิตย์  แซโ่คว้
เหรียญทองแดง    สรุนิทร์ ธดาพร  สาแกว้

ธนภทัร  ตนัทะอธพิานิช

 

  56. ยูยติสู  Newaza นํ�าหนกัเกนิ 50  55 กก. บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร สวุจิกัขณ์  ขนุทอง

เหรียญเงนิ    ภเูก็ต คมกรชิ  เขยีดนิน

เหรียญทองแดง    สรุนิทร์ สริโิรจน์  ศลิชยัทาน

เหรียญทองแดง    ชุมพร นนัทน์ภสั  ภพูา

 

  57. ยูยติสู  Newaza นํ�าหนกัเกนิ 55  60 กก. บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชุมพร สารนิ  สนุทร

เหรียญเงนิ    เชียงใหม่ นนัทพงศ์  วงคก์ณุา

เหรียญทองแดง    สรุนิทร์ โสฬส  ศลิชยัทาน

เหรียญทองแดง    ปทมุธานี นวพล  กอ่การรุณย์พงศ์

 

  58. ยูยติสู  Newaza นํ�าหนกัเกนิ 60  66 กก. บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงใหม่ ภวูเดช  บวัหลวง

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ณฐัชนน  แสงแกว้

เหรียญทองแดง    สระบรีุ กลวชัร  สหีะวงษ์

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต วุฒชิยั  สทุธปิาโล

 

  59. ยูยติสู  ต่อสู้ นํ�าหนกัเกนิ 44  48 กก. บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช นารีรตัน์  เพชรแกว้

เหรียญเงนิ    สรุนิทร์ ณฐัชยา  สกุนั

เหรียญทองแดง    จนัทบรีุ สภุสัสรา  พนัชนงั

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ ณฐัณา  บญุยนื

 

  60. ยูยติสู  ต่อสู้ นํ�าหนกัเกนิ 48  52 กก. บุคคลหญงิ  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ศรีสะเกษ จกัรวาล  ดวงศรี

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ เตชนีิ  สรุะสห์ี

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี พทัธนนัท ์ แกน่พนัธ์

 



เหรียญทองแดง    สมทุรปราการ รตันาพร  มากยอด

  61. ยูยติสู  ต่อสู้ นํ�าหนกัไม่เกนิ 44 กก. บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สรุนิทร์ รชัดาภรณ์  นามงาม

เหรียญเงนิ    สระบรีุ นุชนาฎ  สงิห์ฉลาด

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ ปนดัดา  บางวเิศษ

เหรียญทองแดง    นครปฐม กฤษณา  ฟองการ

 

  62. ลีลาศ  ประเภทลาตนิ อเมริกนั (Latin American) รุ่นจูเนี�ยร์ I (Junior I)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สงขลา มนสันนัท ์ ปานเสง้

นาวี  เพชรทอง
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ศริปิระภา  นกจ ั�น

ธนภทัร  เณรจาที
เหรียญทองแดง    ปตัตานี ชนิตา  ลิ�มกลุ

สริวชิญ์  แกว้อทุยั

 

  63. ลีลาศ  ประเภทลาตนิ อเมริกนั (Latin American) รุ่นจูเวนไนล์ I (Juvenile I)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ตรงั วรพล  วนิสน

ฐติามนทร์  บญุคง
เหรียญเงนิ    ศรีสะเกษ พชิญ์สนิิ  มโนรตัน์

ภาสกร  พนัธเสน
เหรียญทองแดง    พษิณุโลก พีรพฒัน์  มสีโุข

ศตพร  ผลอนิทร์

 

  64. ลีลาศ  ประเภทลาตนิ อเมริกนั (Latin American) รุ่นจูเวนไนล์ II(Juvenile II)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ศรีสะเกษ จดิาภา  ทพิย์สขุ

ภทัรวุฒ ิ ชยัศรี
เหรียญเงนิ    นครราชสมีา คตีกานต์  เบา้ทอง

ลํ�าตะวนั  พยพัตรี
เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร มาดาสริ ิ จนัทร์เจรญิ

เจษฎา  ธรรมศริิ

 

  65. ลีลาศ  ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุ่นจูเนี�ยร์ II (Junior II)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร อนุชา  วจิติรกลู

ภสัราภรณ์  พนัธุ์เดช
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ทรายแกว้  รอดอน้

บรรณพนัธ์  กติตพิรลภสั
เหรียญทองแดง    ปตัตานี ชาญวทิย์  ปยุรพินัธ์

อรณิชา  พรหมสทุธิ 礀�

 

  66. ลีลาศ  ประเภทสแตนดาร์ท (Standard) ยูธส์ I (Youth I)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร จริฏัฐ์  เจรญิไทย

กญัญาพชัร  จนัทร์แกว้
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร พชัรพร  วรรณสวสัดิ 礀�

ชนายทุธ  สามพนั
เหรียญทองแดง    ลาํปาง ณฐัภาคย์  อภริตัน์ธนาโสภณ

ฐติารีย์  ปนัเงนิ

 

  67. ลีลาศ  ประเภทสแตนดาร์ท(Standard) ยูธส์ II(Youth II)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ธนวรรณ  ญาณะนนัท์

อสิระพงษ์  ดวงแกว้
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร จริฏัฐ์  เจรญิไทย

กญัญาพชัร  จนัทร์แกว้
เหรียญทองแดง    ลาํปาง ณฐัภาคย์  อภริตัน์ธนาโสภณ

ฐติารีย์  ปนัเงนิ

 

  68. ว่ายนํ�า  กบ 200 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร นวพรรษ  พษิณุวงษ์

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ เสาวนีย์  บญุอาํไพ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สทุตัตา  เทพบตุร

 

  69. ว่ายนํ�า  กรรเชียง 100 เมตร  ชาย  



 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครสวรรค์ พสักร  ศรีดลิก

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร จริวชิ  เมธาวรุิฬห์

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ยศทวี  ศรีลดัดา

 

  70. ว่ายนํ�า  เดี�ยวผสม 400 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร สารศิ  เพชรกลู

เหรียญเงนิ    ตาก ภเูบศ  จนัทร์ครีี

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ สบืสกลุ  คาํต ัȀน

 

  71. ว่ายนํ�า  ทีมชาย  ผลดัฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงใหม่ ณฐัภทัร  นนัตาเป็ง

ภาคนิ  กะรตัน์
อภวิชิญ์  ครดัทพั
สบืสกลุ  คาํต ัȀน

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร สารศิ  เพชรกลู
จริภทัร  รมิประนาม
ปณัณธร  เลศิศศภิากร
กลนิท ์ ทรพัย์ววิฒันกลุ

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ สรวชิญ์  ฐาปนพงศ์พนัธุ์
จณิณวตัร  อิ�มอรุงั
เขต  ชาํนาญวาด
ธาดา  เอส้มนึก

 

  72. ว่ายนํ�า  ผีเสื�อ 50 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร เบ็ญจมาภรณ์  สงัขะวตัร์

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ กชพร  อรรถกจิบญัชา

เหรียญทองแดง    นครพนม จดิาภา  ศริพิฒันวรสกลุ

 

  73. ว่ายนํ�า  ฟรีสไตล์ 200 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร เบ็ญจมาภรณ์  สงัขะวตัร์

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ฝนปราย  แยม้สรวล

เหรียญทองแดง    นนทบรีุ สดุที�รกั  วชัรบศุราคาํ

 

  74. วู้ดบอลนบัจํานวนเกท  แบบนบัจํานวนเกท บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กาญจนบรีุ มนญัชยา  ศรีประเสรฐิ

เหรียญเงนิ    ชยันาท ธตินินัท ์ หาบตุรดี

เหรียญทองแดง    กาญจนบรีุ พมิพ์ลภสั  ธรรมนาวรรณ

เหรียญทองแดง    กาญจนบรีุ ณฏัฐธดิา  เหมอืนทด

 



หน้า 1 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

1 เดิน 5,000 เมตร หญิง 07:30 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครสวรรค์:กชพร ตั้งศรีวงษ์ 00:27:52.03(Gold
)

2 เชียงใหม่ 2:พิสมัย เจริญสมาธิ 00:27:52.40(Silve
r)

3 นครปฐม:กุหลาบ ผาภูมิชโลธร 00:28:49.04(Bron
ze)

4 ลำปาง:ณัฐพร ถือพุทธ 00:31:14.71

5 อุทัยธานี 2:รุจา คำภา 00:31:41.63

6 กาฬสินธุ์:ภัทราวิภาวี สุวรรณหาร 00:31:45.18

7 นครศรีธรรมราช:เสาวนีย์
เนาว์สุวรรณ

00:32:04.94

8 ชลบุรี:มณีกร สภาพการณ์ 00:32:21.15

9 ลำพูน:กนกวรรณ โสจันทร์ 00:32:42.77

10 อุบลราชธานี 2:อรอนงค์
พันธ์มณี

00:33:10.73

11 สุราษฎร์ธานี2:ธิดารัตน์
จันทรเดช

00:34:12.54

12 อุบลราชธานี:อภิญญา
มาลาวรรณ์

00:34:25.11

13 สุราษฎร์ธานี:สุดารัตน์ ยสราโม 00:34:34.50

14 มหาสารคาม:วิรัลยุพา พรมคุณ 00:35:02.94

15 อุทัยธานี:ดารารัตน์ ขันทอง 00:35:06.68

16 ลำปาง 2:กุลทิพย์ ทัพอุดม 00:35:09.47

17 ร้อยเอ็ด:ธีรนาฎ พันธ์บุบผา 00:35:19.80

18 พะเยา:จารุวรรณ ใจแก้ว 00:35:40.45

19 ขอนแก่น:วายุภักษ์ นามขันตรี 00:36:10.21

20 กรุงเทพมหานคร:วรรณพร วารี 00:36:11.05



หน้า 2 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

21 เชียงใหม่:ลัดดา ตะเฮา 00:38:18.43

22 สกลนคร:สโรชา ตุ่ยไชย 00:38:26.47

23 นครพนม:แพรทิพย์ โพคาวัฒน์ 00:39:58.55

24 บึงกาฬ:อมรรัตน์ แดนตระโคตร์ xx:xx:xx.xx(DNS)

2 วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย 08:20 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สงขลา:มูฮัมหมัด ฟิตรี อุเซ็ง 00:16:26.73(Gold
)

2 ปัตตานี:อนันต์ มะซะ 00:16:38.85(Silve
r)

3 ขอนแก่น:อิทธิพล โคตรชา 00:16:57.89(Bron
ze)

4 สตูล:อามีน แดสา 00:17:20.07

5 นครศรีธรรมราช:ประวิตร น้อยหีด00:17:31.23

6 สุราษฎร์ธานี:อนันต์ แขกพงศ์ 00:17:34.70

7 แม่ฮ่องสอน:ทรนง วินัยเยี่ยม 00:17:47.46

8 เชียงใหม่:สุทธิพงศ์ จะลอ 00:17:49.95

9 นครสวรรค์:ศิริวัฒน์ ตุ้มบุตร 00:17:51.99

10 นครราชสีมา:เทวรินทร์ คงฤทธิ์ 00:19:07.38

11 ลำปาง:คทาวุธ แก้วผล 00:19:26.88

12 สมุทรปราการ:ชนะชัย พุ่มโมรา 00:20:09.88

13 ชุมพร:ณัฐศักดิ์ วรรณะ xx:xx:xx.xx(DNF)

14 กรุงเทพมหานคร:เชิดชัย
ภูตาโก

xx:xx:xx.xx(DNF)

15 พระนครศรีอยุธยา:ศุภกิตต์
สุคติภูมิ

xx:xx:xx.xx(DNF)

16 เชียงใหม่ 2:ชวนชัย
กรสินธุ์พยุง

xx:xx:xx.xx(DNF)



หน้า 3 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

3 พุ่งแหลน - ชาย 08:30 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช:ปรเมศ
หมัดผอม

59.95(Gold)

2 ชลบุรี:เดโชชัย พรประพันธ์ 58.07(Silver)

3 พัทลุง 2:ณัฐพนธ์ ช่วยประดิษฐ์ 57.31(Bronze)

4 ปราจีนบุรี:วชิรวิทย์ ศรวิชัย 57.04

5 นครศรีธรรมราช 2:ศักดิ์ดา
จันทร์ปาน

55.99

6 เชียงราย:นฤเบศ คำนึง 55.60

7 ยโสธร:พงษ์เพชร พิศโฉม 46.55

8 พัทลุง:จิรวัฒน์ นวลกลับ 46.51

9 อำนาจเจริญ:ชัยวัตร กุมภิโร 46.42

10 อ่างทอง:ทนุธรรม บุญถนอม 45.75

11 สุราษฎร์ธานี:ภาคภูมิ
แก้วประดิษฐ

45.49

12 นนทบุรี:รัตนชัย พุฒใต้ 44.29

13 สระบุรี:ศักดิ์ดา รวมทรัพย์ 43.93

14 หนองคาย:ปราโมทย์
สุขสงคราม

42.66

15 ลำปาง:สิทธิพงษ์ กลางหมู่ 0(DNF)

16 นนทบุรี 2:ศรัทธนิตย์ หนูทอง 0(DNF)

4 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 08:50 สัตตกรีฑา 1 - 1 สมุทรปราการ:พรรณรัมภา
ศรีรักษ์

00:15:97.00

2 สุราษฎร์ธานี2:จรัสภร เพ็ชรมณี 00:16:38.00

3 อำนาจเจริญ:พิณัฐชา ลาคำสาย 00:16:54.00

4 นครปฐม:วรัญญา เลไธสง 00:17:07.00



หน้า 4 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

5 เพชรบูรณ์:ยุวดี แก้วพิมพ์ 00:17:89.00

6 ชัยภูมิ:สิริวิภา พอขุนทด 00:17:96.00

7 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา
เศษบุบผา

00:18:48.00

8 ชัยภูมิ 2:ทินพิตา บุไธสง 00:18:58.00

9 นครปฐม 2:วรัญญา เลไธสง 00:18:65.00

10 นครปฐม 2:ดวงหทัย
รอยประโคน

00:18:65.00

11 สุราษฎร์ธานี:อภิสรา โรยร่วง 00:19:41.00

12 ลำปาง:สุตาภัทร ชมชื่น 00:19:56.00

13 ลำปาง 2:นัทชริดา ศรีสุข 00:20:27.00

14 กระบี่:ชนิตา ศรีสุขใส 00:20:29.00

15 สมุทรปราการ 2:ดวงพร
ดาราน้อย

00:20:85.00

16 อำนาจเจริญ 2:กมลวรรณ
บุญมา

00:22:29.00

5 วิ่ง 400 เมตร - หญิง 09:10 รอบคัดเลือก - 1 นครศรีธรรมราช:ณัทพร
พรหมแย้ม

00:01:00.05

2 นครราชสีมา 2:ระวิวรรณ ประติเก00:01:00.28

3 กรุงเทพมหานคร:จันทร์ธิรา
ศรีวิมล

00:01:00.64

4 นครศรีธรรมราช 2:รอวรรณ
ไกรแก้ว

00:01:01.45

5 ชุมพร:ภัทรพรรณ ชูกูล 00:01:01.53

6 บุรีรัมย์:ปัทวรรณ สุรไกรกุล 00:01:01.63

7 สงขลา:ศิริภา พรมเหล็ก 00:01:01.67

8 อุบลราชธานี:ปัทมา ทาธิสา 00:01:02.53



หน้า 5 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

9 สมุทรสงคราม:อุทัยวรรณ
สำอางศรี

00:01:03.27

10 ปทุมธานี:ณัฏฐณิชา
แก่นพิทักษ์

00:01:03.39

11 ลำปาง:กฤติมา แก้วกล้า 00:01:03.87

12 สุราษฎร์ธานี2:อาทิตยา
ชุมทอง

00:01:05.17

13 บุรีรัมย์ 2:วรัญญา แจบไธสง 00:01:05.64

14 สุพรรณบุรี:บุณยวีร์ ยะมะมัง 00:01:05.68

15 สุราษฎร์ธานี:ภัทราวรรณ
จันพลโท

00:01:05.81

16 นนทบุรี:รุ่งนภา พิมเสน 00:01:06.69

17 พะเยา:มุกตาภา ช้างหิน 00:01:06.80

18 ลำพูน:ทัศนีย์ ดีบุญมี 00:01:07.43

19 เชียงใหม่:กนกพร เลาหาง 00:01:08.47

20 ราชบุรี:พิชชาภา ปวุตินันท์ 00:01:09.29

21 พัทลุง:นริศรา วันดี 00:01:10.24

22 ตรัง:สุกฤตา ตันตยาวิสุทธิ์ 00:01:10.86

23 นครราชสีมา:สิรินทร์
วัฒนปัญญากุล

00:01:12.95

6 วิ่ง 400 เมตร - ชาย 09:30 รอบคัดเลือก - 1 นนทบุรี 2:ธิปธเนศ ศรีภา 00:00:49.33

2 นครศรีธรรมราช 2:ณัฐวุฒิ
พุ่มทอง

00:00:49.59

3 ยโสธร:กายสิทธิ์ ทองคำ 00:00:50.14

4 นครศรีธรรมราช:พิชยะ
สุนทรท้วม

00:00:50.27

5 สุราษฎร์ธานี:ธีรศักดิ์ ศรีสุข 00:00:50.60



หน้า 6 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

6 ตรัง:ญาณากร หมุนรอด 00:00:50.63

7 อุบลราชธานี:กฤษฎา บุญมา 00:00:50.79

8 สุราษฎร์ธานี2:ไตรรงค์
สุวรรณพรรณ์

00:00:50.96

9 ปทุมธานี:วชิรวิชญ์ จิตสงวน 00:00:51.35

10 ขอนแก่น:ตรีภพ มานะพิมพ์ 00:00:51.52

11 สระบุรี:วรวุฒิ ทรัพย์ประเสริฐ 00:00:51.79

12 สงขลา:ธชาวุธ มินขาว 00:00:51.80

13 สุพรรณบุรี:กานต์สุธี วิทเวช 00:00:51.89

14 เชียงราย:ณัฐสิทธิ์ อูปสาแก้ว 00:00:52.01

15 พิษณุโลก:โชคทวี วรรณา 00:00:52.86

16 นครราชสีมา:นิคม
ศรชัยประสิทธิ์

00:00:53.13

17 ขอนแก่น 2:เศรษฐวิทย์
วินิชวงค์

00:00:53.57

18 พัทลุง:ศักรินทร์ เกื้อหนู 00:00:53.70

19 พิจิตร:ณัฐวัฒน์ ยอดเถื่อน 00:00:54.04

20 สุพรรณบุรี 2:ราชัย ใยขาว 00:00:55.64

21 ชลบุรี:ศิระ สิงห์โนนตาล 00:00:59.35

22 ปทุมธานี 2:ศุภณัฐ เอ่งฉ้วน 00:00:59.46

23 นนทบุรี:ทนง เผือกผงาด xx:xx:xx.xx(DNS)

24 ลำพูน:ธนวินท์ ต๊ะยะ xx:xx:xx.xx(DISQ
)

7 กระโดดสูง - หญิง 09:50 สัตตกรีฑา 2 - 1 สุราษฎร์ธานี:จรัสภร เพ็ชรมณี 1.62



หน้า 7 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

2 เพชรบูรณ์:ยุวดี แก้วพิมพ์ 1.53

3 สมุทรปราการ 2:พรรณรัมภา
ศรีรักษ์

1.50

4 สุราษฎร์ธานี2:อภิสรา โรยร่วง 1.47

5 อำนาจเจริญ:พิณัฐชา ลาคำสาย 1.47

6 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา
เศษบุบผา

1.38

7 กระบี่:ชนิตา ศรีสุขใส 1.38

8 ชัยภูมิ:ทินพิตา บุไธสง 1.35

9 อำนาจเจริญ 2:กมลวรรณ บุญมา 1.32

10 ลำปาง 2:นัทชริดา ศรีสุข 1.29

11 นครปฐม:ดวงหทัย รอยประโคน1.29

12 นครปฐม 2:วรัญญา เลไธสง 1.29

13 ชัยภูมิ 2:สิริวิภา พอขุนทด 1.23

14 ลำปาง:สุตาภัทร ชมชื่น 1.20

15 สมุทรปราการ:ดวงพร
ดาราน้อย

1.20

16 ขอนแก่น:พิมพลอย เกณฑ์สาคู -

8 วิ่ง 100 เมตร หญิง 10:10 รอบคัดเลือก - 1 บุรีรัมย์:ปรีชาพร ปลื้มพันธ์ 00:00:12.41

2 นครราชสีมา:ญาณิศา แกล้วกล้า 00:00:12.48

3 สุราษฎร์ธานี:สุวิมล คงทอง 00:00:12.62

4 พัทลุง:กนกวรรณ ไชยสุวรรณ 00:00:12.65

5 สุพรรณบุรี 2:เกดมณี จันยมิตรี 00:00:12.70



หน้า 8 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

6 ชลบุรี 2:จินตนา พืชทองหลาง 00:00:12.71

7 สุราษฎร์ธานี2:ภาวิณี ศรีเหรา 00:00:12.79

8 ลำพูน:เบญจภรณ์ สุภาธง 00:00:12.83

9 สุพรรณบุรี:วรรณภา ปะนามะตัง 00:00:12.85

10 อ่างทอง:ปทุมพร คู่โค 00:00:12.86

11 นครราชสีมา 2:ชัญญานุช
ไกรยา

00:00:12.93

12 ภูเก็ต:อภิสรา พิริยะพฤทธิ์ 00:00:12.94

13 ขอนแก่น:เมษา แซ่ตั้ง 00:00:13.01

14 นครศรีธรรมราช:ปัทมวรรณ
ริยาพันธ์

00:00:13.03

15 อุบลราชธานี:แพรทอง
วรรณโคตร

00:00:13.03

16 เชียงราย:นุชจรี บุญยวง 00:00:13.11

17 กรุงเทพมหานคร:พรนภา จันดี 00:00:13.18

18 พิษณุโลก:รมิตา แก้วมงคล 00:00:13.24

19 ชลบุรี:ปิยนันท์ พานิชนอก 00:00:13.32

20 สระบุรี:สุพัตรา ทองคำเเท้ 00:00:13.37

21 ลำปาง:กิตติกา ก๋าบุญเรือง 00:00:13.40

22 สงขลา:สุลัยณี บูบาสอ 00:00:13.71

23 กำแพงเพชร:สุดารัตน์ โฉมแก้ว 00:00:13.82

9 วิ่ง 100 เมตร - ชาย 10:30 รอบคัดเลือก - 1 สุราษฎร์ธานี:ศิริพล พันธ์แพ 00:00:10.80

2 ชลบุรี:ธีรวัฒน์ ศรีทองนาค 00:00:10.99



หน้า 9 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

3 สุราษฎร์ธานี2:ปฏิพัทธ์
กาสุวรรณ์

00:00:11.04

4 นนทบุรี:ชยุตม์ คงประสิทธิ์ 00:00:11.07

5 นครศรีธรรมราช 2:กิตติภูมิ
โคตอาษา

00:00:11.12

6 ยโสธร 2:วรวุฒิ สารบาล 00:00:11.14

7 ชุมพร:กฤษณะ ทองชูศิลป์ 00:00:11.14

8 ปทุมธานี:เตชภณ พางาม 00:00:11.16

9 อ่างทอง:ทศพร นาคสมญาติ 00:00:11.28

10 สงขลา:สราวุธ เล่ายิ้ว 00:00:11.29

11 ยโสธร:ณรงค์กรณ์ คงสุข 00:00:11.33

12 ชลบุรี 2:พลภัทร คงจันทร์ 00:00:11.37

13 เชียงใหม่:ยศภัทร
จรปัญญานนท์

00:00:11.38

14 ลำปาง:อนิรุจน์ ปองเกียรติคุณ 00:00:11.42

15 นครศรีธรรมราช:ศิระเกล้า
เพิ่มทรัพย์

00:00:11.43

16 ศรีสะเกษ:เสกสรร เสนคราม 00:00:11.46

17 ศรีสะเกษ 2:สุริยา สำลี 00:00:11.52

18 สระบุรี:ศัสตราวุธ สระตังโหมง 00:00:11.53

19 อุบลราชธานี:ศิริมงคล ผมทำ 00:00:11.55

20 สุพรรณบุรี:ศรัณย์ ฤกษ์ประกอบ00:00:11.56

21 พัทลุง:วรวิทย์ พรหมแดง 00:00:11.58

22 กรุงเทพมหานคร:รุ่งตะวัน
สุขปรุง

00:00:11.66



หน้า 10 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

23 บุรีรัมย์:พีรพัฒน์ พิมพ์เสน xx:xx:xx.xx(DISQ
)

10 ขว้างค้อน - ชาย 10:30 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ลำพูน 2:อนุชา บรรดากาล 55.27(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร:ธงชัย ศิลามูล 52.07(Silver)

3 ฉะเชิงเทรา 2:พีระพล ดอกบัว 49.04(Bronze)

4 น่าน:พงศธร งามสง่า 46.17

5 สุรินทร์:สุรศักดิ์ ด่านด้าว 41.17

6 นครสวรรค์:ก้องเกียรติ ศรีกุล 41.12

7 ฉะเชิงเทรา:ประพลวาด
มงคลฟัก

40.69

8 ราชบุรี:คมกฤช ปิ่นแก้ว 38.10

9 นครศรีธรรมราช 2:เกียรติศักดิ์
จงจิต

36.47

10 ราชบุรี 2:ศุภเชษฐ์ พรหมชาติ 35.92

11 นครศรีธรรมราช:เกียรติชัย
พลสวัสดิ์

35.87

12 อำนาจเจริญ:ชนะชัย โสภาศรี 27.37

13 อุดรธานี:สมชาย พ่วงคุ้ม 27.17

14 ลำพูน:สุทธิภัทร หอมจันทึก 26.04

15 ขอนแก่น:ทวีป ศรีรังษา 25.63

16 ลพบุรี:อัครชัย นุชบุษบา 00

11 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 10:50 รอบคัดเลือก - 1 นครราชสีมา:ปลืมกมล
ปะตังถาโต

00:07:23.28

2 นครราชสีมา:สิรินทร์
วัฒนปัญญากุล

00:07:23.28

3 นครราชสีมา:พนิดา ศรีกิมแก้ว 00:07:23.28
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กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

4 สุราษฎร์ธานี:บุญสิตา
เกตกาญจน์

00:07:29.47

5 สุราษฎร์ธานี:รุ่งทิวา แก้วมี 00:07:29.47

6 สุราษฎร์ธานี:ชนินาถ แก้วทอง 00:07:29.47

7 นครศรีธรรมราช:เจนจิรา
เจ๊ะหยาง

00:07:35.40

8 นครศรีธรรมราช:วิสสุตา ชนะคช 00:07:35.40

9 นครศรีธรรมราช:สินีนาฎ
ศักดิ์แสง

00:07:35.40

10 อุบลราชธานี:อัญทิกาญจน์
ดวงแก้ว

00:07:38.17

11 อุบลราชธานี:ศิวพร สมใส 00:07:38.17

12 อุบลราชธานี:ฟ้าลิตา หนูสลุง 00:07:38.17

13 สุพรรณบุรี:จารุวรรณ
จันทร์วังโป่ง

00:07:44.40

14 สุพรรณบุรี:ธัญญลักษณ์
บึงราษฏร์

00:07:44.40

15 สุพรรณบุรี:ภัทราพร สงเคราะห์ 00:07:44.40

16 กรุงเทพมหานคร:จิตรวรรณ
สมบัติจินดา

00:07:47.67

17 กรุงเทพมหานคร:ปนัดดา
บุญครอง

00:07:47.67

18 กรุงเทพมหานคร:ศิริวรรณ
กุญชรินทร์

00:07:47.67

19 ยโสธร:สุขุมมาลย์ พันธ์พิบูลย์ 00:07:49.58

20 ยโสธร:ลัคณา ขายม 00:07:49.58

21 ยโสธร:เบญญทิพย์ เนตรักษ์ 00:07:49.58

22 เชียงใหม่:ชวิศา หม่องคำมี 00:07:51.11

23 เชียงใหม่:ณัฐทิยา ราวิชัย 00:07:51.11



หน้า 12 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

24 เชียงใหม่:อรนุช
เสกสรรค์พนาไพร

00:07:51.11

25 ลำพูน:นภัสสร ยาเขต 00:07:57.59

26 ลำพูน:ชนกพร เสมี่ 00:07:57.59

27 ลำพูน:ชลลดา แซ่ตั้ง 00:07:57.59

28 บุรีรัมย์:ปัทวรรณ สุรไกรกุล 00:08:00.57

29 บุรีรัมย์:วรัญญา แจบไธสง 00:08:00.57

30 บุรีรัมย์:นิลภัทร แจบไธสง 00:08:00.57

31 สมุทรปราการ:สุธนี มณีนพ 00:08:14.71

32 สมุทรปราการ:พิกุล ทองลือ 00:08:14.71

33 สมุทรปราการ:จอมขวัญ
ทองอ่วม

00:08:14.71

34 พัทลุง:นรารัตน์ ปิติ 00:08:14.83

35 พัทลุง:ธวัลรัตน์ สุขสวัสดิ์ 00:08:14.83

36 พัทลุง:บุษรอ มะหวีเอ็น 00:08:14.83

37 ชลบุรี:อนันญญา สังข์สุข 00:08:17.86

38 ชลบุรี:โสรยา ดีมั่น 00:08:17.86

39 ชลบุรี:วีรฉัตร สุวรรณโชติ 00:08:17.86

40 ชุมพร:กาญจนา ดวงกลม 00:08:17.98

41 ชุมพร:ชนิกันต์ กลิ่นรัตน์ 00:08:17.98

42 ชุมพร:ธัญญาเรศ รักชุม 00:08:17.98

43 อุทัยธานี:รุจา คำภา 00:08:41.97
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กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

44 อุทัยธานี:เกษราภรณ์ อนันต์ 00:08:41.97

45 อุทัยธานี:ทิพย์วรรณ
เฉลิมบรรจง

00:08:41.97

46 พะเยา:นพเก้า สะสาง 00:09:45.19

47 พะเยา:มุกตาภา ช้างหิน 00:09:45.19

48 พะเยา:ชมนุกา จันทร์ทอน 00:09:45.19

12 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 11:10 รอบคัดเลือก - 1 นครศรีธรรมราช:ณัฐชานนท์
สงพราหมณ์

00:06:07.72

2 นครศรีธรรมราช:สมชาย
จันทร์แก้ว

00:06:07.72

3 นครศรีธรรมราช:เอกลักษณ์
โสหุรัตน์

00:06:07.72

4 ชุมพร:พีรพล คงแก้ว 00:06:08.27

5 ชุมพร:โกเมศ พิศลยบุตร 00:06:08.27

6 ชุมพร:พีระพัฒน์ มานพ 00:06:08.27

7 สุพรรณบุรี:สุรสิทธิ์ สว่างโลก 00:06:18.67

8 สุพรรณบุรี:พลสิทธิ์ เพลินพร้อม 00:06:18.67

9 สุพรรณบุรี:กนต์ธร กลัดคำ 00:06:18.67

10 สุราษฎร์ธานี:ขจรศักดิ์ นาคีเภท 00:06:19.12

11 สุราษฎร์ธานี:ภัทรพงศ์ แซ่เก๋า 00:06:19.12

12 สุราษฎร์ธานี:พงศ์สิทธิ์ ศรีระวิ 00:06:19.12

13 นนทบุรี:ชนาธิป ห้วยหงษ์ทอง 00:06:20.54

14 นนทบุรี:วันชัย ข่าวดี 00:06:20.54

15 นนทบุรี:นนทวัฒน์ บัวสำอางค์ 00:06:20.54



หน้า 14 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

16 เชียงใหม่:อัษฎาวุฒิ สีอุปัจชา 00:06:21.37

17 เชียงใหม่:ชวนชัย กรสินธุ์พยุง 00:06:21.37

18 เชียงใหม่:กิตติพิชญ์ อรัญรัตน์ 00:06:21.37

19 ขอนแก่น:มนัส ละเหลา 00:06:22.12

20 ขอนแก่น:จตุษิตย์ กิ่งคำ 00:06:22.12

21 ขอนแก่น:จิตรเอก แสนโฮม 00:06:22.12

22 ยโสธร:ชวิศ วิมุกตานนท์ 00:06:34.38

23 ยโสธร:ศุภวิทย์ วันทะวี 00:06:34.38

24 ยโสธร:นาธารน์ วัดทอง 00:06:34.38

25 สุโขทัย:พงศ์พันธ์ ติ๊บลังกา 00:06:37.10

26 สุโขทัย:ลำพูน ทรัพย์ประเสริฐ 00:06:37.10

27 สุโขทัย:อนุรักษ์ มาลัยหวล 00:06:37.10

28 ปทุมธานี:ภาณุพงศ์ วงค์ก๋าใจ 00:06:39.87

29 ปทุมธานี:กิติเมศวร์
จิรภูวธนพัชร์

00:06:39.87

30 ปทุมธานี:ธนภัทร ทองแย้ม 00:06:39.87

31 กรุงเทพมหานคร:ภูริภัทร
โบราณมูล

00:06:42.63

32 กรุงเทพมหานคร:อานนท์
เชื้อม่วง

00:06:42.63

33 กรุงเทพมหานคร:ศิรวุธ นุชสาย 00:06:42.63

34 อุบลราชธานี:ณัฐนนท์ นรศรี 00:06:43.66

35 อุบลราชธานี:พัฒนะพงษ์
สัมมาปราบ

00:06:43.66



หน้า 15 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

36 อุบลราชธานี:วัชพล นรมาตย์ 00:06:43.66

37 นครราชสีมา:มีฤทธิ์
ปราบงูเหลือม

00:06:49.31

38 นครราชสีมา:ชัชวาล เหขุนทด 00:06:49.31

39 นครราชสีมา:เทวรินทร์ คงฤทธิ์ 00:06:49.31

40 บุรีรัมย์:ศาสตรา สายวัน 00:06:50.55

41 บุรีรัมย์:ทิวากร ราชโยธา 00:06:50.55

42 บุรีรัมย์:ภูริต สีหล้าน้อย 00:06:50.55

43 สงขลา:ธชาวุธ มินขาว 00:06:51.75

44 สงขลา:อานัฐ สุขสวัสดิ์ 00:06:51.75

45 สงขลา:กอลิบ รักดี 00:06:51.75

46 นครปฐม:ตริน ทวีวงษ์ 00:07:14.10

47 นครปฐม:วีระศักดิ์ แก้วปราณี 00:07:14.10

48 นครปฐม:ณัฐสิทธิ์ นาผม 00:07:14.10

13 ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 15:00 สัตตกรีฑา 3 - 1 เพชรบูรณ์:ยุวดี แก้วพิมพ์ 9.56

2 อำนาจเจริญ:พิณัฐชา ลาคำสาย 7.74

3 นครปฐม:วรัญญา เลไธสง 7.54

4 กระบี่:ชนิตา ศรีสุขใส 7.35

5 สุราษฎร์ธานี2:จรัสภร เพ็ชรมณี 7.10

6 สมุทรปราการ 2:พรรณรัมภา
ศรีรักษ์

6.83

7 ชัยภูมิ 2:สิริวิภา พอขุนทด 6.17
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กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

8 อำนาจเจริญ 2:กมลวรรณ บุญมา 5.67

9 ลำปาง 2:นัทชริดา ศรีสุข 5.61

10 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา
เศษบุบผา

5.59

11 ชัยภูมิ:ทินพิตา บุไธสง 5.47

12 นครปฐม 2:ดวงหทัย
รอยประโคน

5.46

13 ลำปาง:สุตาภัทร ชมชื่น 4.71

14 สมุทรปราการ:ดวงพร
ดาราน้อย

4.07

15 สุราษฎร์ธานี:อภิสรา โรยร่วง (DNS)

16 ขอนแก่น:พิมพลอย เกณฑ์สาคู (DNS)

14 ขว้างจักร - หญิง 15:20 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร:อาทิมา
เสาวไพบูลย์

38.55(Gold)

2 นครศรีธรรมราช 2:ฐาณัฐดา
พรหมอินทร์

38.54(Silver)

3 นครศรีธรรมราช:ธนาภา ศรียงยศ 37.78(Bronze)

4 ชลบุรี:อธิติญา ผาแก้ว 34.68

5 เชียงใหม่:กัลยา แสนปัน 34.20

6 บึงกาฬ:สิริยากร มิ่งโอโล 32.97

7 ลำปาง:ปิยะธิดา ขันต๊ะ 30.37

8 ลำปาง 2:ณัชชา ริสี 30.04

9 ตาก:ณัฎฐวิตรา ใจต๊ะเสน 29.65

10 พัทลุง:พัสตราภรณ์ คชวงษ์ 29.34

11 สระบุรี:เพชรนภา เอี่ยมเอก 28.48
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กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

12 จันทบุรี:คันธรถณ์ แว่นทอง 28.33

13 ตรัง:ศิรินทรา ศรีใหม่ 28.28

14 สุพรรณบุรี:กมลลักษณ์
สวงนศักดิ์

26.46

15 เชียงราย:ภัทราพร ยาโน 20.61

16 อุดรธานี:อาวิษฎา ปุริมายะตา 00

15 กระโดดไกล - หญิง 15:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 อุดรธานี:สุภาวดี อินตาถึง 5.65(Gold)

2 สงขลา:สุลัยณี บูบาสอ 5.34(Silver)

3 พัทลุง:อริสา ชูศิริ 5.32(Bronze)

4 ขอนแก่น:สุภสสรา ไขระวิ 5.32

5 ปทุมธานี 2:ขนิษฐา เสือโต 5.31

6 กรุงเทพมหานคร:สาธิตา
ปรีชาสุวรรณ

5.20

7 นครศรีธรรมราช 2:ภัทรนิษฐ์
รักษาพราหมณ์

5.17

8 นครปฐม:ปิยพร เจริญบุญญาชัย 5.17

9 อ่างทอง:จริยา จันลา 5.11

10 อำนาจเจริญ:นันท์นภัส คำเลิศ 5.09

11 ปทุมธานี:นภสร นิลวรรณ 5.03

12 ลำปาง:กานต์ธิดา ต่อสู้ 5.02

13 ลำพูน:กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน 4.94

14 นครราชสีมา:ปุณนภา ลาธุลี 4.91

15 นครศรีธรรมราช:ศดานันท์
ทิพย์จันทร์

4.75
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กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:11 PM

16 พัทลุง 2:สุภาภรณ์ บัวจุด 4.50

16 วิ่ง 400 เมตร - หญิง 16:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา:ระวิวรรณ ประติเก 00:00:58.84(Gold
)

2 กรุงเทพมหานคร:จันทร์ธิรา
ศรีวิมล

00:00:58.97(Silve
r)

3 ชุมพร:ภัทรพรรณ ชูกูล 00:00:59.37(Bron
ze)

4 นครศรีธรรมราช:ณัทพร
พรหมแย้ม

00:00:59.61

5 สงขลา:ศิริภา พรมเหล็ก 00:01:01.33

6 บุรีรัมย์:ปัทวรรณ สุรไกรกุล 00:01:01.45

7 อุบลราชธานี:ปัทมา ทาธิสา 00:01:02.85

8 นครศรีธรรมราช 2:รอวรรณ
ไกรแก้ว

00:01:03.54

17 วิ่ง 400 เมตร - ชาย 16:20 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช:พิชยะ
สุนทรท้วม

00:00:47.32(=NR
)

2 ตรัง:ญาณากร หมุนรอด 00:00:47.66(Silve
r)

3 นนทบุรี 2:ธิปธเนศ ศรีภา 00:00:48.49(Bron
ze)

4 นครศรีธรรมราช 2:ณัฐวุฒิ
พุ่มทอง

00:00:48.86

5 อุบลราชธานี:กฤษฎา บุญมา 00:00:48.90

6 ยโสธร:กายสิทธิ์ ทองคำ 00:00:49.40

7 สุราษฎร์ธานี2:ไตรรงค์
สุวรรณพรรณ์

00:00:49.43

8 สุราษฎร์ธานี:ธีรศักดิ์ ศรีสุข 00:00:50.20

18 วิ่ง 200 เมตร - หญิง 16:40 สัตตกรีฑา 4 - 1 สมุทรปราการ 2:พรรณรัมภา
ศรีรักษ์

00:00:27.72

2 อำนาจเจริญ 2:พิณัฐชา
ลาคำสาย

00:00:27.84

3 สุราษฎร์ธานี:จรัสภร เพ็ชรมณี 00:00:28.10



หน้า 19 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:12 PM

4 ชัยภูมิ 2:สิริวิภา พอขุนทด 00:00:28.15

5 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา
เศษบุบผา

00:00:28.47

6 นครปฐม:ดวงหทัย รอยประโคน 00:00:28.94

7 เพชรบูรณ์:ยุวดี แก้วพิมพ์ 00:00:29.04

8 ชัยภูมิ:ทินพิตา บุไธสง 00:00:29.29

9 สมุทรปราการ:ดวงพร ดาราน้อย 00:00:29.36

10 ลำปาง:นัทชริดา ศรีสุข 00:00:29.91

11 นครปฐม 2:วรัญญา เลไธสง 00:00:30.27

12 กระบี่:ชนิตา ศรีสุขใส 00:00:30.87

13 ลำปาง 2:สุตาภัทร ชมชื่น 00:00:32.04

14 สุราษฎร์ธานี2:อภิสรา โรยร่วง xx:xx:xx.xx(DNS)

15 ขอนแก่น:พิมพลอย เกณฑ์สาคู xx:xx:xx.xx(DNS)

16 อำนาจเจริญ:กมลวรรณ บุญมา xx:xx:xx.xx(DNS)

19 วิ่ง 100 เมตร หญิง 17:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 บุรีรัมย์:ปรีชาพร ปลื้มพันธ์ 00:00:12.19(Gold
)

2 สุพรรณบุรี 2:เกดมณี จันยมิตรี 00:00:12.20(Silve
r)

3 สุราษฎร์ธานี:สุวิมล คงทอง 00:00:12.29(Bron
ze)

4 นครราชสีมา:ญาณิศา แกล้วกล้า 00:00:12.31

5 ชลบุรี 2:จินตนา พืชทองหลาง 00:00:12.32

6 สุราษฎร์ธานี2:ภาวิณี ศรีเหรา 00:00:12.51

7 พัทลุง:กนกวรรณ ไชยสุวรรณ 00:00:12.52



หน้า 20 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:12 PM

8 สุพรรณบุรี:วรรณภา ปะนามะตัง 00:00:12.92

20 วิ่ง 100 เมตร - ชาย 17:20 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุราษฎร์ธานี:ศิริพล พันธ์แพ 00:00:10.83(Gold
)

2 ยโสธร:วรวุฒิ สารบาล 00:00:10.98(Silve
r)

3 นครศรีธรรมราช:กิตติภูมิ
โคตอาษา

00:00:11.05(Bron
ze)

4 ชลบุรี:ธีรวัฒน์ ศรีทองนาค 00:00:11.10

5 สุราษฎร์ธานี2:ปฏิพัทธ์
กาสุวรรณ์

00:00:11.15

6 ชุมพร:กฤษณะ ทองชูศิลป์ 00:00:11.18

7 นนทบุรี:ชยุตม์ คงประสิทธิ์ 00:00:11.38

8 ปทุมธานี:- 00:00:11.39

21 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 17:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา:ทีมนครราชสีมา 00:07:09.53(Gold
)

2 สุราษฎร์ธานี:ทีมสุราษฎร์ธานี 00:07:16.39(Silve
r)

3
นครศรีธรรมราช:ทีมนครศรีธรรมรา

00:07:21.55(Bron
ze)

4 อุบลราชธานี:ทีมอุบลราชธานี 00:07:29.85

5 สุพรรณบุรี:ทีมสุพรรณบุรี 00:07:51.47

6
กรุงเทพมหานคร:ทีมกรุงเทพมหาน

00:07:54.08

7 ยโสธร:ทีมยโสธร 00:07:54.51

8 เชียงใหม่:ทีมเชียงใหม่ 00:08:02.27

22 วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 18:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1
นครศรีธรรมราช:ทีมนครศรีธรรมรา

00:05:57.70(Gold
)

2 สุราษฎร์ธานี:ทีมสุราษฎร์ธานี 00:05:59.20(Silve
r)

3 ชุมพร:ทีมชุมพร 00:06:04.33(Bron
ze)



หน้า 21 จาก 21

กรีฑา ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:35:12 PM

4 เชียงใหม่:ทีมเชียงใหม่ 00:06:09.02

5 ขอนแก่น:ทีมขอนแก่น 00:06:13.48

6 นนทบุรี:ทีมนนทบุรี 00:06:18.31

7 สุพรรณบุรี:ทีมสุพรรณบุรี 00:06:19.32

8 ยโสธร:ทีมยโสธร 00:06:32.98



หน้า 1 จาก 1

กาบัดดี้ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:40:18 PM

1 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 13:00 รอบแรก สาย A เชียงใหม่ - ลำพูน 29 : 80

2 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

13:00 รอบแรก สาย A ขอนแก่น - อ่างทอง 92 : 21

3 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 14:00 รอบแรก สาย B กรุงเทพมหานคร - พัทลุง 63 : 63

4 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

14:00 รอบแรก สาย B นครราชสีมา - ระนอง 103 : 10

5 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 15:00 รอบแรก สาย C พังงา - ศรีสะเกษ 40 : 86

6 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

15:00 รอบแรก สาย C กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี 38 : 54

7 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 16:00 รอบแรก สาย D กาญจนบุรี - ระนอง 66 : 21

8 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

16:00 รอบแรก สาย D กระบี่ - แม่ฮ่องสอน 62 : 30



ครกิเก็ต  ประจาํวนัที18 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีชาย 09:00 รอบแรก สาย A ขอนแกน่  ลาํพูน 92 : 96

2  ทมีหญงิ 11:00 รอบแรก สาย W จนัทบรีุ  สงขลา 83 : 79

3  ทมีชาย 13:00 รอบแรก สาย B เชียงใหม ่ ยะลา 171 : 60

4  ทมีหญงิ 15:00 รอบแรก สาย X ปตัตานี  เพชรบรูณ์ 85 : 83



หน้า 1 จาก 4

คาราเต้โด ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:17:26 PM

1 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงที่ 3 - นครศรีธรรมราช - ระยอง 3 : 2

2 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

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

3 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - เชียงราย - ปัตตานี 2 : 0

4 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - สุโขทัย - อุตรดิตถ์ 0 : 1

5 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - กระบี่ - กรุงเทพมหานคร 0 : 4

6 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - ยโสธร - อุบลราชธานี 0 : 0(ชนะ BYE)

7 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - ขอนแก่น - ลำพูน 8 : 0

8 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - กาญจนบุรี - ระยอง 0 :
5(ชนะคะแนนโหวต

9 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 1 - นครศรีธรรมราช - นครสวรรค์ 8 : 0

10 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - ฉะเชิงเทรา - นครสวรรค์ 3 : 0

11 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - เชียงราย - ศรีสะเกษ 6 : 0

12 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - นครศรีธรรมราช - อุตรดิตถ์ 3 : 0

13 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

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

14 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

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

15 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - ขอนแก่น - อุตรดิตถ์ 8 : 3

16 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบที่ 2 - ปทุมธานี - ระยอง 0 : 2

17 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

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

18 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา - เชียงราย 0 : 3

19 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช0 : 2

20 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - ขอนแก่น 0 : 3



หน้า 2 จาก 4

คาราเต้โด ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:17:27 PM

21 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

09:00 รอบรองชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช - ระยอง 4 : 0

22 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - ระยอง - สุพรรณบุรี 5 : 0

23 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - นครศรีธรรมราช - ร้อยเอ็ด 0(ชนะ BYE) : 0

24 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - กระบี่ - เชียงใหม่ 8 : 0

25 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 1 - ภูเก็ต - อุบลราชธานี 1 : 4

26 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

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

27 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - ระยอง - สุโขทัย 1 : 4

28 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

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

29 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - กระบี่ - เชียงราย 2 : 0

30 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - นครสวรรค์ - อุบลราชธานี 4 : 0

31 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

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

32 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - ปทุมธานี - ภูเก็ต 0 : 3

33 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

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

34 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช - สุโขทัย 3 : 5

35 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กระบี่ - นครสวรรค์ 0 : 5

36 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - กาญจนบุรี - ระยอง 0 : 8

37 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบรองชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช - ภูเก็ต 5 : 2

38 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบที่ 2 - กาญจนบุรี - ขอนแก่น 0(ชนะ BYE) : 0

39 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - นครสวรรค์ - สุโขทัย 4 : 2

40 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช - ระยอง 4 : 2



หน้า 3 จาก 4

คาราเต้โด ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:17:28 PM

41 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

10.30 รอบชิงที่ 3 - กระบี่ - อุบลราชธานี 4 : 2

42 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

10.30 รอบ RE - นครสวรรค์ - ศรีสะเกษ 0(ชนะ BYE) : 0

43 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

10.30 รอบชิงที่ 3 - กาญจนบุรี - นครสวรรค์ 4 : 10

44 น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี
บุคคลหญิง

10.30 รอบชิงที่ 3 - ภูเก็ต - สุโขทัย 0 : 6

45 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

10:00 รอบ RE - ปัตตานี - ศรีสะเกษ 0(ชนะ BYE) : 0

46 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

10:00 รอบชิงที่ 3 - ฉะเชิงเทรา - ปัตตานี 4 : 1

47 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

10:00 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์ 4 : 0

48 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

10:40 รอบ RE - ลำพูน - อุตรดิตถ์ 1 :
4(ชนะคะแนนโหวต

49 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

10:40 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร - อุตรดิตถ์ 3 : 0

50 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

10:40 รอบ RE - นครสวรรค์ - พิจิตร 0 : 8

51 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

10:40 รอบชิงที่ 3 - พิจิตร - ระยอง 4 : 1

52 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

11:00 รอบชิงชนะเลิศ - เชียงราย - นครศรีธรรมราช 0 : 2

53 น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี
บุคคลชาย

11:00 รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น - นครศรีธรรมราช 3 : 6

54 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

13:00 รอบที่ 1 - ศรีสะเกษ - สุพรรณบุรี 0(ชนะ BYE) : 0

55 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

13:00 รอบที่ 1 - ระยอง - อุตรดิตถ์ 12 : 8

56 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

13:00 รอบที่ 2 - นครสวรรค์ - ศรีสะเกษ 14 : 1

57 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

13:00 รอบที่ 2 - ขอนแก่น - สุโขทัย 11 : 9

58 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

13:00 รอบที่ 2 - นครศรีธรรมราช - ระยอง 7 : 6

59 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

13:00 รอบที่ 2 - กระบี่ - กรุงเทพมหานคร 2 : 10

60 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

13:00 รอบรองชนะเลิศ - ขอนแก่น - นครสวรรค์ 5 : 4



หน้า 4 จาก 4

คาราเต้โด ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:17:29 PM

61 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

13:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช2 : 8

62 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

13:00 รอบที่ 1 - ลพบุรี - อุบลราชธานี 3 : 1

63 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

13:00 รอบที่ 1 - กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช2 : 0

64 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

13:00 รอบที่ 2 - นครสวรรค์ - ลพบุรี 2 : 0

65 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

13:00 รอบที่ 2 - พิจิตร - ภูเก็ต 3 : 4

66 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

13:00 รอบที่ 2 - กรุงเทพมหานคร - ระยอง 1 : 2

67 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

13:00 รอบที่ 2 - ลำพูน - ศรีสะเกษ 2 : 0

68 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

13:00 รอบรองชนะเลิศ - นครสวรรค์ - ภูเก็ต 2 : 0

69 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

13:00 รอบรองชนะเลิศ - ระยอง - ลำพูน 2 : 0

70 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

14.30 รอบชิงที่ 3 - ภูเก็ต - ลพบุรี 2 : 0

71 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

14.30 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร - ลำพูน 2 : 0

72 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

14:30 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์ - สุโขทัย 13 : 8

73 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

14:30 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร - ระยอง 4 : 7

74 ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14
ปี

15:00 รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น - นครศรีธรรมราช 4 : 6

75 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -
14 ปี

15:00 รอบชิงชนะเลิศ - นครสวรรค์ - ระยอง 0 : 2



หน้า 1 จาก 3

จักรยาน ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 1:45:12 PM

1 ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย
(70 กม.)

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 เชียงราย: เฉลิมชัย บางศิริ 01:37:34.79(Gold
)

2 เชียงราย: วิริยะ ยะป๋า 01:37:34.79(Gold
)

3 เชียงราย: ธนาคาร ไชยยาสมบัติ 01:37:34.79(Gold
)

4 เชียงราย: วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ 01:37:34.79(Gold
)

5 เชียงราย: กิตติเดช ไชยมุสิก 01:37:34.79(Gold
)

6 นครราชสีมา: กิตติศักดิ์
ปืนกระโทก

01:42:36.74(Silve
r)

7 นครราชสีมา: ณัฐกิจ ประจิตร์ 01:42:36.74(Silve
r)

8 นครราชสีมา: สุวัฒน์
บองกระโทก

01:42:36.74(Silve
r)

9 นครราชสีมา: ณัฐนันท์
เทียนกระโทก

01:42:36.74(Silve
r)

10 นครราชสีมา: อุกกฤษฎ์ ในใหม่ 01:42:36.74(Silve
r)

11 กรุงเทพมหานคร: ธนษภณ
สมนึก

01:42:50.97(Bron
ze)

12 กรุงเทพมหานคร: วิศวกร
แก้วทอง

01:42:50.97(Bron
ze)

13 กรุงเทพมหานคร: อรชุน
เพชรรัตน์

01:42:50.97(Bron
ze)

14 กรุงเทพมหานคร: นิติพงศ์
ชอบทำกิจ

01:42:50.97(Bron
ze)

15 กรุงเทพมหานคร: นนทศักดิ์
อรรถธรรม

01:42:50.97(Bron
ze)

16 ลำปาง: ธีรเดช หน่วยฝาย 01:45:52.35

17 ลำปาง: นัยน์ชนัน ทาดี 01:45:52.35

18 ลำปาง: สันทวรักษ์ สนิทเปรม 01:45:52.35

19 ลำปาง: ภัสกร อรุณศรี 01:45:52.35

20 ลำปาง: อันวา ระถาพร 01:45:52.35



หน้า 2 จาก 3

จักรยาน ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 1:45:12 PM

21 นราธิวาส: อะห์หมัด แวอายี 01:46:05.68

22 นราธิวาส: อามีน มานิ 01:46:05.68

23 นราธิวาส: มูฮัมหมัดฮานาฟี
กือจิ

01:46:05.68

24 นราธิวาส: มูฮัมมัดฟิตรี ยะ 01:46:05.68

25 ชลบุรี: พลฉัตร นาคทองคำ 01:46:08.84

26 ชลบุรี: กฤตพัฒน์ หนูพันธ์ 01:46:08.84

27 ชลบุรี: บุณยวัทน์ ปราโมทย์ 01:46:08.84

28 ชลบุรี: ศิริมงคล กออำไพร 01:46:08.84

29 ชลบุรี: ฐิตินันท์ ทองอยู่ 01:46:08.84

30 สงขลา: ฟารุค หมัดอะดั้ม 01:50:13.30

31 สงขลา: ธีรเมธ สุขเอียด 01:50:13.30

32 สงขลา: จิรชาติ ชูกมล 01:50:13.30

33 สงขลา: เสฏฐศิษฏ์ บุญศรี 01:50:13.30

34 สงขลา: สุชาครีย์ สังข์ศรีเพชร 01:50:13.30

35 พระนครศรีอยุธยา: เกรียงไกร
โนนใหม่

01:56:51.94

36 พระนครศรีอยุธยา: รัชพล
ไวทยนาคร

01:56:51.94

37 พระนครศรีอยุธยา: ธนวัฒน์
รื่นนิมิตร

01:56:51.94

38 พระนครศรีอยุธยา: อนันต์
บุตรน้ำเพ็ชร

01:56:51.94

39 ลพบุรี: วุฒิกรณ์ ชัยเจริญวรรณ 02:04:02.43

40 ลพบุรี: ดนุพร แสงบุญ 02:04:02.43



หน้า 3 จาก 3

จักรยาน ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 1:45:12 PM

41 ลพบุรี: ทรัพย์ไพรวัลย์
พิมพ์แสง

02:04:02.43

42 กาฬสินธุ์: ตุลธร โสสลาม xx:xx:xx.xx(DNF)

43 กาฬสินธุ์: มลฑณ แจ้งใจ xx:xx:xx.xx(DNF)

44 กาฬสินธุ์: ธีรธร ใจบุญธรรม xx:xx:xx.xx(DNF)



เจ็ตสก ีประจาํวนัที18 ٳ มนีาคม 2560

No.
ประเภท
การ
แขง่ขนั

เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร: กณัฏชิา ชุมชวลติ
2 สมทุรปราการ: กษมา ธรีะประทปี

1
2

2  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร: พมิพ์ษิรา สมุานนัท์
2 ชลบรีุ: ศริวิรรณ พุม่ทอง

0
2

3  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ขอนแกน่: ลลัลณา ดวงโพธิهพมิพ์
2 ชลบรีุ: ชลติา เกืنอจรูญ

0
2

4  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร 2: พรอ้มพชัชา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา
2 กรุงเทพมหานคร: กณัฏชิา ชุมชวลติ

0
2

5  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สมทุรปราการ: กษมา ธรีะประทปี
2 หนองบวัลาํภ:ู กลัยย์สดุา บรีุ

0
2

6  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ขอนแกน่: ลลัลณา ดวงโพธิهพมิพ์
2 ชลบรีุ: ศริวิรรณ พุม่ทอง

1
2

7  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: พมิพ์ษิรา สมุานนัท์
2 ชลบรีุ: ชลติา เกืنอจรูญ

0
2

8  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร: กณัฏชิา ชุมชวลติ
2 หนองบวัลาํภ:ู กลัยย์สดุา บรีุ

0
2

9  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

08:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: พรอ้มพชัชา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา
2 สมทุรปราการ: กษมา ธรีะประทปี

0
2

10  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ฉะเชงิเทรา: ปวรศิ เจรญิสขุ
2 ชลบรีุ: กรกช ปิن นแกว้

0
2

11  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: ธรรมชาต ิเพชรพรหม
2 นครสวรรค:์ มนสันนัท ์ม นขนัธ์نั

0
2



12  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: ภาสวชิญ์ ศกัดิ ศรีه
2 สพุรรณบรีุ: ภาคนิ สาระสนัต์

0
0

13  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ฉะเชงิเทรา: ปวรศิ เจรญิสขุ
2 สมทุรปราการ: ทศัพงศ์ แสงอทุยั

1
2

14  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ราชบรีุ: ธภทัรวฒัน์ โจสรรคนุ์สนธิ ه

2 ศรีสะเกษ: ปวรพฒัน์ ตงัสกลุ
0
0

15  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ชลบรีุ: กรกช ปิن นแกว้
2 จนัทบรีุ: เพียรรตัน์ ศรีคงรกัษ์

0
2

16  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: ธรรมชาต ิเพชรพรหม
2 ฉะเชงิเทรา: ปวรศิ เจรญิสขุ

1
2

17  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: ภาสวชิญ์ ศกัดิ ศรีه
2 ฉะเชงิเทรา: สรวชิญ์ ผาสขุ

0
0

18  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 นครสวรรค:์ มนสันนัท ์ม นขนัธ์نั
2 สมทุรปราการ: ทศัพงศ์ แสงอทุยั

1
2

19  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สพุรรณบรีุ: ภาคนิ สาระสนัต์
2 ราชบรีุ: ธภทัรวฒัน์ โจสรรคนุ์สนธิ ه

0
0

20  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: ธรรมชาต ิเพชรพรหม
2 จนัทบรีุ: เพียรรตัน์ ศรีคงรกัษ์

1
1

21  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ชลบรีุ: กรกช ปิن นแกว้
2 สมทุรปราการ: ทศัพงศ์ แสงอทุยั

1
2

22  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ศรีสะเกษ: ปวรพฒัน์ ตงัสกลุ
2 ฉะเชงิเทรา: สรวชิญ์ ผาสขุ

0
0

23  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ราชบรีุ: ธภทัรวฒัน์ โจสรรคนุ์สนธิ ه

2 กรุงเทพมหานคร: ภาสวชิญ์ ศกัดิ ศรีه
0
2

24  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ฉะเชงิเทรา: ปวรศิ เจรญิสขุ
2 นครสวรรค:์ มนสันนัท ์ม นขนัธ์نั

0
2

25  Ski 800 10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: ธรรมชาต ิเพชรพรหม 0



Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

2 ชลบรีุ: กรกช ปิن นแกว้ 2

26  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สพุรรณบรีุ: ภาคนิ สาระสนัต์
2 ฉะเชงิเทรา: สรวชิญ์ ผาสขุ

1
2

27  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 นครสวรรค:์ มนสันนัท ์ม นขนัธ์نั
2 จนัทบรีุ: เพียรรตัน์ ศรีคงรกัษ์

1
2

28  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: ภาสวชิญ์ ศกัดิ ศรีه
2 ศรีสะเกษ: ปวรพฒัน์ ตงัสกลุ

0
0

29  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: ธรรมชาต ิเพชรพรหม
2 สมทุรปราการ: ทศัพงศ์ แสงอทุยั

1
2

30  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ฉะเชงิเทรา: ปวรศิ เจรญิสขุ
2 จนัทบรีุ: เพียรรตัน์ ศรีคงรกัษ์

0
2

31  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ราชบรีุ: ธภทัรวฒัน์ โจสรรคนุ์สนธิ ه

2 ฉะเชงิเทรา: สรวชิญ์ ผาสขุ
0
0

32  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 นครสวรรค:์ มนสันนัท ์ม นขนัธ์نั
2 ชลบรีุ: กรกช ปิن นแกว้

1
2

33  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ศรีสะเกษ: ปวรพฒัน์ ตงัสกลุ
2 สพุรรณบรีุ: ภาคนิ สาระสนัต์

0
2

34  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 จนัทบรีุ: เพียรรตัน์ ศรีคงรกัษ์
2 สมทุรปราการ: ทศัพงศ์ แสงอทุยั

1
2

35  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ชลบรีุ: ศริวิรรณ พุม่ทอง
2 ชลบรีุ 2: ชลติา เกืنอจรูญ
3 ชลบรีุ 2: ชลติา เกืنอจรูญ

0
2
2

36  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร: พมิพ์ษิรา สมุานนัท์
2 ขอนแกน่: ลลัลณา ดวงโพธิهพมิพ์

0
2

37  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: พรอ้มพชัชา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา
2 หนองบวัลาํภ:ู กลัยย์สดุา บรีุ

0
2

38  Ski 800
Standard

12:00 รอบรองชนะเลศิ  1 ฉะเชงิเทรา: สรวชิญ์ ผาสขุ
2 สมทุรปราการ: ทศัพงศ์ แสงอทุยั

0
2



รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

39  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

12:00 รอบรองชนะเลศิ  1 จนัทบรีุ: เพียรรตัน์ ศรีคงรกัษ์
2 สพุรรณบรีุ: ภาคนิ สาระสนัต์

1
2

40  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1618 ปี
ชาย

12:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 สมทุรปราการ: ทศัพงศ์ แสงอทุยั
2 สพุรรณบรีุ: ภาคนิ สาระสนัต์

0
2

41  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  1 สมทุรปราการ: กษมา ธรีะประทปี
2 ชลบรีุ: ชลติา เกืنอจรูญ

0
2

42  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  1 หนองบวัลาํภ:ู กลัยย์สดุา บรีุ
2 ขอนแกน่: ลลัลณา ดวงโพธิهพมิพ์
3 ชลบรีุ

0
2
2

43  Ski 800
Standard
รุน่อายุ
1318 ปี
หญงิ

13:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 ขอนแกน่: ลลัลณา ดวงโพธิهพมิพ์
2 ชลบรีุ: ชลติา เกืنอจรูญ

0
2



ซอฟทเ์ทนนสิ ประจาํวนัที18 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ชายเดี�ยว 09:00 รอบ 16 คน สาย 1 นครศรีธรรมราช: พฐกติ จนิดาเพชร
สพุรรณบรีุ: วศิเวศ ลี�วรกลุ

0
4

2  ชายเดี�ยว 09:00 รอบ 16 คน สาย 1 พระนครศรีอยธุยา: ศภุฤกษ์ หงษ์วไิล
พระนครศรีอยธุยา 2: ธนกฤต ชอยทาํดี

1
4

3  ชายเดี�ยว 09:00 รอบ 16 คน สาย 1 ราชบรีุ: กติตภิณ ศริพิร
สพุรรณบรีุ: ภาคนิ บญุรอดรกัษ์

2
4

4  ชายเดี�ยว 09:40 รอบ 16 คน สาย 1 กรุงเทพมหานคร: ฆราวฒัน์ อารีวงศ์
นครศรีธรรมราช: สริณิฐักร เถามณี

4
0

5  ชายเดี�ยว 09:40 รอบ 16 คน สาย 2 กรุงเทพมหานคร: อสมา โฉมศรี
นนทบรีุ: ณภทัร เเกว้เกตุ

4
2

6  ชายเดี�ยว 09:40 รอบ 16 คน สาย 2 กาํแพงเพชร: พงษ์สวุฒัน์ ศรีสงัข์
ยะลา: ณฐวรรษ มยะกลุ

4
1

7  ชายเดี�ยว 10:20 รอบ 16 คน สาย 2 พจิติร: ภคัพล เธยีรชยัพงษ์
สรุาษฎร์ธานี: วรากร คงรกัษา

4
2

8  ชายเดี�ยว 10:20 รอบ 16 คน สาย 2 ราชบรีุ: สมาบตั ิกรรณสตูร
สมทุรสาคร: ชยัวฒัน์ อนิทรกรานต์

4
2

9  หญงิเดี�ยว 10:20 รอบ 16 คน สาย 1 กรุงเทพมหานคร: เปมกิา คณุาวริยิะสริิ
นครศรีธรรมราช: พชัรวีร์ พฤกษ์วงัขาว

4
1

10  หญงิเดี�ยว 11:00 รอบ 16 คน สาย 1 พจิติร: พมิพ์ชนก นิลพฒัน์
สรุาษฎร์ธานี: พมิพ์มาดา ทองคาํ

2
4

11  หญงิเดี�ยว 11:00 รอบ 16 คน สาย 1 พระนครศรีอยธุยา: ณฐัภวกิา ชงิชยั
สมทุรสาคร: พมิพ์ชนก เกดิประสทิธิ 礀�

4
3

12  หญงิเดี�ยว 11:00 รอบ 16 คน สาย 1 กาํแพงเพชร: แพรพลอย หลกักอ
นครราชสมีา: ทดัดาว บญุเต็ง

3
4

13  หญงิเดี�ยว 11:40 รอบ 16 คน สาย 2 กาํแพงเพชร: พมิลวรรณ คชฤทธิ礀�

พระนครศรีอยธุยา: กมลวรรณ ยอดเพ็ชร
4
0

14  หญงิเดี�ยว 11:40 รอบ 16 คน สาย 2 ราชบรีุ: เจนจริา เฮงชยัโย
สพุรรณบรีุ: ปณิตตรา เจรญิทรพัย์

0
4

15  หญงิเดี�ยว 11:40 รอบ 16 คน สาย 2 สพุรรณบรีุ: วายวุรรณ บรรลุ
สรุาษฎร์ธานี: พมิพ์มาดา ทองคาํ

4
2

16  ชายเดี�ยว 12:20 รอบ 8 ทมี สาย 1 สพุรรณบรีุ: วศิเวศ ลี�วรกลุ
สพุรรณบรีุ 2: ภาคนิ บญุรอดรกัษ์

2
4

17  ชายเดี�ยว 12:20 รอบ 8 ทมี สาย 1 กรุงเทพมหานคร: ฆราวฒัน์ อารีวงศ์
พระนครศรีอยธุยา: ธนากร ยอดเพ็ชร

2
4



18  หญงิเดี�ยว 12:20 รอบ 16 คน สาย 2 พจิติร: ปกติตา เกตทุพิย์
สมทุรสาคร: เพชรดา กรมสรุยิศกัดิ 礀�

0
4

19  ชายเดี�ยว 13:00 รอบ 8 ทมี สาย 2 กรุงเทพมหานคร: อสมา โฉมศรี
พจิติร: ภคัพล เธยีรชยัพงษ์

0
4

20  ชายเดี�ยว 13:00 รอบ 8 ทมี สาย 2 กาํแพงเพชร: พงษ์สวุฒัน์ ศรีสงัข์
ราชบรีุ: สมาบตั ิกรรณสตูร

4
3

21  หญงิเดี�ยว 13:00 รอบ 8 ทมี สาย 1 กรุงเทพมหานคร: เปมกิา คณุาวริยิะสริิ
พระนครศรีอยธุยา: ณฐัภวกิา ชงิชยั

4
0

22  หญงิเดี�ยว 13:40 รอบ 8 ทมี สาย 1 นครราชสมีา: ทดัดาว บญุเต็ง
สรุาษฎร์ธานี: พมิพ์มาดา ทองคาํ

4
1

23  หญงิเดี�ยว 13:40 รอบ 8 ทมี สาย 2 กาํแพงเพชร: พมิลวรรณ คชฤทธิ礀�

สพุรรณบรีุ: วายวุรรณ บรรลุ
4
1

24  หญงิเดี�ยว 13:40 รอบ 8 ทมี สาย 2 สมทุรสาคร: เพชรดา กรมสรุยิศกัดิ 礀�

สพุรรณบรีุ: ปณิตตรา เจรญิทรพัย์
4
1

25  ชายเดี�ยว 14:20 รอบรองชนะเลศิ สาย 1 พระนครศรีอยธุยา: ธนากร ยอดเพ็ชร
สพุรรณบรีุ: ภาคนิ บญุรอดรกัษ์

4
2

26  ชายเดี�ยว 14:20 รอบรองชนะเลศิ สาย 2 กาํแพงเพชร: พงษ์สวุฒัน์ ศรีสงัข์
พจิติร: ภคัพล เธยีรชยัพงษ์

0
4

27  หญงิเดี�ยว 15:00 รอบรองชนะเลศิ สาย 1 กรุงเทพมหานคร: เปมกิา คณุาวริยิะสริิ
นครราชสมีา: ทดัดาว บญุเต็ง

2
4

28  หญงิเดี�ยว 15:00 รอบรองชนะเลศิ สาย 2 กาํแพงเพชร: พมิลวรรณ คชฤทธิ礀�

สมทุรสาคร: เพชรดา กรมสรุยิศกัดิ 礀�
0
4



หน้า 1 จาก 1

ซอฟท์บอล ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 4:46:45 PM

1 ทีมชาย 09:00 รอบแรก สาย C ชลบุรี - สุพรรณบุรี 0 : 10

2 ทีมหญิง 09:00 รอบแรก สาย O ตราด - กรุงเทพมหานคร 2 : 12

3 ทีมชาย 11:30 รอบแรก สาย D ปทุมธานี - ชัยภูมิ 0 : 12

4 ทีมหญิง 11:30 รอบแรก สาย P ลพบุรี - จันทบุรี 3 : 18

5 ทีมชาย 14:00 รอบแรก สาย A ลพบุรี - ชัยนาท 3 : 12

6 ทีมหญิง 14:00 รอบแรก สาย M เชียงใหม่ - ชุมพร 20 : 2



หน้า 1 จาก 1

เซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:37:03 PM

ประเภท: ชายคู่ ทีมเดี่ยว
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 39 12:00 รอบรองชนะเลิศ สาย A ขอนแก่น - นครศรีธรรมราช 2 : 0

2 คู่ที่ 40 12:00 รอบรองชนะเลิศ สาย B พิษณุโลก - อุบลราชธานี 0 : 2

ประเภท: ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 10 17:00 รอบแรก สาย D นครปฐม - อุบลราชธานี 0 : 2

2 คู่ที่ 9 17:00 รอบแรก สาย C มหาสารคาม - ลำปาง 2 : 1

3 คู่ที่ 11 18:00 รอบแรก สาย A นครราชสีมา - พัทลุง 0 : 2

4 คู่ที่ 12 18:00 รอบแรก สาย B เชียงราย - เชียงใหม่ 0 : 2

ประเภท: ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 7 16:00 รอบแรก สาย A ชัยนาท - สุพรรณบุรี 2 : 0

2 คู่ที่ 8 16:00 รอบแรก สาย B นครสวรรค์ - สงขลา 2 : 0

ประเภท: ทีมเดี่ยว - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 37 11:00 รอบรองชนะเลิศ สาย A สุพรรณบุรี - อุบลราชธานี 2 : 0

2 คู่ที่ 38 11:00 รอบรองชนะเลิศ สาย B นครปฐม - มหาสารคาม 2 : 0

ประเภท: ทีมเดี่ยว - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 33 09:00 รอบรองชนะเลิศ สาย A ชลบุรี - พัทลุง 0 : 2

2 คู่ที่ 34 09:00 รอบรองชนะเลิศ สาย B กรุงเทพมหานคร - ราชบุรี 0 : 2

ประเภท: หญิงคู่ ทีมเดี่ยว
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 35 10:00 รอบรองชนะเลิศ สาย A ราชบุรี - อุบลราชธานี 0 : 2

2 คู่ที่ 36 10:00 รอบรองชนะเลิศ สาย B กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี 0 : 2



หน้า 1 จาก 1

ตะกร้อลอดห่วง ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 1:49:39 PM

1 ทีมหญิง (กติกาสากล) 10:00 รอบแรก สาย B 1 เพชรบูรณ์ 430

2 นครศรีธรรมราช 80

2 ทีมหญิง (กติกาสากล) 10:40 รอบแรก สาย A 1 มหาสารคาม 420

2 กรุงเทพมหานคร 240

3 ทีมชาย (กติกาสากล) 11:20 รอบแรก สาย B 1 ชัยนาท 460

2 หนองบัวลำภู 390

4 ทีมชาย (กติกาสากล) 12:00 รอบแรก สาย A 1 นครพนม 560

2 กรุงเทพมหานคร 440



หน้า 1 จาก 1

เทนนิส ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 4:47:52 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 1 09:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี 1 : 2

2 คู่ที่ 2 09:00 รอบรองชนะเลิศ - สุพรรณบุรี - สุราษฎร์ธานี 2 : 0

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

2 คู่ที่ 2 09:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - พิษณุโลก 1 : 2



ระนอง  vs  สุราษฎร์ธานี             3 - 0

สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร         0 - 3

นครราชสีมา  vs  พิษณโุลก           3 - 0

สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร           0 - 3



เนตบอล  ประจาํวนัที18 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีหญงิ 09:00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร  นครนายก 76 : 9

2  ทมีหญงิ 10:30 รอบแรก สาย B นครสวรรค ์ สกลนคร 78 : 7

3  ทมีหญงิ 13:00 รอบแรก สาย C เชียงใหม ่ สพุรรณบรีุ 3 : 81

4  ทมีหญงิ 14:30 รอบแรก สาย D นครศรีธรรมราช  ระนอง 20 : 58



บรดิจ ์ประจาํวนัที18 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีผสม 08:30 รอบคดัเลือก สาย A 1 นครนายก
2 ศรีสะเกษ

18.5
1.47

2  ทมีผสม 08:30 รอบคดัเลือก สาย B 1 กาํแพงเพชร
2 ราชบรีุ

19.2
.76

3  ทมีผสม 08:30 รอบคดัเลือก สาย C 1 เชียงราย
2 ภเูก็ต

5.91
14.1

4  ทมีผสม 09:45 รอบคดัเลือก 2 สาย A 1 มหาสารคาม
2 ศรีสะเกษ

4
16

5  ทมีผสม 09:45 รอบคดัเลือก 2 สาย B 1 กาํแพงเพชร
2 พษิณุโลก

18.04
1.96

6  ทมีผสม 09:45 รอบคดัเลือก 2 สาย C 1 กรุงเทพมหานคร
2 ภเูก็ต

4.25
15.75

7  ทมีผสม 11:00 รอบคดัเลือก 3 สาย A 1 นครนายก
2 มหาสารคาม

4
16

8  ทมีผสม 11:00 รอบคดัเลือก 3 สาย B 1 พษิณุโลก
2 ราชบรีุ

12.77
7.23

9  ทมีผสม 11:00 รอบคดัเลือก 3 สาย C 1 กรุงเทพมหานคร
2 เชียงราย

2.5
17.5

10  ทมีผสม 13:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 1 นครนายก
2 นครนายก
3 ราชบรีุ
4 ราชบรีุ

27
27
29
29

11  ทมีผสม 13:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 1 กาํแพงเพชร
2 ศรีสะเกษ

33
9

12  ทมีผสม 13:30 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 1 เชียงราย
2 พษิณุโลก

20
39

13  ทมีผสม 13:30 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 1 ภเูก็ต
2 มหาสารคาม

26
14

14  ทมีผสม 14:45 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 1 นครนายก
2 ราชบรีุ

39
60

15  ทมีผสม 14:45 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 1 เชียงราย
2 พษิณุโลก

43
68

16  ทมีผสม 14:45 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 1 กาํแพงเพชร
2 ศรีสะเกษ

64
23

17  ทมีผสม 14:45 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 1 ภเูก็ต
2 มหาสารคาม

54
21



หน้า 1 จาก 1

บาสเกตบอล ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:34:32 PM

1 ทีมหญิง 14.00 รอบแรก สาย ค นครศรีธรรมราช - ราชบุรี 56 : 33

2 ทีมหญิง 14:00 รอบแรก สาย ก ศรีสะเกษ - อ่างทอง 28 : 84

3 ทีมชาย 15.30 รอบแรก สาย B ราชบุรี - อุบลราชธานี 61 : 83

4 ทีมหญิง 15:30 รอบแรก สาย ข ชัยภูมิ - เชียงราย 91 : 55

5 ทีมชาย 17.00 รอบแรก สาย A เชียงราย - นครปฐม 77 : 53

6 ทีมชาย 17.40 รอบแรก สาย D เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช 59 : 95



หน้า 1 จาก 1

แบดมินตัน ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 4:53:10 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 10:00 รอบสอง สาย B เชียงใหม่ - ระนอง 5 : 0

2 - 10:00 รอบสอง สาย C ภูเก็ต - ลำปาง 2 : 3

3 - 13:00 รอบสาม สาย B นครราชสีมา - ระนอง 3 : 2

4 - 13:00 รอบสาม สาย C ลพบุรี - ลำปาง 2 : 3

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 10:00 รอบสอง สาย B เชียงใหม่ - อุดรธานี 5 : 0

2 - 10:00 รอบสอง สาย C เชียงราย - นครราชสีมา 3 : 2

3 - 13:00 รอบสาม สาย B เชียงใหม่ - ภูเก็ต 5 : 0

4 - 13:00 รอบสาม สาย C เชียงราย - นครศรีธรรมราช 3 : 2



โบวล์ ิ韀�ง ประจาํวนัที韀� 18 มนีาคม 2560

No.
ประเภท
การ
แขง่ขนั

เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ชายคู่ 10:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 ระนอง 2: เกยีรตศิกัดิ สกุใส ه
2 ระนอง 2: ภราดร สวุรรณเนาว์
3 ระนอง: สมพงษ์ ปิن นอมร
4 ระนอง: กติตศิกัดิ เดชหุน่ ه
5 กรุงเทพมหานคร 2: วรนิทร์ธรณ์ กจิธนาพานิช
6 กรุงเทพมหานคร 2: ลภสัดนยั ชูแสง
7 ภเูก็ต 2: สมเกยีรต ิไกรศรีสมบตัิ
8 ภเูก็ต 2: ชูเกยีรติ สามคัคธีรรม ه
9 สระบรีุ 2: อจัฉรยิะ เช็ง
10 สระบรีุ 2: ภทัรดนยั สวา่งวรรณ
11 อา่งทอง 2: ณภทัร บษุปนิกรกลุ
12 อา่งทอง 2: ศภุกฤต วนัทาสขุ
13 อา่งทอง: ชนาธปิ เปรมปรีดิ ه

14 อา่งทอง: ชนสรณ์ วุฒิ
15 สระบรีุ: สารทิธิ แสงประสทิธิ ه ه

16 สระบรีุ: ฌาน อารีย์กลุ
17 กรุงเทพมหานคร: กรพล กลุกรนีิธรรม
18 กรุงเทพมหานคร: ภคพล กลุกรนีิธรรม
19 ภเูก็ต: โกศล แซอ่ึهง
20 ภเูก็ต: คณิศร อนิทรจนัทร์

985
985
924
924
1,577
1,577
1,539
1,539
1,536
1,536
1,491
1,491
1,469
1,469
1,270
1,270
1,266
1,266
1,175
1,175

2  หญงิคู่ 15.00 รอบชงิชนะเลศิ  1 สระบรีุ: มนญัญา กาญจนพบิลูย์
2 สระบรีุ: กรรตพร สงิหบปุผา
3 อา่งทอง: ชวกร วูฒิ
4 อา่งทอง: ธนกร วุฒิ
5 สมทุรปราการ: พชิชาภา เรืองศริิ
6 สมทุรปราการ: ปินมนสั คาํชยัภมูิ
7 ระนอง: ศวิพร สรรพกลุ
8 ระนอง: ธนัยธรณ์ สรรพกลุ
9 กรุงเทพมหานคร: ภทัรนนัธ์ พึنงจติต์ประไพ
10 กรุงเทพมหานคร: นิสานาถ ทาสทีอง

1,306
1,306
1,267
1,267
1,182
1,182
1,124
1,124
1,050
1,050



หน้า 1 จาก 4

เปตอง ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:00:57 PM

ประเภท: คู่ผสม
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 13 08.30 รอบแรก - กระบี่ - ลพบุรี 5 : 13

2 คู่ที่ 14 08.30 รอบแรก - สงขลา - สมุทรสงคราม 12 : 10

3 คู่ที่ 15 08.30 รอบแรก - พิจิตร - ระนอง 13 : 9

4 คู่ที่ 16 08.30 รอบแรก - ขอนแก่น - สิงห์บุรี 5 : 13

5 คู่ที่ 17 08.30 รอบแรก - ตาก - หนองบัวลำภู 13 : 5

6 คู่ที่ 31 10.15 รอบแรก - กระบี่ - พิจิตร 2 : 13

7 คู่ที่ 32 10.15 รอบแรก - ลพบุรี - สงขลา 13 : 7

8 คู่ที่ 33 10.15 รอบแรก - ระนอง - สมุทรสงคราม 10 : 13

9 คู่ที่ 34 10.15 รอบแรก - ขอนแก่น - ระยอง 13 : 4

10 คู่ที่ 35 10.15 รอบแรก - สิงห์บุรี - หนองบัวลำภู 4 : 13

11 คู่ที่ 49 13.00 รอบแรก - กระบี่ - สมุทรสงคราม 13 : 11

12 คู่ที่ 50 13.00 รอบแรก - พิจิตร - ลพบุรี 13 : 11

13 คู่ที่ 51 13.00 รอบแรก - ระนอง - สงขลา 4 : 13

14 คู่ที่ 52 13.00 รอบแรก - ขอนแก่น - ตาก 9 : 13

15 คู่ที่ 53 13.00 รอบแรก - ระยอง - สิงห์บุรี 13 : 11

16 คู่ที่ 67 14.45 รอบแรก - กระบี่ - สงขลา 9 : 13

17 คู่ที่ 68 14.45 รอบแรก - พิจิตร - สมุทรสงคราม 7 : 13

18 คู่ที่ 69 14.45 รอบแรก - ระนอง - ลพบุรี 9 : 13

19 คู่ที่ 70 14.45 รอบแรก - ขอนแก่น - หนองบัวลำภู 3 : 13



หน้า 2 จาก 4

เปตอง ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:00:58 PM

20 คู่ที่ 71 14.45 รอบแรก - ตาก - ระยอง 13 : 7

21 คู่ที่ 85 16.30 รอบแรก - ลพบุรี - สมุทรสงคราม 13 : 3

22 คู่ที่ 86 16.30 รอบแรก - พิจิตร - สงขลา 13 : 8

23 คู่ที่ 87 16.30 รอบแรก - กระบี่ - ระนอง 6 : 11

24 คู่ที่ 88 16.30 รอบแรก - ตาก - สิงห์บุรี 13 : 2

25 คู่ที่ 89 16.30 รอบแรก - ระยอง - หนองบัวลำภู 13 : 9

ประเภท: ชายเดี่ยว
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 1 08.30 รอบแรก - ปทุมธานี:ศิริศักดิ์ บุญเกิด - สงขลา:ปิยวัฒน์ สงสุรินทร์ 10 : 13

2 คู่ที่ 2 08.30 รอบแรก - กาฬสินธุ์:ไกรสร โคตรแสวง - เพชรบุรี:ธนวัต หอมสุด 3 : 13

3 คู่ที่ 3 08.30 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร:ระพี ม่วงสิงห์ - ระนอง:บุญขันติชัย
บุญศิริ

6 : 13

4 คู่ที่ 4 08.30 รอบแรก - เชียงราย:นนทพัทธ์ ดวงปิก - ราชบุรี:ปิยวัฒน์
สะอาดเอี่ยม

4 : 13

5 คู่ที่ 5 08.30 รอบแรก - ลำปาง:พัทธนันท์ มัดแช - สตูล:อธิราช หมาดลา 13 : 1

6 คู่ที่ 19 10.15 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร:ระพี ม่วงสิงห์ - ปทุมธานี:ศิริศักดิ์
บุญเกิด

13 : 5

7 คู่ที่ 20 10.15 รอบแรก - เพชรบุรี:ธนวัต หอมสุด - สงขลา:ปิยวัฒน์ สงสุรินทร์ 13 : 11

8 คู่ที่ 21 10.15 รอบแรก - กาฬสินธุ์:ไกรสร โคตรแสวง - ระนอง:บุญขันติชัย
บุญศิริ

13 : 4

9 คู่ที่ 22 10.15 รอบแรก - ขอนแก่น:สิริรักษ์ ต้นกัลยา - ราชบุรี:ปิยวัฒน์
สะอาดเอี่ยม

13 : 10

10 คู่ที่ 23 10.15 รอบแรก - เชียงราย:นนทพัทธ์ ดวงปิก - ลำปาง:พัทธนันท์ มัดแช 12 : 13

11 คู่ที่ 37 13.00 รอบแรก - กาฬสินธุ์:ไกรสร โคตรแสวง - ปทุมธานี:ศิริศักดิ์
บุญเกิด

13 : 11

12 คู่ที่ 38 13.00 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร:ระพี ม่วงสิงห์ - สงขลา:ปิยวัฒน์
สงสุรินทร์

10 : 13

13 คู่ที่ 39 13.00 รอบแรก - เพชรบุรี:ธนวัต หอมสุด - ระนอง:บุญขันติชัย บุญศิริ 12 : 13



หน้า 3 จาก 4

เปตอง ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:01:00 PM

14 คู่ที่ 40 13.00 รอบแรก - ราชบุรี:ปิยวัฒน์ สะอาดเอี่ยม - สตูล:อธิราช หมาดลา 13 : 11

15 คู่ที่ 41 13.00 รอบแรก - ขอนแก่น:สิริรักษ์ ต้นกัลยา - เชียงราย:นนทพัทธ์
ดวงปิก

9 : 13

16 คู่ที่ 55 14.45 รอบแรก - ปทุมธานี:ศิริศักดิ์ บุญเกิด - เพชรบุรี:ธนวัต หอมสุด 8 : 13

17 คู่ที่ 56 14.45 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร:ระพี ม่วงสิงห์ - กาฬสินธุ์:ไกรสร
โคตรแสวง

6 : 13

18 คู่ที่ 57 14.45 รอบแรก - ระนอง:บุญขันติชัย บุญศิริ - สงขลา:ปิยวัฒน์ สงสุรินทร์ 9 : 13

19 คู่ที่ 58 14.45 รอบแรก - ราชบุรี:ปิยวัฒน์ สะอาดเอี่ยม - ลำปาง:พัทธนันท์
มัดแช

6 : 13

20 คู่ที่ 59 14.45 รอบแรก - ขอนแก่น:สิริรักษ์ ต้นกัลยา - สตูล:อธิราช หมาดลา 13 : 10

21 คู่ที่ 73 16.30 รอบแรก - กาฬสินธุ์:ไกรสร โคตรแสวง - สงขลา:ปิยวัฒน์
สงสุรินทร์

7 : 13

22 คู่ที่ 74 16.30 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร:ระพี ม่วงสิงห์ - เพชรบุรี:ธนวัต
หอมสุด

11 : 13

23 คู่ที่ 75 16.30 รอบแรก - ปทุมธานี:ศิริศักดิ์ บุญเกิด - ระนอง:บุญขันติชัย บุญศิริ 13 : 7

24 คู่ที่ 76 16.30 รอบแรก - เชียงราย:นนทพัทธ์ ดวงปิก - สตูล:อธิราช หมาดลา 13 : 6

25 คู่ที่ 77 16.30 รอบแรก - ขอนแก่น:สิริรักษ์ ต้นกัลยา - ลำปาง:พัทธนันท์ มัดแช 13 : 12

ประเภท: หญิงเดี่ยว
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 7 08.30 รอบแรก - นนทบุรี:ปธิตา ศิลาวุธ - สุพรรณบุรี:จุฬารัตน์ ทนงค์ 13 : 9

2 คู่ที่ 8 08.30 รอบแรก - กาญจนบุรี:เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ - ลำปาง:จุฑาทิตย์
ยกยอ

13 : 11

3 คู่ที่ 9 08.30 รอบแรก - มุกดาหาร:สุลักษณา สีคำ - ระนอง:ผกากรอง บุญศิริ 13 : 9

4 คู่ที่ 10 08.30 รอบแรก - นครศรีธรรมราช:เกตุสุดา ผกาศรี - ร้อยเอ็ด:ขนิษฐา
กอบกำ

13 : 11

5 คู่ที่ 11 08.30 รอบแรก - พัทลุง:พัชรพร นุ่นปาน - สุโขทัย:วรัญญา หอมชื่น 13 : 5

6 คู่ที่ 25 10.15 รอบแรก - มุกดาหาร:สุลักษณา สีคำ - สุพรรณบุรี:จุฬารัตน์ ทนงค์ 10 : 13

7 คู่ที่ 26 10.15 รอบแรก - นนทบุรี:ปธิตา ศิลาวุธ - ลำปาง:จุฑาทิตย์ ยกยอ 13 : 11



หน้า 4 จาก 4

เปตอง ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:01:03 PM

8 คู่ที่ 27 10.15 รอบแรก - กาญจนบุรี:เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ - ระนอง:ผกากรอง
บุญศิริ

13 : 5

9 คู่ที่ 28 10.15 รอบแรก - นครศรีธรรมราช:เกตุสุดา ผกาศรี -
สมุทรปราการ:ปิยะมาตร ประภัสสร

2 : 13

10 คู่ที่ 29 10.15 รอบแรก - พัทลุง:พัชรพร นุ่นปาน - ร้อยเอ็ด:ขนิษฐา กอบกำ 5 : 13

11 คู่ที่ 43 13.00 รอบแรก - กาญจนบุรี:เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ - สุพรรณบุรี:จุฬารัตน์
ทนงค์

13 : 10

12 คู่ที่ 44 13.00 รอบแรก - นนทบุรี:ปธิตา ศิลาวุธ - มุกดาหาร:สุลักษณา สีคำ 13 : 5

13 คู่ที่ 45 13.00 รอบแรก - ระนอง:ผกากรอง บุญศิริ - ลำปาง:จุฑาทิตย์ ยกยอ 13 : 10

14 คู่ที่ 46 13.00 รอบแรก - นครศรีธรรมราช:เกตุสุดา ผกาศรี - สุโขทัย:วรัญญา
หอมชื่น

6 : 13

15 คู่ที่ 47 13.00 รอบแรก - ร้อยเอ็ด:ขนิษฐา กอบกำ - สมุทรปราการ:ปิยะมาตร
ประภัสสร

11 : 13

16 คู่ที่ 61 14.45 รอบแรก - ลำปาง:จุฑาทิตย์ ยกยอ - สุพรรณบุรี:จุฬารัตน์ ทนงค์ 5 : 13

17 คู่ที่ 62 14.45 รอบแรก - กาญจนบุรี:เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ - มุกดาหาร:สุลักษณา
สีคำ

13 : 8

18 คู่ที่ 63 14.45 รอบแรก - นนทบุรี:ปธิตา ศิลาวุธ - ระนอง:ผกากรอง บุญศิริ 10 : 13

19 คู่ที่ 64 14.45 รอบแรก - นครศรีธรรมราช:เกตุสุดา ผกาศรี - พัทลุง:พัชรพร
นุ่นปาน

11 : 12

20 คู่ที่ 65 14.45 รอบแรก - สมุทรปราการ:ปิยะมาตร ประภัสสร - สุโขทัย:วรัญญา
หอมชื่น

13 : 10

21 คู่ที่ 79 16.30 รอบแรก - กาญจนบุรี:เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ - นนทบุรี:ปธิตา ศิลาวุธ 8 : 13

22 คู่ที่ 80 16.30 รอบแรก - มุกดาหาร:สุลักษณา สีคำ - ลำปาง:จุฑาทิตย์ ยกยอ 13 : 7

23 คู่ที่ 81 16.30 รอบแรก - ระนอง:ผกากรอง บุญศิริ - สุพรรณบุรี:จุฬารัตน์ ทนงค์ 8 : 13

24 คู่ที่ 82 16.30 รอบแรก - ร้อยเอ็ด:ขนิษฐา กอบกำ - สุโขทัย:วรัญญา หอมชื่น 13 : 7

25 คู่ที่ 83 16.30 รอบแรก - พัทลุง:พัชรพร นุ่นปาน - สมุทรปราการ:ปิยะมาตร
ประภัสสร

4 : 13



ฟนัดาบ ประจาํวนัที18 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 13:00 รอบแรก  ชุมพร  ชุมพร 2 9 : 15

2  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 13:00 รอบแรก  กรุงเทพมหานคร 2  อบุลราชธานี 15 : 6

3  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 13:20 รอบสอง  กรุงเทพมหานคร  ชุมพร 2 15 : 5

4  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 13:20 รอบสอง  นครศรีธรรมราช  สมทุรปราการ 10 : 15

5  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 13:40 รอบสอง  นครศรีธรรมราช 2  นครสวรรค์ 15 : 11

6  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 13:40 รอบสอง  กรุงเทพมหานคร 2  นครสวรรค ์2 10 : 15

7  ดาบฟอยล์ บคุคลหญงิ 14:00 รอบแรก  ชลบรีุ  นนทบรีุ 4 : 15

8  ดาบฟอยล์ บคุคลหญงิ 14:00 รอบแรก  ชุมพร  ภเูก็ต 2 3 : 15

9  ดาบฟอยล์ บคุคลหญงิ 14:20 รอบรองชนะเลศิ  นนทบรีุ  ภเูก็ต 1 : 15

10  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 14:20 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  สมทุรปราการ 15 : 8

11  ดาบฟอยล์ บคุคลหญงิ 14:40 รอบรองชนะเลศิ  นนทบรีุ 2  ภเูก็ต 2 15 : 11

12  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 14:40 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช 2  นครสวรรค ์2 15 : 12

13  ดาบฟอยล์ บคุคลหญงิ 15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นนทบรีุ 2  ภเูก็ต 5 : 15

14  ดาบเอเป้ บคุคลชาย 15:20 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 2 15 : 8



ฟิกเกอรส์เก็ตติڋง ประจาํวนัที18 ٳ มนีาคม 2560

No.
ประเภท
การ
แขง่ขนั

เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  แอดวานซ์
โนวสิ
หญงิ

13:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 นนทบรีุ: ภคมน ปรชัญารตักิลุ
2 นครราชสมีา: มนิทม์นัตา ลอ้วชิช์วรวชัร
3 ชุมพร: ณิชช์ชศิา ฤทธิ 礀�ประคองเชาว์
4 หนองคาย: พจิกัษณา โรจนาวไิลวุฒิ
5 ปทมุธานี: กลุจริาวรรณ มณีรตัน์
6 กรุงเทพมหานคร: จณิณพตั บรูณะสมบตัิ

59.35 Gold
57.70 Silver
53.43 Bronze
49.27
45.27

0 Withdrawn

2  อลีีทจู
เนียร์
หญงิ

13:40 รอบชงิชนะเลศิ  1 สพุรรณบรีุ: พรอ้มสรร รตันดลิก ณ ภเูก็ต
2 ปทมุธานี: สปุระวีณ์ ศรีสถาพร
3 เชียงใหม:่ อนุธดิา วงศ์แจม่
4 อดุรธานี: วลยัลกัษณ์ กิ�งสาหสั
5 กรุงเทพมหานคร: ฐติา ลํ�าซาํ

117.80 Gold
081.76 Silver
0 Withdrawn
0 Withdrawn
0 Withdrawn

3  เบสคิจู
เนียร์
หญงิ

14:20 รอบชงิชนะเลศิ  1 สพุรรณบรีุ: ฑฆีรี ศลิปอาชา
2 นนทบรีุ: ณชัชา ปรชัญารตักิลุ
3 กรุงเทพมหานคร: นภสั วรสาธติ
4 กรุงเทพมหานคร 2: นภสัธมนต์ อนิกา้ สตัตบงกช
5 สรุาษฎร์ธานี: ลนิด์เซย์ ลิ�นปราชญา เครก
6 อดุรธานี: พชิชาพร ทองสเีหลือง

83.95 Gold
79.48 Silver
73.95 Bronze
22.93

0 Withdrawn
0 Withdrawn



หน้า 1 จาก 1

ฟุตซอล ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 7:00:15 PM

1 ทีมหญิง 10:00 รอบแรก สาย 3 สงขลา - สุพรรณบุรี 2 : 4

2 ทีมหญิง 11:00 รอบแรก สาย 1 กรุงเทพมหานคร - กาฬสินธุ์ 6 : 1

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

4 ทีมชาย 12:30 รอบแรก สาย 1 กรุงเทพมหานคร - สมุทรสาคร 0 : 1

5 ทีมหญิง 13:00 รอบแรก สาย 4 ขอนแก่น - นครปฐม 6 : 3

6 ทีมหญิง 14:00 รอบแรก สาย 2 ชุมพร - นนทบุรี 0 : 1

7 ทีมชาย 14:30 รอบแรก สาย 4 ตาก - สุราษฎร์ธานี 8 : 2

8 ทีมชาย 15:30 รอบแรก สาย 2 ชุมพร - นครศรีธรรมราช 12 : 3

9 ทีมชาย 16:00 รอบแรก สาย 3 นครปฐม - ระนอง 4 : 2



หน้า 1 จาก 1

ฟุตบอล ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:44:46 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 7 11:00 รอบแรก สาย 4 สงขลา - อุบลราชธานี 2 : 1

2 คู่ที่ 9 13:00 รอบแรก สาย 1 ชลบุรี - นราธิวาส 2 : 0

3 คู่ที่ 8 13:00 รอบแรก สาย 4 กรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ 5 : 4

4 คู่ที่ 10 15:00 รอบแรก สาย 2 นครสวรรค์ - ระนอง 6 : 0

5 คู่ที่ 9 15:00 รอบแรก สาย 3 ชุมพร - น่าน 1 : 0

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 8 11:00 รอบแรก สาย 3 กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี 3 : 5

2 คู่ที่ 14 13:00 รอบแรก สาย 1 ศรีสะเกษ - สุรินทร์ 3 : 1

3 คู่ที่ 15 15:00 รอบแรก สาย 2 นครสวรรค์ - ลำปาง 1 : 2



หน้า 1 จาก 2

มวยไทยสมัครเล่น ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:45:47 PM

1 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- เพชรบูรณ์: ชลธิชา อ้นเวียง -
ยโสธร: แพรวลดา โพธิสาร

30(RSCOC) : 27

2 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- พิจิตร: ยุภา ศรีภิรมย์ -
หนองบัวลำภู: เล็ก นาวัน

28 : 29(RSCOC)

3 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครพนม: พิยะดา สุรพิศ - ระนอง:
รสริน มีชัย

9 : 10(RSC)

4 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กรุงเทพมหานคร: น้ำทิพย์
ทุลาไสง - ปทุมธานี: สุพรรณีย์

10(RSCH) : 9

5 รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน
45 กก.และไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครราชสีมา: จิฬายุทธ ศิลาพิมพ์ -
สตูล: อาแมน เพ็งไทร

27 : 30(RSCOC)

6 รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน
45 กก.และไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ร้อยเอ็ด: ยศพร คำไพรินทร์ -
ลำพูน: วรายุทธ วนาจำเรียง

27 : 30(RSCOC)

7 รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน
45 กก.และไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- เชียงใหม่: สมชาย กานนมรกต -
เพชรบูรณ์: ศิลาวุธ คำภีร์

0 : 0(ชนะBye)

8 รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน
45 กก.และไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครปฐม: ถิรวัฒน์ จำปาทอง -
สุราษฎร์ธานี: จิรเมธ พรหมรักษ์

27 : 30(RSCOC)

9 รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน
45 กก.และไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- เชียงราย: ชลดา ใจปาละ - พิจิตร:
เจนจิรา จันทร์เหมือน

29(RSCOC) : 28

10 รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน
45 กก.และไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ขอนแก่น: ศรีสุลักษณ์ ชิตบุตร -
หนองบัวลำภู: ชญาวีร์ นิ่มแสงทอง

20(RSC) : 18

11 รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน
45 กก.และไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ตรัง: สุธาทิพย์ ทองตรีพันธุ์ -
สุราษฎร์ธานี: อรปรียา ปราณขำ

30(RSCOC) : 27

12 รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน
45 กก.และไม่เกิน 48 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กรุงเทพมหานคร: อรณัญช์ คุนานัน
- ปราจีนบุรี: ศศิ กิมเต็ก

28 : 29(RSCOC)

13 รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
น้ำหนักต้องเกิน 60 กก.และไม่เกิน

13:00 รอบแรก - สมุทรปราการ: รณภูมิ ระบงศรี -
สุราษฎร์ธานี: ณรงค์ชัย ไชยทอง

0 : 0(RSCH)

14 รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
น้ำหนักต้องเกิน 60 กก.และไม่เกิน

13:00 รอบแรก - กรุงเทพมหานคร: วิศรุต นุ่มน้อย -
อุดรธานี: วัฒนา ชมภูธร

18 : 20(RSC)

15 รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
น้ำหนักต้องเกิน 60 กก.และไม่เกิน

13:00 รอบแรก - ชุมพร: อภินันท์ ใจแจ้ง - ระยอง:
ณัฐพล สมภักดี

0 : 0(ชนะBye)

16 รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
น้ำหนักต้องเกิน 60 กก.และไม่เกิน

13:00 รอบแรก - เชียงใหม่: นครินทร์ อินทะไชย -
ลำพูน: วิวัฒน์ สุวรรณธัญญกิจ

0 : 0(RSCH)

17 รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท
น้ำหนักต้องเกิน 60 กก.และไม่เกิน

13:00 รอบแรก - ขอนแก่น: มณฑล โพธิไทร -
นครราชสีมา: ชนะชัย กรอบจินดา

28 : 29(RSCOC)

18 รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน
63.5 กก.และไม่เกิน 67 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครราชสีมา: สุทธิศักดิ์ ดอกคำ -
สมุทรปราการ: ธนัญชัย บูชาพันธ์

0(RSC) : 0

19 รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน
63.5 กก.และไม่เกิน 67 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ขอนแก่น: คมชาญ กองจันทร์ -
ปทุมธานี: รังสิมันตุ์ กีตา

0(RSC) : 0

20 รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน
63.5 กก.และไม่เกิน 67 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครนายก: เชิดศักดิ์ ลาภเวช -
ยโสธร: ศักดิ์สิทธิ์ ศรีชนะ

9 : 10(RSC)
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21 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน
51กก.และไม่เกิน 54 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ประจวบคีรีขันธ์: วิมลสิริ แสงพรม -
พะเยา: อัญชลี กันธะป้อง

27 : 30(RSCOC)

22 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน
51กก.และไม่เกิน 54 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ศรีสะเกษ: ศรินดา รัตนนาม -
หนองบัวลำภู: ปณิดา แก้วแก่นคูณ

30(RSCOC) : 27

23 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน
51กก.และไม่เกิน 54 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครราชสีมา: วราพร ใจเที่ยง -
ยะลา: อนัญญา สีสองสี

0(RSC) : 0

24 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน
51กก.และไม่เกิน 54 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กรุงเทพมหานคร: ณัชกมล
จันทาศรี - เพชรบูรณ์: นาตยา

20(RSC) : 18

25 รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักต้องเกิน
67 กก.และไม่เกิน 71 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กระบี่: อนุวัตร์ หวังเหล่ -
หนองบัวลำภู: สุธีร์ อาจหาญ

28 : 29(RSCOC)

26 รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักต้องเกิน
67 กก.และไม่เกิน 71 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กรุงเทพมหานคร: วงศกร
เหล่าชะรา - มหาสารคาม: ทัตเทพ

0(RSC) : 0

27 รุ่นไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักต้องเกิน
67 กก.และไม่เกิน 71 กก.

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครศรีธรรมราช: ภควัตร
เกษรมาลา - ปทุมธานี: ภูมิพัฒน์

0(RET) : 0



มวยปลํ 韀�า ประจาํวนัทีែ� 18 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบคดัเลือก  ขอนแกน่  อบุลราชธานี 0 : 10

2  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  กระบีن  กรุงเทพมหานคร 0 : 6

3  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  พงังา  พษิณุโลก 2 : 2

4  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 น่าน  สพุรรณบรีุ 0 : 2

5  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ชลบรีุ  อบุลราชธานี 2 : 12

6  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 เพชรบรูณ์  สพุรรณบรีุ 0 : 4

7  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กรุงเทพมหานคร  อบุลราชธานี 0 : 8

8  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 นครศรีธรรมราช  สพุรรณบรีุ 12 : 2

9  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ยโสธร  สงขลา 0 : 2

10  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 น่าน  ศรีสะเกษ 0 : 4

11  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ชลบรีุ  นครศรีธรรมราช 0 : 10

12  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กรุงเทพมหานคร  สพุรรณบรีุ 0 : 4

13  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กระบีن  เพชรบรูณ์ 17 : 19

14  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 0 : 4

15  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 พษิณุโลก  ศรีสะเกษ 0 : 2

16  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  สพุรรณบรีุ 0 : 12

17  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  น่าน  สพุรรณบรีุ 8 : 0

18  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  นนทบรีุ 8 : 0

19  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  รอ้ยเอ็ด  ศรีสะเกษ 0 : 4

20  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ  อบุลราชธานี 0 : 10

21  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  อบุลราชธานี 10 : 0

22  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบ RE  พษิณุโลก  อบุลราชธานี 0 : 4

23  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบคดัเลือก  พษิณุโลก  สโุขทยั 0 : 10

24  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  เพชรบรูณ์  อบุลราชธานี 0 : 10

25  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  นนทบรีุ  สมทุรสาคร 4 : 0



26  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 นครศรีธรรมราช  หนองบวัลาํภู 11 : 0

27  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กระบีن  อตุรดติถ์ 10 : 8

28  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 นครศรีธรรมราช  น่าน 0 : 8

29  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ขอนแกน่  ชลบรีุ 8 : 0

30  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 นนทบรีุ  น่าน 4 : 2

31  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 สโุขทยั  อบุลราชธานี 6 : 3

32  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 รอ้ยเอ็ด  สระแกว้ 10 : 0

33  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กรุงเทพมหานคร  อบุลราชธานี 1 : 12

34  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ศรีสะเกษ  อบุลราชธานี 1 : 8

35  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 นครศรีธรรมราช  พษิณุโลก 4 : 0

36  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กระบีن  อบุลราชธานี 0 : 4

37  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 นนทบรีุ  รอ้ยเอ็ด 4 : 2

38  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  อตุรดติถ์  อบุลราชธานี 0 : 10

39  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  ขอนแกน่  อบุลราชธานี 0 : 8

40  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  สงขลา  สโุขทยั 0 : 10

41  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  อบุลราชธานี 6 : 2

42  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  เพชรบรูณ์ 10 : 0

43  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นนทบรีุ  ศรีสะเกษ 0 : 10

44  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

09:00 รอบชงิที3 ن  กรุงเทพมหานคร  อบุลราชธานี 2 : 0

45  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  น่าน  รอ้ยเอ็ด 14 : 11

46  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  นครศรีธรรมราช  สพุรรณบรีุ 8 : 0

47  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  ศรีสะเกษ  สพุรรณบรีุ 12 : 3

48  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  นครศรีธรรมราช  น่าน 8 : 0

49  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  นนทบรีุ  สพุรรณบรีุ 8 : 7

50  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  ชลบรีุ  อบุลราชธานี 2 : 4

51  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  นนทบรีุ  พษิณุโลก 8 : 1

52  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  กรุงเทพมหานคร  ขอนแกน่ 2 : 10

53  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  พษิณุโลก  เพชรบรูณ์ 4 : 8

54  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  ชลบรีุ  อตุรดติถ์ 6 : 13



55  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

15:00 รอบชงิที3 ن  สงขลา  อบุลราชธานี 0 : 4

56  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 58 กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  น่าน  อบุลราชธานี 0 : 8

57  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 63 กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  อบุลราชธานี 3 : 4

58  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 58
กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ  อบุลราชธานี 0 : 10

59  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 63
กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  สโุขทยั 2 : 12

60  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
49 กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  ศรีสะเกษ 0 : 6

61  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
52 กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  ศรีสะเกษ 2 : 1

62  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบแรก  กรุงเทพมหานคร  เพชรบรูณ์ 1 : 0

63  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบแรก  ตรงั  นครปฐม 1 : 0

64  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบแรก  ขอนแกน่  อบุลราชธานี 0 : 1

65  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบแรก  รอ้ยเอ็ด  ศรีสะเกษ 0 : 1

66  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบคดัเลือก  สพุรรณบรีุ  อบุลราชธานี 0 : 1

67  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบคดัเลือก  กระบีن  นครศรีธรรมราช 0 : 1

68  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบคดัเลือก  นครปฐม  รอ้ยเอ็ด 0 : 1

69  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบคดัเลือก  กรุงเทพมหานคร  ตรงั 1 : 0

70  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบสอง  นครศรีธรรมราช  เพชรบรูณ์ 0 : 1

71  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบสอง  กรุงเทพมหานคร  นครปฐม 1 : 0

72  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ชลบรีุ  เพชรบรูณ์ 1 : 0

73  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบสอง  ขอนแกน่  รอ้ยเอ็ด 0 : 1

74  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบสอง  ศรีสะเกษ  อบุลราชธานี 0 : 1

75  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 พษิณุโลก  สงขลา 0 : 1

76  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 พษิณุโลก  สงขลา 1 : 0

77  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กรุงเทพมหานคร  รอ้ยเอ็ด 1 : 0

78  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบรองชนะเลศิ  ตรงั  เพชรบรูณ์ 0 : 1

79  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบสาม  กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 1 : 0

80  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบรองชนะเลศิ  ขอนแกน่  ศรีสะเกษ 0 : 1

81  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบสาม  รอ้ยเอ็ด  อบุลราชธานี 0 : 1

82  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบรองชนะเลศิ  ชลบรีุ  สงขลา 0 : 1

83  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 0 : 1



84  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบสีن  นครปฐม  เพชรบรูณ์ 1 : 0

85  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบสีن  ตรงั  นครศรีธรรมราช 1 : 0

86  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบหา้  กรุงเทพมหานคร  ตรงั 1 : 0

87  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบหา้  นครปฐม  นครศรีธรรมราช 1 : 0

88  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบ RE  กระบีن  อบุลราชธานี 0 : 1

89  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบชงิที3 ن  ชลบรีุ  พษิณุโลก 0 : 1

90  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบชงิที3 ن  กรุงเทพมหานคร  อบุลราชธานี 0 : 1

91  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  สงขลา 1 : 0

92  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
50 กก.

17:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  อบุลราชธานี 0 : 1
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1 ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก.
ไม่เกิน 60 กก.

12:05 รอบสอง - นครราชสีมา: อธิชัย เพิ่มทรัพย์ -
บุรีรัมย์: วีระพล จงจอหอ

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - ขอนแก่น: นรวิทย์ ตุ้มทอง -
นครสวรรค์: ธนกฤต เสียมไธสง

5(W.P) : 0

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

12:05 รอบสอง - นครศรีธรรมราช: ปิยวัฒน์ นามโชติ
- ระยอง: นพนันท์ สมบาน

0(KO) : 0

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

12:05 รอบสอง - จันทบุรี: อภิรัตน์ แนวไธสง -
ร้อยเอ็ด: สิทธิพงษ์ พุทธนาวงศ์

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - ตรัง: ศตวรรษ ขันใส - อ่างทอง:
สมโภช สีสา

2 : 3(W.P)

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

12:05 รอบสอง - ชุมพร: ชัยวัฒน์ ทองสุข -
เชียงราย: ปิยพนธ์ พาหา

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร: กฤษกร
แสงฟ้างำ - สมุทรปราการ: ธนพล

1 : 4(W.P)

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

12:05 รอบสอง - พิษณุโลก: จิรกร วิงวัง - ราชบุรี:
อุทิศ บุญทศ

0(WO) : 0

9 เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก.
ไม่เกิน 69 กก.

12:05 รอบสอง - นครนายก: ธนดล วิทยาศิลป์ -
ยโสธร: เทวราช สุขเกษม

0 : 0(RET)

10 เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก.
ไม่เกิน 69 กก.

12:05 รอบสอง - ชลบุรี: เพชรไชยา หมันงะ -
ศรีสะเกษ: ภูวนารถ น้อยอาษา

0(KO) : 0

11 เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก.
ไม่เกิน 69 กก.

12:05 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร: กฤตานน
จันทร์โอ - อุตรดิตถ์: สุรภัฎ

0(WO) : 0

12 เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก.
ไม่เกิน 69 กก.

12:05 รอบสอง - นนทบุรี: กิตติวินท์ ประวงศ์เดือน -
ลำปาง: ชาติทนง สีสมสอน

2 : 3(W.P)

13 เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก.
ไม่เกิน 69 กก.

12:05 รอบสอง - ร้อยเอ็ด: อดิศร ศรีษา - ราชบุรี:
ศักติวุฒ เลียงผา

0(RSC) : 0

14 มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก.
ไม่เกิน 75 กก.

12:05 รอบสอง - นนทบุรี: ณัฐวุฒิ อุ่นหล้า -
สมุทรปราการ: ธวัชชัย

0 : 0(RSC)

15 มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก.
ไม่เกิน 75 กก.

12:05 รอบสอง - ตรัง: สุทธิชัย เกื้อฉิม -
อำนาจเจริญ: วุฒิชัย ครุฑรักษา

0(KO) : 0

16 มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก.
ไม่เกิน 75 กก.

12:05 รอบสอง - พะเยา: วีรภัทร ปรังเขียว -
ศรีสะเกษ: กิติศักดิ์ ไชยสาร

0(RSC) : 0

17 มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก.
ไม่เกิน 75 กก.

12:05 รอบสอง - กาญจนบุรี: จิรเมธ เทียงผง -
ราชบุรี: ธนาวุฒิ สุวรรณชาติ

0 : 0(RSC)

18 มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก.
ไม่เกิน 75 กก.

12:05 รอบสอง - นราธิวาส: ปธานิน บุญฤทธิ์ -
บึงกาฬ: ธีระวัฒน์ ยศสกุล

0(RSC) : 0

19 มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก.
ไม่เกิน 75 กก.

12:05 รอบสอง - น่าน: ก้องเกียรติ ตนภู - ระยอง:
อนุศิษฏ์ ยิ่งประยูร

0 : 0(RSC.JURY)

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

12:05 รอบสอง - นครศรีธรรมราช: จุฑาทิพย์
สิทธิเชนทร์ - สุราษฎร์ธานี:

0(RSC) : 0
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21 พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน
45 กก.

12:05 รอบสอง - ฉะเชิงเทรา: ภัศรา ภักดี - ร้อยเอ็ด:
อัญมณี มีตัวตน

0 : 5(W.P)

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

12:05 รอบสอง - พระนครศรีอยุธยา: สุกัญญา
รูปโฉม - พะเยา: วรัมพร

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร: วาริน ชิณะมา -
เชียงราย: อังคณาวรรณ ขันทะ

5(W.P) : 0

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

12:05 รอบสอง - หนองบัวลำภู: เดือนฉาย รัตนวรรณ
- อ่างทอง: ขนิษฐา นกเชี่ยว

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - นครสวรรค์: อริสรา ปาโสรักษ์ -
อุตรดิตถ์: รุ่งทิวา นะถา

0 : 5(W.P)

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

12:05 รอบสอง - ขอนแก่น: วรรณิดา น้อยนาง -
นครปฐม: ปาริฉัตร บุญสร้าง

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - กระบี่: ณัฐลินี ช่วยการ -
นครราชสีมา: สุมาลี บุญชู

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - นครศรีธรรมราช: กัลยรัตน์ นำพล -
เลย: รุ่งทิพย์ นาชัยฤทธิ์

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร: อภิญญา ศรีนวล
- กาญจนบุรี: ปิยวรรณ

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - ชุมพร: ปียวรรณ ปลอดปล่อง -
สระบุรี: อารียา เกยูร

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - จันทบุรี: กนกรัตน์ อยู่ในสุข -
สิงห์บุรี: ชนากานต์ เอี่ยมสำอาค์

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - ชลบุรี: กชกร เกศมนเฑียร -
นครราชสีมา: จิรัญชยา พูนสังข์

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - กระบี่: อัจฉรา พิศุทธิศักดิ์ - ยะลา:
ไซนะห์ มามะ

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - กำแพงเพชร: กันยารัตน์ เซ็นกลาง
- ศรีสะเกษ: มุทิตา ยอดเกษ

0 : 5(W.P)

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

12:05 รอบสอง - พิษณุโลก: เนรัญชญา
เชื้อคำจันทร์ - บึงกาฬ: นพมาศ

0(RSC) : 0

36 ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

12:05 รอบสอง - เชียงใหม่: พิชญ์สินี ก่อถ่อมู -
นครราชสีมา: ธันย์ชนก ศักดิ์ศรี

0 : 0(RSC)

37 ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

12:05 รอบสอง - ร้อยเอ็ด: นวรัตน์ ทองศรี - ลำปาง:
วิกานดา นามวงค์

0(RSC) : 0

38 ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

12:05 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร: พรทิพา
จันทร์วิเศษ - หนองคาย:

0 : 0(RSC)

39 ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60
กก. ไม่เกิน 64 กก.

12:05 รอบสอง - กระบี่: เพ็ญนภา ละเอียด -
หนองบัวลำภู: อรุณวรรณ อุขุนทด

0 : 0(KO)
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ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุพรรณบุรี: วิภากรณ์ ขวัญยืน 85(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร: ออมทรัพย์ สายกระสุน 84(Silver)

3 สุรินทร์ 2: ภิธิญา สมดี 82(Bronze)

4 สุพรรณบุรี 2: รัชนีกร อินทร์มะณี 81

5 นครสวรรค์: เสาวลักษณ์ เขียวคล้าย 77

6 ศรีสะเกษ 2: กาญจนา จิตรโสม 71

7 สุรินทร์: จิราวรรณ เทพวัน 71

8 นครศรีธรรมราช: ชนนิกานต์ ยอดวิจารณ์ 64

9 ศรีสะเกษ: หนึ่งธิดา สุภาพงษ์ 61

10 อุบลราชธานี: กนกอร ทิพย์คุณ 60

11 อ่างทอง: สุพรรษา จิตรสวัสดิ์ 51

12 บุรีรัมย์: ทอฝัน ทับอุดม 0

13 พัทลุง: วรรณวิษา หนูสม 0

14 ยโสธร: ณัฐกฤตา วงษ์คำจันทร์ 0

15 สุราษฎร์ธานี: โป๊ยเซียน ยอดสาร 0

ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ชลบุรี: นวพร แดงศรี 105(Gold)

2 นครราชสีมา: ประกายมาศ อินทรมณี 95(Silver)

3 ศรีสะเกษ 2: สิริมา กองแก้ว 93(Bronze)
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4 สุราษฎร์ธานี: สุภัชชา หัสดงค์ 91

5 สุรินทร์: จันทิมา ผิวขาว 81

6 กรุงเทพมหานคร: สุกัลยา โพธิ์นรินทร์ 80

7 อ่างทอง: กัญญารัตน์ บุญประเทศ 80

8 นครศรีธรรมราช: ภาคย์สุดา การสมาน 76

9 สุพรรณบุรี: ชนินาถ พึ่งสันเทียะ 70

10 นครสวรรค์: ปวีณ์สุดา รักษา 65

11 ศรีสะเกษ: ปนัดดา ดวงทองมา 65

12 ยโสธร 2: พิไลวรรณ ดวงศรี 55

13 ยโสธร: สาวิตรี มูลวงศ์ 0

ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ชลบุรี 2: อนุชา ดวงศรี 157(Gold)

2 นครราชสีมา: ประยงค์ จักรแก้ว 156(Silver)

3 นครศรีธรรมราช: นนทพัฒน์ ธานีวรรณ 146(Bronze)

4 ชลบุรี: ศราวุธ แสงหิรัญ 125

5 นครสวรรค์: ชนะศักดิ์ ชมชื่น 120

6 อ่างทอง: ภาณุพงศ์ พรมเจริญ 100

7 ลำพูน: อนันตชัย สิทธิ์คงเด่น 96

8 ศรีสะเกษ: อนุชา บุญขาว 95

9 พัทลุง: อธิศร เบ็ญก้อเด็ม 0
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10 ยโสธร: สุริยะ มีธรรม 0

11 สุพรรณบุรี: ศักดิ์ดา มีบุญ 0

12 อ่างทอง 2: ธีรพงษ์ ผลสุข 0

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 53  กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุพรรณบุรี: วิภากรณ์ ขวัญยืน 150(Gold)

2 สุพรรณบุรี 2: รัชนีกร อินทร์มะณี 144(Silver)

3 นครสวรรค์: เสาวลักษณ์ เขียวคล้าย 142(Bronze)

4 สุรินทร์ 2: ภิธิญา สมดี 140

5 ศรีสะเกษ 2: กาญจนา จิตรโสม 121

6 ศรีสะเกษ: หนึ่งธิดา สุภาพงษ์ 114

7 อุบลราชธานี: กนกอร ทิพย์คุณ 111

8 นครศรีธรรมราช: ชนนิกานต์ ยอดวิจารณ์ 109

9 สุรินทร์: จิราวรรณ เทพวัน 108

10 อ่างทอง: สุพรรษา จิตรสวัสดิ์ 91

11 กรุงเทพมหานคร: ออมทรัพย์ สายกระสุน 84

12 สุราษฎร์ธานี: โป๊ยเซียน ยอดสาร 66

13 พัทลุง: วรรณวิษา หนูสม 61

14 ยโสธร: ณัฐกฤตา วงษ์คำจันทร์ 42

15 บุรีรัมย์: ทอฝัน ทับอุดม 40

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 58  กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
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1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ชลบุรี: นวพร แดงศรี 195(Gold)

2 ศรีสะเกษ 2: สิริมา กองแก้ว 170(Silver)

3 นครราชสีมา: ประกายมาศ อินทรมณี 165(Bronze)

4 สุราษฎร์ธานี: สุภัชชา หัสดงค์ 163

5 กรุงเทพมหานคร: สุกัลยา โพธิ์นรินทร์ 150

6 อ่างทอง: กัญญารัตน์ บุญประเทศ 150

7 สุรินทร์: จันทิมา ผิวขาว 141

8 นครศรีธรรมราช: ภาคย์สุดา การสมาน 137

9 สุพรรณบุรี: ชนินาถ พึ่งสันเทียะ 130

10 นครสวรรค์: ปวีณ์สุดา รักษา 120

11 ศรีสะเกษ: ปนัดดา ดวงทองมา 115

12 ยโสธร 2: พิไลวรรณ ดวงศรี 100

13 ยโสธร: สาวิตรี มูลวงศ์ 0

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ชลบุรี 2: อนุชา ดวงศรี 278(Gold)

2 นครราชสีมา: ประยงค์ จักรแก้ว 275(Silver)

3 นครศรีธรรมราช: นนทพัฒน์ ธานีวรรณ 259(Bronze)

4 ชลบุรี: ศราวุธ แสงหิรัญ 226

5 นครสวรรค์: ชนะศักดิ์ ชมชื่น 220

6 อ่างทอง: ภาณุพงศ์ พรมเจริญ 180
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7 ลำพูน: อนันตชัย สิทธิ์คงเด่น 171

8 สุพรรณบุรี: ศักดิ์ดา มีบุญ 116

9 ยโสธร: สุริยะ มีธรรม 105

10 ศรีสะเกษ: อนุชา บุญขาว 95

11 พัทลุง: อธิศร เบ็ญก้อเด็ม 70

12 อ่างทอง 2: ธีรพงษ์ ผลสุข 65

ประเภท: สแนทช์ -  รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ชลบุรี 2: อนุชา ดวงศรี 121(Gold)

2 นครราชสีมา: ประยงค์ จักรแก้ว 119(Silver)

3 สุพรรณบุรี: ศักดิ์ดา มีบุญ 116(Bronze)

4 นครศรีธรรมราช: นนทพัฒน์ ธานีวรรณ 113

5 ยโสธร: สุริยะ มีธรรม 105

6 ชลบุรี: ศราวุธ แสงหิรัญ 101

7 นครสวรรค์: ชนะศักดิ์ ชมชื่น 100

8 อ่างทอง: ภาณุพงศ์ พรมเจริญ 80

9 ลำพูน: อนันตชัย สิทธิ์คงเด่น 75

10 พัทลุง: อธิศร เบ็ญก้อเด็ม 70

11 อ่างทอง 2: ธีรพงษ์ ผลสุข 65

12 ศรีสะเกษ: อนุชา บุญขาว 0

ประเภท: สแนทช์ - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
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1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุราษฎร์ธานี: โป๊ยเซียน ยอดสาร 66(Gold)

2 นครสวรรค์: เสาวลักษณ์ เขียวคล้าย 65(Bronze)

3 สุพรรณบุรี: วิภากรณ์ ขวัญยืน 65(Silver)

4 สุพรรณบุรี 2: รัชนีกร อินทร์มะณี 63

5 พัทลุง: วรรณวิษา หนูสม 61

6 สุรินทร์ 2: ภิธิญา สมดี 58

7 ศรีสะเกษ: หนึ่งธิดา สุภาพงษ์ 53

8 อุบลราชธานี: กนกอร ทิพย์คุณ 51

9 ศรีสะเกษ 2: กาญจนา จิตรโสม 50

10 ศรีสะเกษ 2: กาญจนา จิตรโสม 50

11 สุรินทร์: จิราวรรณ เทพวัน 48

12 นครศรีธรรมราช: ชนนิกานต์ ยอดวิจารณ์ 45

13 ยโสธร: ณัฐกฤตา วงษ์คำจันทร์ 42

14 บุรีรัมย์: ทอฝัน ทับอุดม 40

15 อ่างทอง: สุพรรษา จิตรสวัสดิ์ 40

16 กรุงเทพมหานคร: ออมทรัพย์ สายกระสุน 0

ประเภท: สแนทช์ - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ชลบุรี: นวพร แดงศรี 90(Gold)

2 ศรีสะเกษ 2: สิริมา กองแก้ว 77(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี: สุภัชชา หัสดงค์ 72(Bronze)
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4 กรุงเทพมหานคร: สุกัลยา โพธิ์นรินทร์ 70

5 นครราชสีมา: ประกายมาศ อินทรมณี 70

6 อ่างทอง: กัญญารัตน์ บุญประเทศ 70

7 นครศรีธรรมราช: ภาคย์สุดา การสมาน 61

8 สุพรรณบุรี: ชนินาถ พึ่งสันเทียะ 60

9 สุรินทร์: จันทิมา ผิวขาว 60

10 นครสวรรค์: ปวีณ์สุดา รักษา 55

11 ศรีสะเกษ: ปนัดดา ดวงทองมา 50

12 ยโสธร 2: พิไลวรรณ ดวงศรี 45

13 ยโสธร: สาวิตรี มูลวงศ์ 0



หน้า 1 จาก 3

ยิมนาสติก ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 1:51:02 PM

1 ยิมนาสติกศิลป์ -
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย

10:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สงขลา 2: ภาสวิชญ์ หละหรูน 12.85(Gold)

2 ยะลา: ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ 12.65(Silver)

3 นครปฐม: เจษฎากร รอดพลอย 12.55(Bronze )

4 เชียงใหม่ 2: ธงชาติ มงคลธง 12.47

5 เชียงใหม่: อธิภัทร สุวเสริม 12.15

6 กรุงเทพมหานคร 2: สุภชีพ
บ่าวเบ็ญหมัด

11.57

7 กรุงเทพมหานคร: อิทธิฤทธิ์
ขำศิริรัตน์

11.47

8 สงขลา: วรรธนะสุข สุขภิมนตรี 10.2

9 สมุทรสาคร: ณฐพงศ์ อักษรพันธ์ 0

10 สมุทรสาคร 2: คณัสนันท์
สวัสดิผล

0

2 ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด -
หญิง

10:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สมุทรสาคร 2: ศศิวิมล เมืองพวน 11.96(Gold)

2 สุพรรณบุรี: ธวัลรัตน์ แซ่หุ่น 11.895(Silver)

3 สุพรรณบุรี 2: วิราวรรณ ถาวร 10.975(Bronze )

4 กรุงเทพมหานคร: พิมนภัทร์
ศุภพิทักษ์พงษ์

10.845

5 ฉะเชิงเทรา: สุพิชชา ท้วมละมูล 9.875

6 สมุทรสาคร: สีน้ำ รักษ์ภู 9.835

7 นนทบุรี: เปรมญาณันตร์ ติรภาส 9.835

8 ชลบุรี: ปรางค์ทิพย์ ช่วงโชติ 9.625

9 ฉะเชิงเทรา 2: กรวินท์
อินทร์ประเสริฐ

0

10 กรุงเทพมหานคร 2: มาร์ตา
ซอเกษม

0



หน้า 2 จาก 3

ยิมนาสติก ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 1:51:02 PM

3 ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย 10:35 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยะลา: ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ 11.37(Gold)

2 สงขลา: ภาสวิชญ์ หละหรูน 10.6(Silver)

3 นครปฐม: เจษฎากร รอดพลอย 9.37(Bronze )

4 กรุงเทพมหานคร: อิทธิฤทธิ์
ขำศิริรัตน์

8.97

5 เชียงใหม่ 2: วิศวยศ สาโรจน์ 5.42

6 กรุงเทพมหานคร 2: สุภชีพ
บ่าวเบ็ญหมัด

5.02

7 เชียงใหม่: ธงชาติ มงคลธง 4.87

8 ฉะเชิงเทรา: ปรินทร
ประสิทธิ์พานิช

0.9

9 สมุทรสาคร: ดนุเดช
นิมิตรบวรชัย

0

10 นครปฐม 2: ปรเมษ ทองสอง 0

4 ยิมนาสติกศิลป์ - ราวต่างระดับ -
หญิง

10:35 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สมุทรสาคร 2: ศศิวิมล เมืองพวน 8.8(Gold)

2 สุพรรณบุรี 2: ธวัลรัตน์ แซ่หุ่น 8.45(Silver)

3 สุพรรณบุรี: วิราวรรณ ถาวร 8.38(Bronze )

4 กรุงเทพมหานคร 2: พิมนภัทร์
ศุภพิทักษ์พงษ์

8

5 กรุงเทพมหานคร: มาร์ตา
ซอเกษม

3.42

6 สมุทรสาคร: สีน้ำ รักษ์ภู 2.85

7 ชลบุรี: ปรางค์ทิพย์ ช่วงโชติ 1.97

8 ฉะเชิงเทรา: กรวินท์
อินทร์ประเสริฐ

1.27

9 ฉะเชิงเทรา 2: สุพิชชา
ท้วมละมูล

0

10 เชียงใหม่: รมย์ชลีย์ สิงหเนตร 0



หน้า 3 จาก 3

ยิมนาสติก ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 1:51:03 PM

5 ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วงนิ่ง - ชาย 11:10 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สงขลา: ภาสวิชญ์ หละหรูน 12.5(Gold)

2 ยะลา: ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ 12.2(Silver)

3 กรุงเทพมหานคร: สุภชีพ
บ่าวเบ็ญหมัด

11.02(Bronze )

4 เชียงใหม่: อธิภัทร สุวเสริม 11.02(Bronze )

5 เชียงใหม่ 2: วิศวยศ สาโรจน์ 10.92

6 นครปฐม: เจษฎากร รอดพลอย 10.8

7 กรุงเทพมหานคร 2: ฟูกะ โนมูระ 10.52

8 สมุทรสาคร 2: ณฐพงศ์
อักษรพันธ์

0

9 ฉะเชิงเทรา: ปรินทร
ประสิทธิ์พานิช

0

10 สมุทรสาคร: ดนุเดช
นิมิตรบวรชัย

0



ยโูด ประจาํวนัที决� 18 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทา่ทุม่มาตรฐาน (Nage 
NO  Kata)

10.00 รอบที1 ن สาย B นครปฐม  น่าน แพ ้: ชนะ

2  ทา่ทุม่มาตรฐาน (JuNo
Kata)

10.00 รอบที1 ن สาย A กรุงเทพมหานคร  ตรงั แพ ้: ชนะ

3  ทา่ทุม่มาตรฐาน (Nage 
NO  Kata)

10:00 รอบที1 ن สาย A กรุงเทพมหานคร  ชลบรีุ แพ ้: ชนะ

4  ทา่ทุม่มาตรฐาน (JuNo
Kata)

10:00 รอบที1 ن สาย B จนัทบรีุ  น่าน แพ ้: ชนะ

5  รุน่ 38 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
38 กก.  หญงิ

10:00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร  พษิณุโลก แพ ้: ชนะ

6  ทา่ทุม่มาตรฐาน (Nage 
NO  Kata)

12:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  นครปฐม แพ ้: ชนะ

7  ทา่ทุม่มาตรฐาน (JuNo
Kata)

12:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  จนัทบรีุ แพ ้: ชนะ

8  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบแรก สาย A เพชรบรูณ์  สพุรรณบรีุ แพ ้: ชนะ

9  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบแรก สาย A ยะลา  สกลนคร ชนะ : แพ้

10  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบแรก สาย A ขอนแกน่  จนัทบรีุ แพ ้: ชนะ

11  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบแรก สาย B ชลบรีุ  ตรงั ชนะ : แพ้

12  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบแรก สาย B กรุงเทพมหานคร  น่าน ชนะ : แพ้

13  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบชงิที3 ن  จนัทบรีุ  ยะลา แพ ้: ชนะ

14  รุน่ 38 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
38 กก.  หญงิ

13:00 รอบชงิที3 ن  กรุงเทพมหานคร  ศรีสะเกษ ชนะ : แพ้

15  รุน่ 38 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
38 กก.  หญงิ

13:00 รอบชงิที3 ن  ชลบรีุ  นครปฐม แพ ้: ชนะ

16  รุน่ 38 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
38 กก.  หญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A พษิณุโลก  ศรีสะเกษ ชนะ : แพ้

17  รุน่ 38 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
38 กก.  หญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B นครปฐม  สมทุรปราการ แพ ้: ชนะ

18  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบสอง สาย A ยะลา  สพุรรณบรีุ แพ ้: ชนะ

19  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบสอง สาย A จนัทบรีุ  ลาํปาง ชนะ : แพ้

20  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบสอง สาย B ชลบรีุ  นครศรีธรรมราช แพ ้: ชนะ

21  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบสอง สาย B กรุงเทพมหานคร  บรีุรมัย์ ชนะ : แพ้

22  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A จนัทบรีุ  สพุรรณบรีุ แพ ้: ชนะ

23  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B กรุงเทพมหานคร  ชลบรีุ แพ ้: ชนะ

24  รุน่ 38 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
38 กก.  หญงิ

13:00 รอบแรก สาย B ชลบรีุ  สมทุรปราการ แพ ้: ชนะ

25  รุน่ 45 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
45 กก.  ชาย

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชลบรีุ  สพุรรณบรีุ ชนะ : แพ้

26  รุน่ 38 กก. นํنาหนกัไมเ่กนิ
38 กก.  หญงิ

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  พษิณุโลก  สมทุรปราการ แพ ้: ชนะ



ยยูติส ูประจาํวนัที 18 มนีาคม 2560

No.
ประเภท
การ
แขง่ขนั

เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  Duo  Mix
คูผ่สม

09:00 รอบแรก สาย A ขอนแกน่  ภเูก็ต 80 : 79.5

2  Duo  Mix
คูผ่สม

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

3  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย A นครศรีธรรมราช  สมทุรปราการ 0 : 99

4  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย A เชียงราย  เชียงใหม่ 0 : 99

5  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย A พะเยา  สพุรรณบรีุ 0 : 99

6  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย A ชลบรีุ  เชียงใหม่ 0 : 99

7  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย A เชียงราย  นครศรีธรรมราช 99 : 0

8  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

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

9  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย B นครปฐม  สพุรรณบรีุ 0 : 99

10  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย B ขอนแกน่  ศรีสะเกษ 99 : 4

11  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย B กรุงเทพมหานคร  สรุนิทร์ 6 : 0

12  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A นครปฐม  ภเูก็ต 50 : 0

13  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A ขอนแกน่  สพุรรณบรีุ 17 : 5



14  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A เชียงใหม ่ สระบรีุ 0 : 12

15  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B ลาํปาง  สรุนิทร์ 0 : 50

16  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B ลาํพูน  อาํนาจเจรญิ 17 : 12

17  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B ชลบรีุ  สมทุรปราการ 0 : 50

18  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A จนัทบรีุ  อาํนาจเจรญิ 18 : 7

19  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A เชียงใหม ่ ศรีสะเกษ 0 (ชนะ Bye) : 0 (สละสทิธ)ิ

20  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A นครปฐม  พะเยา 14 : 0

21  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B ลาํปาง  สมทุรปราการ 0 : 50

22  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B นครศรีธรรมราช  ลพบรีุ 50 : 0

23  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร  อาํนาจเจรญิ 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

24  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

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

25  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B ชลบรีุ  เชียงราย 13 : 11

26  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B ภเูก็ต  สมทุรปราการ 0 : 50

27  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A ขอนแกน่  นครปฐม 7 : 12

28  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A นครศรีธรรมราช  สระบรีุ 0 : 50

29  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

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

30  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ

09:00 รอบที2 ن สาย B กรุงเทพมหานคร  สมทุรปราการ 0 : 50



44 กก.
บคุคลหญงิ

31  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A จนัทบรีุ  เชียงใหม่ 4 : 14

32  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A นครปฐม  สรุนิทร์ 0 : 50

33  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B ชลบรีุ  สมทุรปราการ 0 : 50

34  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B นครศรีธรรมราช  สพุรรณบรีุ 50 : 0

35  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A ศรีสะเกษ  อาํนาจเจรญิ 50 : 0

36  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A กระบีن  อบุลราชธานี 50 : 0

37  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

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

38  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B นครปฐม  สมทุรปราการ 11 : 7

39  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบ RE  ขอนแกน่  นครศรีธรรมราช 20 : 0

40  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบ RE  กรุงเทพมหานคร  ลาํพูน 13 : 15

41  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบ RE  จนัทบรีุ  นครปฐม 0 (ชนะ Bye) : 0 (สละสทิธ)ิ

42  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

09:00 รอบ RE  ชลบรีุ  สพุรรณบรีุ 12 : 13

43  Duo  Mix
คูผ่สม

09:10 รอบแรก สาย B ฉะเชงิเทรา  นครปฐม 68 : 66.5

44  Duo  Mix
คูผ่สม

09:10 รอบแรก สาย B เชียงใหม ่ ปทมุธานี 61 : 71

45  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

09:15 รอบแรก สาย A เชียงราย  นครศรีธรรมราช 99 : 0

46  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

09:15 รอบแรก สาย A ชุมพร  ลาํพูน 99 : 0

47  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55

09:20 รอบแรก สาย B ฉะเชงิเทรา  พะเยา 0 : 99



กก. บคุคล
ชาย

48  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

09:20 รอบแรก สาย B ปทมุธานี  ศรีสะเกษ 0 : 99

49  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

09:30 รอบที2 ن สาย A ปทมุธานี  สมทุรปราการ 99 : 6

50  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

09:30 รอบที2 ن สาย A เชียงใหม ่ สรุนิทร์ 0 (ชนะเทคนิค) : 0

51  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

09:30 รอบที2 ن สาย B กรุงเทพมหานคร  สพุรรณบรีุ 0 : 2

52  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

09:30 รอบที2 ن สาย B ขอนแกน่  ชุมพร 0 : 99

53  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

09:30 รอบที2 ن สาย A เชียงราย  เชียงใหม่ 0 : 99

54  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

09:30 รอบที2 ن สาย B ขอนแกน่  สพุรรณบรีุ 0 : 99

55  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

09:30 รอบสอง สาย B กรุงเทพมหานคร  ภเูก็ต 3 : 0

56  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

10:00 รอบสอง สาย A กรุงเทพมหานคร  เชียงราย 99 : 0

57  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

10:00 รอบสอง สาย A ชุมพร  สพุรรณบรีุ 99 : 0

58  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

10:00 รอบสอง สาย B พะเยา  ภเูก็ต 0 : 99

59  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

10:00 รอบสอง สาย A สมทุรปราการ  สระบรีุ 99 : 0

60  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

10:30 รอบสอง สาย B ศรีสะเกษ  สรุนิทร์ 0 : 0 (ชนะเทคนิค)

61  Duo  Mix
คูผ่สม

11:30 รอบ RE  นครศรีธรรมราช  ภเูก็ต 0 : 0 (ชนะ Bye)



62  Duo  Mix
คูผ่สม

11:30 รอบ RE  เชียงใหม ่ นครปฐม 0 : 0 (ชนะ Bye)

63  Duo  Mix
คูผ่สม

11:35 รอบรองชนะเลศิ สาย A ขอนแกน่  สรุนิทร์ 80.5 : 72.5

64  Duo  Mix
คูผ่สม

11:40 รอบรองชนะเลศิ สาย B ฉะเชงิเทรา  ปทมุธานี 68 : 71.5

65  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

11:47 รอบ RE  เชียงราย  สพุรรณบรีุ 99 : 0

66  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

11:51 รอบ RE  พะเยา  ศรีสะเกษ 6 : 7

67  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

11:57 รอบรองชนะเลศิ สาย A กรุงเทพมหานคร  ชุมพร 16 : 0

68  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

12:03 รอบรองชนะเลศิ สาย B ภเูก็ต  สรุนิทร์ 99 : 0

69  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

12:05 รอบ RE  สมทุรปราการ  สรุนิทร์ 0 : 2

70  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

12:13 รอบ RE  กรุงเทพมหานคร  ขอนแกน่ 99 : 0

71  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

12:15 รอบรองชนะเลศิ สาย A เชียงใหม ่ ปทมุธานี 0 : 0 (แพโ้ทษ 2P)

72  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

12:20 รอบรองชนะเลศิ สาย B ชุมพร  สพุรรณบรีุ 12 : 0

73  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

12:30 รอบ RE  เชียงราย  สระบรีุ 0 : 0 (ชนะ Bye)

74  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

12:30 รอบ RE  ขอนแกน่  ภเูก็ต 0 : 99

75  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

12:35 รอบรองชนะเลศิ สาย A เชียงใหม ่ สมทุรปราการ 8 : 0

76  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

12:40 รอบรองชนะเลศิ สาย B กรุงเทพมหานคร  สพุรรณบรีุ 6 : 0

77  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A นครปฐม  สระบรีุ 2 : 8



44 กก.
บคุคลหญงิ

78  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B สมทุรปราการ  สรุนิทร์ 4 : 33

79  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A เชียงใหม ่ สรุนิทร์ 12 : 13

80  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B นครศรีธรรมราช  สมทุรปราการ 50 : 0

81  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบ RE  อาํนาจเจรญิ  อบุลราชธานี 0 : 50

82  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบ RE  สมทุรปราการ  สระบรีุ 50 : 0

83  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A กระบีن  ศรีสะเกษ 6 : 22

84  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B ชลบรีุ  นครปฐม 50 : 0

85  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  ขอนแกน่  สมทุรปราการ 19 : 7

86  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  นครปฐม  ลาํพูน 50 : 0

87  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  จนัทบรีุ  สมทุรปราการ 13 : 10

88  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  เชียงใหม ่ สพุรรณบรีุ 10 : 7

89  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  นครปฐม  อบุลราชธานี 0 (แพฟ้าล์ว) : 0 (ชนะเทคนิค)

90  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  กระบีن  สมทุรปราการ 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

91  Duo  Mix
คูผ่สม

13:37 รอบ RE  ฉะเชงิเทรา  ภเูก็ต 68 : 77.5

92  Duo  Mix
คูผ่สม

13:45 รอบ RE  นครปฐม  สรุนิทร์ 71 : 72

93  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

13:55 รอบ RE  เชียงราย  สรุนิทร์ 0 (แพโ้ทษ 2P) : 0

94  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55

14:00 รอบ RE  ชุมพร  ศรีสะเกษ 99 : 0



กก. บคุคล
ชาย

95  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

14:00 รอบ RE  สพุรรณบรีุ  สรุนิทร์ 0 : 99

96  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

14:05 รอบ RE  กรุงเทพมหานคร  ปทมุธานี 0 : 99

97  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

14:10 รอบ RE  สระบรีุ  สพุรรณบรีุ 4 : 0

98  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

14:18 รอบ RE  ภเูก็ต  สมทุรปราการ 0 (ชนะเทคนิค) : 0

99  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
50  55
กก. บคุคล
ชาย

14:30 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ภเูก็ต 7 : 0

100  Duo  Mix
คูผ่สม

14:30 รอบชงิชนะเลศิ  ขอนแกน่  ปทมุธานี 78.5 : 72

101  ตอ่สู ้นํنา
หนกัไมเ่กนิ
44 กก.
บคุคลหญงิ

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  สระบรีุ  สรุนิทร์ 13 : 24

102  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 44
 48 กก.
บคุคลหญงิ

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  สรุนิทร์ 20 : 15

103  ตอ่สู ้นํنา
หนกัเกนิ 48
 52 กก.
บคุคลหญงิ

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชลบรีุ  ศรีสะเกษ 5 : 17

104  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
55  60
กก. บคุคล
ชาย

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชุมพร  เชียงใหม่ 7 : 0

105  Newaza
นํنาหนกัเกนิ
60  66
กก. บคุคล
ชาย

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่ 0 : 99



รกับี埮�ฟตุบอล ประจาํวนัที執� 18 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 09:00 รอบแรก สาย A นครนายก  นครปฐม 3 : 34

2  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 10:30 รอบแรก สาย B เชียงใหม ่ สรุนิทร์ 5 : 43

3  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 12:00 รอบแรก สาย B มกุดาหาร  ราชบรีุ 6 : 31

4  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 13:30 รอบแรก สาย C กระบีن  กรุงเทพมหานคร 17 : 28

5  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 15:00 รอบแรก สาย C พะเยา  รอ้ยเอ็ด 5 : 27



หน้า 1 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:12 PM

1 คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000
เมตร

08:30 H1 - 1 ลำปาง 00:02:46.79

2 ยะลา 00:02:46.93

3 เชียงใหม่ 00:02:55.79

4 ชุมพร 00:02:56.99

2 คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 1,000
เมตร

08:37 H1 - 1 ชลบุรี 00:02:48.76

2 กระบี่ 00:02:58.38

3 นครสวรรค์ 00:03:12.46

4 สุรินทร์ XX:XX:XX.XX(DNF
)

3 กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

08:44 H1 - 1 แม่ฮ่องสอน 00:02:07.36

2 ระยอง 00:02:09.03

3 นครสวรรค์ 00:02:24.61

4 ลำปาง 00:02:34.96

4 แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500
เมตร

08:51 H1 - 1 เชียงใหม่ 00:03:01.05

2 นครสวรรค์ 00:03:49.75

3 สมุทรปราการ XX:XX:XX.XX(DNF
)

5 กรรเชียง 2 คน หญิง (M2X) ระยะ
1,000 เมตร

08:58 H1 - 1 แม่ฮ่องสอน 00:02:16.38

2 สุรินทร์ 00:02:19.75

3 นครสวรรค์ 00:02:47.82

6 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles)
ระยะ 1,000 เมตร

09:05 H1 - 1 น่าน 00:02:35.33

2 นครศรีธรรมราช 00:02:37.48



หน้า 2 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:12 PM

3 นนทบุรี 00:03:36.58

7 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

09:12 H1 - 1 ลำพูน 00:03:07.24

2 นครราชสีมา 00:03:09.06

3 นนทบุรี 00:03:09.84

4 ชุมพร XX:XX:XX.XX

8 คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000
เมตร

09:19 H2 - 1 สุรินทร์ 00:02:58.55

2 กระบี่ 00:02:59.00

3 กรุงเทพมหานคร 00:03:19.71

9 คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 1,000
เมตร

09:26 H2 - 1 เชียงใหม่ 00:02:38.58

2 กรุงเทพมหานคร 00:02:45.45

3 เชียงราย 00:03:16.51

4 นครราชสีมา 00:03:46.87

10 กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

09:33 H2 - 1 ชลบุรี 00:02:13.61

2 เชียงใหม่ 00:02:25.95

3 สิงห์บุรี XX:XX:XX.XX(WD
)

11 แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000
เมตร

09:40 H2 - 1 กรุงเทพมหานคร 00:02:47.08

2 กระบี่ 00:03:00.86

3 สุรินทร์ 00:03:34.56

12 กรรเชียง 2 คน หญิง (M2X) ระยะ
1,000 เมตร

09:47 H2 - 1 ระยอง 00:02:23.87

2 ชลบุรี 00:02:25.16



หน้า 3 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:13 PM

3 สมุทรปราการ 00:02:45.36

13 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles)
ระยะ 1,000 เมตร

09:54 H2 - 1 สมุทรปราการ 00:02:39.25

2 พิจิตร 00:02:49.84

3 นครราชสีมา 00:02:55.98

14 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

10:01 H2 - 1 สมุทรปราการ 00:03:06.39

2 อุตรดิตถ์ 00:03:07.50

3 สุรินทร์ 00:03:16.47

4 ปัตตานี 00:03:49.26

15 คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000
เมตร

10:08 H3 - 1 สมุทรปราการ 00:03:03.97

2 นครราชสีมา 00:03:25.22

3 อ่างทอง 00:03:27.32

16 กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

10:15 H3 - 1 เชียงราย 00:02:17.20

2 สุรินทร์ 00:02:24.80

3 สมุทรปราการ 00:02:33.19

17 แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000
เมตร

10:29 H3 - 1 นครศรีธรรมราช 00:02:54.48

2 อ่างทอง 00:02:58.70

3 แม่ฮ่องสอน XX:XX:XX.XX(DQ)

18 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles)
ระยะ 1,000 เมตร

10:29 H3 - 1 มุกดาหาร 00:02:48.54

2 สุราษฎร์ธานี 00:02:56.62

3 ชุมพร 00:03:14.72



หน้า 4 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:13 PM

19 คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000
เมตร

10:36 H1 - 1 กรุงเทพมหานคร 00:03:36.13

2 นครศรีธรรมราช 00:04:08.84

3 ตาก XX:XX:XX.XX(WD
)

20 คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000
เมตร

10:43 H1 - 1 กรุงเทพมหานคร 00:02:36.21

2 สุรินทร์ 00:02:51.52

3 นครราชสีมา 00:03:25.14

4 เชียงราย XX:XX:XX.XX(DNS
)

21 กรรเชียง 1 คน หญิง (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

10:50 H1 - 1 แม่ฮ่องสอน 00:02:34.96

2 ชลบุรี 00:02:41.03

3 นครราชสีมา 00:02:46.60

4 ระยอง 00:02:47.01

22 แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 1,000
เมตร

11:04 H1 - 1 นครศรีธรรมราช 00:02:38.47

2 อ่างทอง 00:02:42.32

3 สมุทรปราการ XX:XX:XX.XX(WD
)

23 กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ
1,000 เมตร

11:04 H1 - 1 เชียงราย 00:02:09.23

2 สมุทรปราการ 00:02:21.98

3 เชียงใหม่ 00:02:30.82

4 สุรินทร์ 00:03:14.80

24 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง (5
Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

11:11 H1 - 1 สมุทรปราการ 00:03:11.19

2 สุรินทร์ 00:03:43.61



หน้า 5 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:13 PM

3 สิงห์บุรี 00:04:16.08

25 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

11:18 H1 - 1 นครศรีธรรมราช 00:02:52.92

2 สมุทรปราการ 00:02:55.34

3 กาญจนบุรี 00:03:04.62

4 ชุมพร 00:03:08.47

26 คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000
เมตร

11:25 H2 - 1 เชียงใหม่ 00:03:23.36

2 สุรินทร์ 00:04:13.89

3 นครสวรรค์ 00:04:44.99

27 คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000
เมตร

11:32 H2 - 1 เชียงใหม่ 00:02:22.04

2 กระบี่ 00:02:33.18

3 ระยอง XX:XX:XX.XX(DQ)

28 กรรเชียง 1 คน หญิง (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

11:39 H2 - 1 สุรินทร์ 00:02:38.45

2 น่าน 00:02:41.64

3 สมุทรปราการ 00:02:43.66

4 นครสวรรค์ 00:03:00.19

29 แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 1,000
เมตร

11:53 H2 - 1 ระนอง 00:02:52.48

2 แม่ฮ่องสอน 00:03:01.68

3 ระยอง XX:XX:XX.XX(DNS
)

30 กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ
1,000 เมตร

11:53 H2 - 1 ระยอง 00:02:05.26

2 ชลบุรี 00:02:09.11



หน้า 6 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:14 PM

3 ลำปาง 00:02:44.06

4 นครสวรรค์ XX:XX:XX.XX(DNS
)

31 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง (5
Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

12:00 H2 - 1 อุตรดิตถ์ 00:03:06.01

2 สุราษฎร์ธานี 00:03:08.28

3 ชุมพร 00:03:44.53

32 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

12:07 H2 - 1 น่าน 00:02:57.33

2 มุกดาหาร 00:03:00.33

3 กระบี่ 00:03:15.38

33 คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000
เมตร

12:14 H3 - 1 ระยอง 00:03:18.29

2 กระบี่ 00:03:29.75

3 นครราชสีมา 00:04:33.12

34 คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000
เมตร

12:21 H3 - 1 อ่างทอง 00:02:36.91

2 ชุมพร 00:02:43.31

3 ยะลา 00:02:46.70

35 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง (5
Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

12:28 H3 - 1 กรุงเทพมหานคร 00:03:10.38

2 น่าน 00:03:14.98

3 นครราชสีมา 00:03:44.24

36 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

12:35 H3 - 1 อุตรดิตถ์ 00:02:55.98

2 นนทบุรี 00:02:59.01

3 นครราชสีมา 00:02:59.09



หน้า 7 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:14 PM

37 คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000
เมตร

12:42 R - 1 เชียงใหม่ 00:02:53.95

2 ชุมพร 00:03:05.71

3 กรุงเทพมหานคร 00:03:15.75

4 อ่างทอง 00:03:43.57

38 คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 1,000
เมตร

12:49 R1 - 1 กระบี่ 00:03:03.79

2 เชียงราย 00:03:38.08

39 กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

12:56 R1 - 1 นครสวรรค์ 00:02:39.66

2 สมุทรปราการ 00:02:53.07

3 ลำปาง XX:XX:XX.XX(BYE
)

40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

13:10 R1 - 1 นครราชสีมา 00:03:16.99

2 สุรินทร์ 00:03:20.71

41 กรรเชียง 2 คน หญิง (M2X) ระยะ
1,000 เมตร

13:17 R - 1 สุรินทร์ 00:02:32.33

2 ชลบุรี 00:02:35.45

3 นครสวรรค์ 00:03:00.35

4 สมุทรปราการ 00:03:09.69

42 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles)
ระยะ 1,000 เมตร

13:24 R - 1 นครราชสีมา 00:03:02.61

2 นนทบุรี 00:03:02.70

3 ชุมพร XX:XX:XX.XX(DNF
)

43 คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 1,000
เมตร

13:31 R2 - 1 กรุงเทพมหานคร 00:03:05.21

2 นครสวรรค์ 00:03:41.51



หน้า 8 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:14 PM

3 นครราชสีมา 00:03:48.84

44 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

13:45 R2 - 1 อุตรดิตถ์ 00:03:16.51

2 นนทบุรี 00:03:20.53

3 ปัตตานี 00:04:07.14

45 คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000
เมตร

13:52 R1 - 1 นครราชสีมา 00:04:15.59

2 นครสวรรค์ 00:04:55.14

46 คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000
เมตร

13:59 R - 1 ยะลา 00:02:48.76

2 นครราชสีมา 00:03:14.28

47 กรรเชียง 1 คน หญิง (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

14:06 R1 - 1 ชลบุรี 00:02:45.80

2 ระยอง 00:02:47.63

3 สมุทรปราการ 00:02:54.08

48 แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 1,000
เมตร

14:13 R1 - 1 อ่างทอง 00:02:57.43

2 แม่ฮ่องสอน 00:03:01.33

49 กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ
1,000 เมตร

14:20 R1 - 1 สุรินทร์ 00:02:08.97

2 สมุทรปราการ 00:02:21.12

3 ลำปาง 00:02:27.70

50 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง (5
Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

14:27 R - 1 นครราชสีมา 10 00:03:36.96

2 ชุมพร 00:03:48.63

3 สิงห์บุรี 00:04:16.75

51 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

14:34 R - 1 นครราชสีมา 00:03:03.21



หน้า 9 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:15 PM

2 กาญจนบุรี 00:03:06.96

3 ชุมพร 00:03:11.40

4 กระบี่ 00:03:17.47

52 กรรเชียง 1 คน หญิง (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

14:41 R2 - 1 น่าน 00:02:45.66

2 นครราชสีมา 00:03:06.37

3 นครสวรรค์ 00:03:08.11

53 กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ
1,000 เมตร

14:48 R2 - 1 ชลบุรี 00:02:14.03

2 เชียงใหม่ 00:02:33.90

54 คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000
เมตร

14:55 SF1 - 1 สมุทรปราการ 00:02:50.72

2 ชุมพร 00:03:03.54

3 กระบี่ 00:03:10.64

4 ลำปาง 00:03:46.75

55 แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000
เมตร

15:02 SF1 - 1 นครศรีธรรมราช 00:03:00.25

2 กระบี่ 00:03:06.98

3 เชียงใหม่ 00:03:32.90

56 กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

15:09 SF1 - 1 เชียงราย 00:02:23.67

2 แม่ฮ่องสอน 00:02:29.99

3 เชียงใหม่ 00:02:38.70

4 สมุทรปราการ 00:02:46.59

57 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles)
ระยะ 1,000 เมตร

15:16 SF1 - 1 น่าน 00:02:40.86



หน้า 10 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:15 PM

2 มุกดาหาร 00:02:44.30

3 พิจิตร 00:02:46.03

4 นนทบุรี 00:03:31.56

58 คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000
เมตร

15:23 SF2 - 1 เชียงใหม่ 00:02:57.34

2 สุรินทร์ 00:02:58.18

3 ยะลา 00:03:32.72

4 นครราชสีมา 00:03:39.51

59 แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000
เมตร

15:30 SF2 - 1 กรุงเทพมหานคร 00:02:52.00

2 อ่างทอง 00:03:11.86

3 สุรินทร์ 00:04:05.31

4 นครสวรรค์ 00:04:21.35

60 กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ
1,000 เมตร

15:37 SF1 - 1 ระยอง 00:02:16.74

2 ชลบุรี 00:02:20.70

3 นครสวรรค์ 00:02:28.61

4 สุรินทร์ 00:02:34.69

61 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles)
ระยะ 1,000 เมตร

15:40 SF2 - 1 สมุทรปราการ 00:02:41.24

2 นครศรีธรรมราช 00:02:46.16

3 นครราชสีมา 00:03:01.23

4 สุราษฎร์ธานี 00:03:03.56

62 คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000
เมตร

15:51 SF1 - 1 ระยอง 00:03:12.62



หน้า 11 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:15 PM

2 กรุงเทพมหานคร 00:03:26.70

3 นครสวรรค์ 00:04:14.70

4 สุรินทร์ 00:04:16.26

63 คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000
เมตร

15:58 SF1 - 1 กระบี่ 00:02:28.87

2 อ่างทอง 00:02:38.74

3 กรุงเทพมหานคร 00:02:45.58

4 นครราชสีมา 00:03:09.66

64 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง (5
Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

16:05 SF1 - 1 สมุทรปราการ 00:03:09.96

2 สุราษฎร์ธานี 00:03:13.42

3 กรุงเทพมหานคร 00:03:16.07

4 ชุมพร 00:04:08.43

65 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

16:12 SF1 - 1 นครศรีธรรมราช 00:02:55.02

2 อุตรดิตถ์ 00:02:55.78

3 มุกดาหาร 00:03:00.23

4 กาญจนบุรี 00:03:09.75

66 คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000
เมตร

16:19 SF2 - 1 เชียงใหม่ 00:03:09.46

2 กระบี่ 00:03:26.67

3 นครราชสีมา 00:04:09.54

4 นครศรีธรรมราช 00:04:23.96

67 คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000
เมตร

16:26 SF2 - 1 เชียงใหม่ 00:02:40.16



หน้า 12 จาก 12

เรือพาย ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:04:16 PM

2 ชุมพร 00:02:47.18

3 สุรินทร์ 00:02:52.75

4 ยะลา XX:XX:XX.XX(DNF
)

68 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง (5
Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

16:33 SF2 - 1 อุตรดิตถ์ 00:03:15.38

2 น่าน 00:03:21.84

3 นครราชสีมา 00:03:32.96

4 สุรินทร์ 00:03:57.41

69 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย
(10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

16:40 SF2 - 1 น่าน 00:02:56.27

2 สมุทรปราการ 00:02:56.43

3 นนทบุรี 00:02:57.29

4 นครราชสีมา 00:03:01.27



หน้า 1 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:07 PM

1 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเนี่ยร์ II (Junior II)

13:30 รอบรองชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: ทรายแก้ว
รอดอ้น

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: บรรณพันธ์
กิตติพรลภัส

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: อนุชา
วิจิตรกูล

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ภัสราภรณ์
พันธุ์เดช

(Q)

3 นครราชสีมา 2: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

(Q)

3 นครราชสีมา 2: กรศศิร์ แสงอ่อน (Q)

4 นครราชสีมา 3: อริสา แปลนดี (Q)

4 นครราชสีมา 3: เก้า ภูมิฐาน (Q)

5 ปัตตานี: ชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ (Q)

5 ปัตตานี: อรณิชา พรหมสุทธิ์ (Q)

6 ลำปาง: บัณฑิต แซ่โต๋ว (Q)

6 ลำปาง: ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ (Q)

7 กรุงเทพมหานคร 3: ณัฐภูมินทร์
สืบปรุ

-

7 กรุงเทพมหานคร 3: ฐิตาภา
ฤทธิจันทร์

-

8 นครราชสีมา: กิตตินันท์
โกเมนไทย

-

8 นครราชสีมา: อนาตลี
อันพาพรหม

-

9 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร -

9 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี -

10 มหาสารคาม: อภิรักษ์
เลื่อยไธสง

-

10 มหาสารคาม: วลัยวรรณ มุกดา -



หน้า 2 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:07 PM

11 มหาสารคาม 2: ภัทธิรา มีแสง -

11 มหาสารคาม 2: จอมพล
เลื่อยไธสง

-

12 เพชรบูรณ์: ศุภากร
เจียรพงศ์ไพศาล

-

12 เพชรบูรณ์: รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง -

2 ประเภทสแตนดาร์ท (Standard)
ยูธส์ I (Youth I)

13:30 รอบรองชนะเลิศ - 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 ปัตตานี: ปริญา ภูยุทธานนท์ (Q)

4 ปัตตานี: ณภัทร์ แก้วขาว (Q)

5 ปัตตานี 3: อภินันท์ กันหาป้อง (Q)

5 ปัตตานี 3: ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ (Q)

6 ลำปาง 2: ณัฐภาคย์
อภิรัตน์ธนาโสภณ

(Q)

6 ลำปาง 2: ฐิตารีย์ ปันเงิน (Q)

7 นนทบุรี: ปิยะธิดา ศรีงามฉ่ำ -

7 นนทบุรี: รัตนพล ศุภติมัสโร -

8 ชลบุรี: วรทัย ปิ่นกง -

8 ชลบุรี: อภิวิชญ์ จงประยูรรัตนา -



หน้า 3 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:07 PM

9 ราชบุรี: นิศากร เมฆฉาย -

9 ราชบุรี: ภาภัช เทียมเทศ -

10 มหาสารคาม: อภิรักษ์
เลื่อยไธสง

-

10 มหาสารคาม: วลัยวรรณ มุกดา -

11 มหาสารคาม 2: ภัทธิรา มีแสง -

11 มหาสารคาม 2: จอมพล
เลื่อยไธสง

-

12 ปัตตานี 2: ปธานิน แก้วมุนีโชค -

12 ปัตตานี 2: ปรมาภรณ์
แก้วมุนีโชค

-

13 ลำปาง: บัณฑิต แซ่โต๋ว -

13 ลำปาง: ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ -

3 ประเภทสแตนดาร์ท(Standard)
ยูธส์ II(Youth II)

13:30 รอบรองชนะเลิศ - 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 นครราชสีมา: ธนวรรณ
ญาณะนันท์

(Q)

4 นครราชสีมา: อิสระพงษ์
ดวงแก้ว

(Q)

5 ปัตตานี: ปริญา ภูยุทธานนท์ (Q)

5 ปัตตานี: ณภัทร์ แก้วขาว (Q)



หน้า 4 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:07 PM

6 ลำปาง: ณัฐภาคย์
อภิรัตน์ธนาโสภณ

(Q)

6 ลำปาง: ฐิตารีย์ ปันเงิน (Q)

7 นนทบุรี: ปิยะธิดา ศรีงามฉ่ำ -

7 นนทบุรี: รัตนพล ศุภติมัสโร -

8 นนทบุรี 2: วรรษชล จันทร์ดี -

8 นนทบุรี 2: นาฏราช นาฏกระสูตร -

9 ชลบุรี: วรทัย ปิ่นกง -

9 ชลบุรี: อภิวิชญ์ จงประยูรรัตนา -

10 ราชบุรี: นิศากร เมฆฉาย -

10 ราชบุรี: ภาภัช เทียมเทศ -

11 สุพรรณบุรี: กาญจนา
คล้ายหิรัญ

-

11 สุพรรณบุรี: กมล ธรรมสามิสรณ์ -

12 ปัตตานี 2: ปธานิน แก้วมุนีโชค -

12 ปัตตานี 2: ปรมาภรณ์
แก้วมุนีโชค

-

13 ลำปาง 2: สุรัตน์ ตรีศร -

13 ลำปาง 2: ณัฐชา เรือนผูก -

4 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเวนไนล์ I

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

1 ชลบุรี: เรืองปัญญาไกร ชัยกันยา (Q)

2 ประจวบคีรีขันธ์: สุวรรณภูมิ
บัวหลวง

(Q)

2 ประจวบคีรีขันธ์: ศิรภัสสร
กลิ่นนิรัญ

(Q)



หน้า 5 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:07 PM

3 ศรีสะเกษ: พิชญ์สินิ มโนรัตน์ (Q)

3 ศรีสะเกษ: ภาสกร พันธเสน (Q)

4 ตรัง: วรพล วินสน (Q)

4 ตรัง: ฐิตามนทร์ บุญคง (Q)

5 ตรัง 2: ธนกฤต เกียรติเมธา (Q)

5 ตรัง 2: พิชชาศิริ โรจน์ทังคำ (Q)

6 พิษณุโลก: พีรพัฒน์ มีสุโข (Q)

6 พิษณุโลก: ศตพร ผลอินทร์ (Q)

7 ชลบุรี 2: เบญจพล เพรสตัน -

7 ชลบุรี 2: ณัฐพร บุสำโรง -

8 นครราชสีมา: ผกากาญจน์
แสงอ่อน

-

8 นครราชสีมา: ศุภวิชญ์ เต็งจงดี -

9 ศรีสะเกษ 2: ดนิตา
ศุภโชตน์อุดม

-

9 ศรีสะเกษ 2: ธีรโชติ สาททอง -

10 อุดรธานี: ควานมิเกล โคโลมาร์
ควาน

-

10 อุดรธานี: จุฑามาศ เหลา -

11 มหาสารคาม: กานต์สินี
สีเพียแก้ว

-

11 มหาสารคาม: ทานุทัต ราชบุรี -

12 ตรัง 3: ณัฏฐนันท์ ศิลวิศาล -

12 ตรัง 3: พิชญากร ดุลยกุล -



หน้า 6 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:07 PM

5 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเวนไนล์

13:30 รอบรองชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: มาดาสิริ
จันทร์เจริญ

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: เจษฎา
ธรรมศิริ

(Q)

2 นครราชสีมา: คีตกานต์ เบ้าทอง (Q)

2 นครราชสีมา: ล้ำตะวัน พยัพตรี (Q)

3 นครราชสีมา 2: จิรัชยา
ธีรประภานนท์

(Q)

3 นครราชสีมา 2: ปรเมศ บุญเกษม (Q)

4 ศรีสะเกษ: อภิสรา บุญเกื้อ (Q)

4 ศรีสะเกษ: ธนณัฎฐ์ นาจำปา (Q)

5 ศรีสะเกษ 2: จิดาภา ทิพย์สุข (Q)

5 ศรีสะเกษ 2: ภัทรวุฒิ ชัยศรี (Q)

6 กระบี่: นพณัฐ แซ่ตั๋น (Q)

6 กระบี่: เตชินี วงศ์ประชุม (Q)

7 ชลบุรี: ปฐมาวดี ซาวอ่างทอง -

7 ชลบุรี: คุณานนท์ พูลแก้ว -

8 สมุทรสาคร: พัทธนันท์
ศรีรัตนอร่าม

-

8 สมุทรสาคร: กรินทร์ โสมภีร์ -

9 ประจวบคีรีขันธ์: ภูเบศร์
แย้มถนอม

-

9 ประจวบคีรีขันธ์: คุณัญญา
ยุทธนาฤทธิไกร

-

10 ศรีสะเกษ 3: ภูมิรพี วรนุช -

10 ศรีสะเกษ 3: อริสาภรณ์
บัวสิริพงษ์

-



หน้า 7 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:07 PM

11 พิษณุโลก: ธิดามาส
คำด่านซ้าย

-

11 พิษณุโลก: กรณ์ นาคหมู -

12 พิษณุโลก 2: กัญญาณัฐ
ล้อมชัยสงค์

-

12 พิษณุโลก 2: ณัฐกิตติ์ สุดแก้ว -

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

13:30 รอบรองชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: ศิริประภา
นกจั่น

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ธนภัทร
เณรจาที

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 3: ศุภธิดา
ศรีชนรัตน์

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 3: ภูวิศ
บุญญามงคลรัตน์

(Q)

3 นครราชสีมา 2: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

(Q)

3 นครราชสีมา 2: กรศศิร์ แสงอ่อน (Q)

4 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร (Q)

4 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี (Q)

5 สงขลา: มนัสนันท์ ปานเส้ง (Q)

5 สงขลา: นาวี เพชรทอง (Q)

6 ปัตตานี 2: ชนิตา ลิ้มกุล (Q)

6 ปัตตานี 2: สิรวิชญ์ แก้วอุทัย (Q)

7 กรุงเทพมหานคร 2: ธัญภัค
ตามถิ่นไทย

-

7 กรุงเทพมหานคร 2: พุฒิเมธ
กิจจารุวรรณกุล

-

8 ระยอง: อัญชุลีพร เนื่องอุตม์ -

8 ระยอง: รชต อัมพะลพ -



หน้า 8 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:08 PM

9 หนองคาย: เตชินท์ ทองดอนพุ่ม -

9 หนองคาย: วรฑา ทองดอนพุ่ม -

10 มหาสารคาม: ทินภัทร ราชบุรี -

10 มหาสารคาม: พรนีชชา ลาจ้อย -

11 ปัตตานี: ชฌาณา อิสกันดาร์ -

11 ปัตตานี: ชาคร ศิลาลาย -

12 เพชรบูรณ์: ธนกร เตโช -

12 เพชรบูรณ์: นภสร สมสร้อย -

7 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเนี่ยร์ II (Junior II)

16:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร 2: อนุชา
วิจิตรกูล

1(Gold)

1 กรุงเทพมหานคร 2: ภัสราภรณ์
พันธุ์เดช

1(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร: ทรายแก้ว
รอดอ้น

2(Silver)

2 กรุงเทพมหานคร: บรรณพันธ์
กิตติพรลภัส

2(Silver)

3 ปัตตานี: ชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ 3(Bronze)

3 ปัตตานี: อรณิชา พรหมสุทธิ์ 3(Bronze)

4 นครราชสีมา 2: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

6

4 นครราชสีมา 2: กรศศิร์ แสงอ่อน 6

5 นครราชสีมา 3: อริสา แปลนดี 5

5 นครราชสีมา 3: เก้า ภูมิฐาน 5

6 ลำปาง: บัณฑิต แซ่โต๋ว 4

6 ลำปาง: ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ 4



หน้า 9 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:08 PM

8 ประเภทสแตนดาร์ท (Standard)
ยูธส์ I (Youth I)

16:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: จิรัฏฐ์
เจริญไทย

1(Gold)

1 กรุงเทพมหานคร: กัญญาพัชร
จันทร์แก้ว

1(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร 2: พัชรพร
วรรณสวัสดิ์

2(Silver)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ชนายุทธ
สามพัน

2(Silver)

3 ลำปาง 2: ณัฐภาคย์
อภิรัตน์ธนาโสภณ

3(Bronze)

3 ลำปาง 2: ฐิตารีย์ ปันเงิน 3(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร 3: สิรภพ
ล้นเหลือ

6

4 กรุงเทพมหานคร 3: ลักษณา
อารีรักษ์

6

5 ปัตตานี: ปริญา ภูยุทธานนท์ 4

5 ปัตตานี: ณภัทร์ แก้วขาว 4

6 ปัตตานี 3: อภินันท์ กันหาป้อง 5

6 ปัตตานี 3: ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ 5

9 ประเภทสแตนดาร์ท(Standard)
ยูธส์ II(Youth II)

16:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา: ธนวรรณ
ญาณะนันท์

1(Gold)

1 นครราชสีมา: อิสระพงษ์
ดวงแก้ว

1(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร: จิรัฏฐ์
เจริญไทย

2(Silver)

2 กรุงเทพมหานคร: กัญญาพัชร
จันทร์แก้ว

2(Silver)

3 ลำปาง: ณัฐภาคย์
อภิรัตน์ธนาโสภณ

3(Bronze)

3 ลำปาง: ฐิตารีย์ ปันเงิน 3(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร 2: พัชรพร
วรรณสวัสดิ์

5

4 กรุงเทพมหานคร 2: ชนายุทธ
สามพัน

5



หน้า 10 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:59:08 PM

5 กรุงเทพมหานคร 3: ศุภเศรษฐ์
โอชาญสิริ

4

5 กรุงเทพมหานคร 3: ปรียานุช
ปทุมศรีวิโรจน์

4

6 ปัตตานี: ปริญา ภูยุทธานนท์ 6

6 ปัตตานี: ณภัทร์ แก้วขาว 6

10 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเวนไนล์ I

16:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ตรัง: วรพล วินสน 1(Gold)

1 ตรัง: ฐิตามนทร์ บุญคง 1(Gold)

2 ศรีสะเกษ: พิชญ์สินิ มโนรัตน์ 2(Silver)

2 ศรีสะเกษ: ภาสกร พันธเสน 2(Silver)

3 พิษณุโลก: พีรพัฒน์ มีสุโข 3(Bronze)

3 พิษณุโลก: ศตพร ผลอินทร์ 3(Bronze)

4 ชลบุรี: จันทรรัตน์ หรินทรัตน์ 6

4 ชลบุรี: เรืองปัญญาไกร ชัยกันยา 6

5 ประจวบคีรีขันธ์: สุวรรณภูมิ
บัวหลวง

4

5 ประจวบคีรีขันธ์: ศิรภัสสร
กลิ่นนิรัญ

4

6 ตรัง 2: ธนกฤต เกียรติเมธา 5

6 ตรัง 2: พิชชาศิริ โรจน์ทังคำ 5

11 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเวนไนล์

16:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ศรีสะเกษ 2: จิดาภา ทิพย์สุข 1(Gold)

1 ศรีสะเกษ 2: ภัทรวุฒิ ชัยศรี 1(Gold)

2 นครราชสีมา: คีตกานต์ เบ้าทอง 2(Silver)

2 นครราชสีมา: ล้ำตะวัน พยัพตรี 2(Silver)



หน้า 11 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน
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3 กรุงเทพมหานคร: มาดาสิริ
จันทร์เจริญ

3(Bronze)

3 กรุงเทพมหานคร: เจษฎา
ธรรมศิริ

3(Bronze)

4 นครราชสีมา 2: จิรัชยา
ธีรประภานนท์

4

4 นครราชสีมา 2: ปรเมศ บุญเกษม 4

5 ศรีสะเกษ: อภิสรา บุญเกื้อ 5

5 ศรีสะเกษ: ธนณัฎฐ์ นาจำปา 5

6 กระบี่: นพณัฐ แซ่ตั๋น 6

6 กระบี่: เตชินี วงศ์ประชุม 6

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

16:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สงขลา: มนัสนันท์ ปานเส้ง 1(Gold)

1 สงขลา: นาวี เพชรทอง 1(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร: ศิริประภา
นกจั่น

2(Silver)

2 กรุงเทพมหานคร: ธนภัทร
เณรจาที

2(Silver)

3 ปัตตานี 2: ชนิตา ลิ้มกุล 3(Bronze)

3 ปัตตานี 2: สิรวิชญ์ แก้วอุทัย 3(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร 3: ศุภธิดา
ศรีชนรัตน์

6

4 กรุงเทพมหานคร 3: ภูวิศ
บุญญามงคลรัตน์

6

5 นครราชสีมา 2: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

4

5 นครราชสีมา 2: กรศศิร์ แสงอ่อน 4

6 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร 5

6 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี 5



หน้า 1 จาก 1

วอลเลย์บอล ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 10:42:36 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 15 08:30 รอบแรก สาย ก ชุมพร - สุโขทัย 0 : 3

2 คู่ที่ 16 09:45 รอบแรก สาย ก นนทบุรี - พังงา 3 : 0

3 คู่ที่ 17 11:00 รอบแรก สาย ข ชัยภูมิ - สงขลา 3 : 0

4 คู่ที่ 18 12:15 รอบแรก สาย ข เชียงใหม่ - นครสวรรค์ 2 : 3

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 19 14:30 รอบแรก สาย ข ชุมพร - สมุทรปราการ 0 : 3

2 คู่ที่ 20 15:45 รอบแรก สาย ข ชัยนาท - เชียงราย 3 : 1

3 คู่ที่ 21 17:00 รอบแรก สาย ก สงขลา - สุพรรณบุรี 2 : 3

4 คู่ที่ 22 18:15 รอบแรก สาย ก นครราชสีมา - นนทบุรี 0 : 3



หน้า 1 จาก 1

วอลเลย์บอลชายหาด ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:32:21 PM

1 ทีมชาย 08:30 รอบแรก สาย ค กาฬสินธุ์ - ภูเก็ต 0 : 2

2 ทีมหญิง 08:30 รอบแรก สาย ค สงขลา - อำนาจเจริญ 2 : 0

3 ทีมชาย 09:15 รอบแรก สาย ค นนทบุรี 2 - เพชรบูรณ์ 1 : 2

4 ทีมหญิง 09:15 รอบแรก สาย ค นนทบุรี - เพชรบุรี 0 : 2

5 ทีมชาย 10:00 รอบแรก สาย ง จันทบุรี - ชุมพร 2 : 0

6 ทีมหญิง 10:00 รอบแรก สาย ง ชุมพร - สมุทรสงคราม 0 : 2

7 ยุวชน ชาย 10:45 พบกันหมด - นนทบุรี - เพชรบุรี 0 : 2

8 ยุวชน ชาย 10:45 พบกันหมด - กาฬสินธุ์ - ยะลา 2 : 0

9 ยุวชน ชาย 11:30 พบกันหมด - ชุมพร - เพชรบูรณ์ 0 : 2

10 ทีมชาย 15:00 รอบแรก สาย ง เพชรบุรี 2 - อุบลราชธานี 1 : 2

11 ทีมหญิง 15:00 รอบแรก สาย ง ขอนแก่น - สุพรรณบุรี 1 : 2

12 ทีมชาย 15:45 รอบแรก สาย ก นครศรีธรรมราช - พะเยา 2 : 0

13 ทีมหญิง 15:45 รอบแรก สาย ก นครศรีธรรมราช - แม่ฮ่องสอน 0 : 2

14 ทีมชาย 16:30 รอบแรก สาย ก นนทบุรี - สระบุรี 0 : 2

15 ทีมหญิง 16:30 รอบแรก สาย ก กาฬสินธุ์ - สุพรรณบุรี 2 2 : 0



หน้า 1 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:00 PM

ประเภท: กบ 200 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 กรุงเทพมหานคร 2: นวพรรษ พิษณุวงษ์ 00:02:44.82

8 2 กรุงเทพมหานคร 3: สุทัตตา เทพบุตร 00:02:44.86

7 3 นครปฐม: กมลชนก ขวัญเมือง 00:02:47.40

5 4 สมุทรปราการ: เสาวนีย์ บุญอำไพ 00:02:51.64

2 5 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:02:53.54

4 6 ลำปาง: ธนันยา มีภู่ 00:02:56.21

3 7 นครปฐม 2: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:02:57.75

1 8 ราชบุรี: ปาลิดา โขจุลธรรม 00:02:59.03

5 9 เชียงใหม่: กันติชา ลีลาเจริญทอง 00:02:59.39

6 10 สงขลา 2: อัชนา อรรณพานุรักษ์ 00:03:00.44

6 11 ภูเก็ต: อาทิตยา รามชัย 00:03:01.02

7 12 ประจวบคีรีขันธ์: หทัยสิริ สิริเวชชะพันธ์ 00:03:07.52

1 13 เชียงราย: ธัญชนก สมมิตร 00:03:07.90

1 14 นครศรีธรรมราช 2: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:03:09.14

3 15 พังงา: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:03:11.31

7 16 ขอนแก่น: บุญศิริ หาพันธ์ 00:03:12.18

4 17 สงขลา: วิสสุตา ณ พัทลุง 00:03:12.24

2 18 กำแพงเพชร: ศรันยา ศรีชื่น 00:03:12.32

3 19 อุบลราชธานี: ณิชชาพัชร์ กิจมงคลศักดิ์ 00:03:14.75



หน้า 2 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:00 PM

4 20 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

5 21 กระบี่: เกศกนก วิเลศ xx:xx:xx.xx(DQ)

6 22 สุพรรณบุรี: วาสนา ฉ่ำสดใส xx:xx:xx.xx(DQ)

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 กรุงเทพมหานคร 2: นวพรรษ พิษณุวงษ์ 00:02:44.82

8 2 กรุงเทพมหานคร 3: สุทัตตา เทพบุตร 00:02:44.86

7 3 นครปฐม: กมลชนก ขวัญเมือง 00:02:47.40

5 4 สมุทรปราการ: เสาวนีย์ บุญอำไพ 00:02:51.64

2 5 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:02:53.54

4 6 ลำปาง: ธนันยา มีภู่ 00:02:56.21

3 7 นครปฐม 2: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:02:57.75

1 8 ราชบุรี: ปาลิดา โขจุลธรรม 00:02:59.03

5 9 เชียงใหม่: กันติชา ลีลาเจริญทอง 00:02:59.39

6 10 สงขลา 2: อัชนา อรรณพานุรักษ์ 00:03:00.44

6 11 ภูเก็ต: อาทิตยา รามชัย 00:03:01.02

7 12 ประจวบคีรีขันธ์: หทัยสิริ สิริเวชชะพันธ์ 00:03:07.52

1 13 เชียงราย: ธัญชนก สมมิตร 00:03:07.90

1 14 นครศรีธรรมราช 2: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:03:09.14

3 15 พังงา: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:03:11.31

7 16 ขอนแก่น: บุญศิริ หาพันธ์ 00:03:12.18

4 17 สงขลา: วิสสุตา ณ พัทลุง 00:03:12.24



หน้า 3 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

2 18 กำแพงเพชร: ศรันยา ศรีชื่น 00:03:12.32

3 19 อุบลราชธานี: ณิชชาพัชร์ กิจมงคลศักดิ์ 00:03:14.75

4 20 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

5 21 กระบี่: เกศกนก วิเลศ xx:xx:xx.xx(DQ)

6 22 สุพรรณบุรี: วาสนา ฉ่ำสดใส xx:xx:xx.xx(DQ)

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 กรุงเทพมหานคร 2: นวพรรษ พิษณุวงษ์ 00:02:44.82

8 2 กรุงเทพมหานคร 3: สุทัตตา เทพบุตร 00:02:44.86

7 3 นครปฐม: กมลชนก ขวัญเมือง 00:02:47.40

5 4 สมุทรปราการ: เสาวนีย์ บุญอำไพ 00:02:51.64

2 5 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:02:53.54

4 6 ลำปาง: ธนันยา มีภู่ 00:02:56.21

3 7 นครปฐม 2: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:02:57.75

1 8 ราชบุรี: ปาลิดา โขจุลธรรม 00:02:59.03

5 9 เชียงใหม่: กันติชา ลีลาเจริญทอง 00:02:59.39

6 10 สงขลา 2: อัชนา อรรณพานุรักษ์ 00:03:00.44

6 11 ภูเก็ต: อาทิตยา รามชัย 00:03:01.02

7 12 ประจวบคีรีขันธ์: หทัยสิริ สิริเวชชะพันธ์ 00:03:07.52

1 13 เชียงราย: ธัญชนก สมมิตร 00:03:07.90

1 14 นครศรีธรรมราช 2: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:03:09.14

3 15 พังงา: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:03:11.31



หน้า 4 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

7 16 ขอนแก่น: บุญศิริ หาพันธ์ 00:03:12.18

4 17 สงขลา: วิสสุตา ณ พัทลุง 00:03:12.24

2 18 กำแพงเพชร: ศรันยา ศรีชื่น 00:03:12.32

3 19 อุบลราชธานี: ณิชชาพัชร์ กิจมงคลศักดิ์ 00:03:14.75

4 20 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

5 21 กระบี่: เกศกนก วิเลศ xx:xx:xx.xx(DQ)

6 22 สุพรรณบุรี: วาสนา ฉ่ำสดใส xx:xx:xx.xx(DQ)

4 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 4 1 กรุงเทพมหานคร: นวพรรษ พิษณุวงษ์ 00:02:39.84(Gold)

6 2 สมุทรปราการ: เสาวนีย์ บุญอำไพ 00:02:40.79(Silver)

5 3 กรุงเทพมหานคร 2: สุทัตตา เทพบุตร 00:02:41.53(Bronze)

3 4 นครปฐม 2: กมลชนก ขวัญเมือง 00:02:43.09

2 5 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:02:57.58

7 6 ลำปาง: ธนันยา มีภู่ 00:02:58.05

8 7 ราชบุรี: ปาลิดา โขจุลธรรม 00:02:58.33

1 8 นครปฐม: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:03:00.26

ประเภท: กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 นครสวรรค์: พัสกร ศรีดิลก 00:01:01.55

7 2 กรุงเทพมหานคร 2: ยศทวี ศรีลัดดา 00:01:03.11

8 3 ตาก 2: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:01:03.27

6 4 พิษณุโลก 2: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:01:03.42



หน้า 5 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

1 5 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:01:03.80

2 6 กรุงเทพมหานคร 3: จิรวิช เมธาวิรุฬห์ 00:01:03.95

5 7 นนทบุรี 2: ภูรี ใจยืน 00:01:04.14

3 8 นนทบุรี: อรรถวัฒน์ ชัยโรจน์กุลวัต 00:01:04.20

8 9 ตาก: ศิรสิทธิ์ วังเสนา 00:01:04.31

2 10 เชียงใหม่: ภาคิน กะรัตน์ 00:01:04.32

4 11 สระบุรี 2: ชวิศ จันทรุไทย 00:01:04.44

4 12 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:01:04.65

3 13 สุพรรณบุรี: ณัชพล คำปัน 00:01:04.70

4 14 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:01:04.96

5 15 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:01:05.03

7 16 สงขลา: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:01:05.54

1 17 พิษณุโลก: วราพงศ์ เสืออุดม 00:01:05.61

3 18 อ่างทอง: ปาราเมศ รัตนเลิศลบ 00:01:06.22

4 19 นครปฐม: วชิรพงษ์ สุขนิพิฐพร 00:01:06.83

2 20 อุบลราชธานี: วรพล สีทาบุตร 00:01:07.25

6 21 ประจวบคีรีขันธ์: ศุภโชค ตั้งกิจพรพิรุฬห์ 00:01:07.34

7 22 นครศรีธรรมราช 2: กิตติกวิน เบญจศุภนิมิต 00:01:07.68

2 23 นครราชสีมา: ธีรเจต มากกลาง 00:01:08.30

5 24 กระบี่: สิรวิชญ์ ทองคำ 00:01:08.54



หน้า 6 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

8 25 ลำพูน 2: ธีรภัทร วัตร์สาร 00:01:08.77

8 26 นครศรีธรรมราช: ณัฐกฤต อิงคบวรกิจ 00:01:08.86

3 27 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:01:09.06

7 28 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:01:09.20

3 29 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:01:09.61

6 30 พังงา: พงศกร รักษ์ทิพย์ 00:01:09.66

5 31 ภูเก็ต: ทวีรัฐ บิลลาเต๊ะ 00:01:10.95

6 32 ลำพูน: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:01:11.32

1 33 ขอนแก่น: พงศกร เชียงฉิน 00:01:13.92

5 34 กาญจนบุรี: ธนภัทร จิ๋วสอาด 00:01:22.33

1 35 นครราชสีมา 2: ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ 00:01:29.35

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 นครสวรรค์: พัสกร ศรีดิลก 00:01:01.55

7 2 กรุงเทพมหานคร 2: ยศทวี ศรีลัดดา 00:01:03.11

8 3 ตาก 2: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:01:03.27

6 4 พิษณุโลก 2: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:01:03.42

1 5 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:01:03.80

2 6 กรุงเทพมหานคร 3: จิรวิช เมธาวิรุฬห์ 00:01:03.95

5 7 นนทบุรี 2: ภูรี ใจยืน 00:01:04.14

3 8 นนทบุรี: อรรถวัฒน์ ชัยโรจน์กุลวัต 00:01:04.20

8 9 ตาก: ศิรสิทธิ์ วังเสนา 00:01:04.31



หน้า 7 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

2 10 เชียงใหม่: ภาคิน กะรัตน์ 00:01:04.32

4 11 สระบุรี 2: ชวิศ จันทรุไทย 00:01:04.44

4 12 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:01:04.65

3 13 สุพรรณบุรี: ณัชพล คำปัน 00:01:04.70

4 14 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:01:04.96

5 15 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:01:05.03

7 16 สงขลา: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:01:05.54

1 17 พิษณุโลก: วราพงศ์ เสืออุดม 00:01:05.61

3 18 อ่างทอง: ปาราเมศ รัตนเลิศลบ 00:01:06.22

4 19 นครปฐม: วชิรพงษ์ สุขนิพิฐพร 00:01:06.83

2 20 อุบลราชธานี: วรพล สีทาบุตร 00:01:07.25

6 21 ประจวบคีรีขันธ์: ศุภโชค ตั้งกิจพรพิรุฬห์ 00:01:07.34

7 22 นครศรีธรรมราช 2: กิตติกวิน เบญจศุภนิมิต 00:01:07.68

2 23 นครราชสีมา: ธีรเจต มากกลาง 00:01:08.30

5 24 กระบี่: สิรวิชญ์ ทองคำ 00:01:08.54

8 25 ลำพูน 2: ธีรภัทร วัตร์สาร 00:01:08.77

8 26 นครศรีธรรมราช: ณัฐกฤต อิงคบวรกิจ 00:01:08.86

3 27 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:01:09.06

7 28 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:01:09.20

3 29 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:01:09.61



หน้า 8 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

6 30 พังงา: พงศกร รักษ์ทิพย์ 00:01:09.66

5 31 ภูเก็ต: ทวีรัฐ บิลลาเต๊ะ 00:01:10.95

6 32 ลำพูน: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:01:11.32

1 33 ขอนแก่น: พงศกร เชียงฉิน 00:01:13.92

5 34 กาญจนบุรี: ธนภัทร จิ๋วสอาด 00:01:22.33

1 35 นครราชสีมา 2: ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ 00:01:29.35

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 นครสวรรค์: พัสกร ศรีดิลก 00:01:01.55

7 2 กรุงเทพมหานคร 2: ยศทวี ศรีลัดดา 00:01:03.11

8 3 ตาก 2: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:01:03.27

6 4 พิษณุโลก 2: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:01:03.42

1 5 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:01:03.80

2 6 กรุงเทพมหานคร 3: จิรวิช เมธาวิรุฬห์ 00:01:03.95

5 7 นนทบุรี 2: ภูรี ใจยืน 00:01:04.14

3 8 นนทบุรี: อรรถวัฒน์ ชัยโรจน์กุลวัต 00:01:04.20

8 9 ตาก: ศิรสิทธิ์ วังเสนา 00:01:04.31

2 10 เชียงใหม่: ภาคิน กะรัตน์ 00:01:04.32

4 11 สระบุรี 2: ชวิศ จันทรุไทย 00:01:04.44

4 12 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:01:04.65

3 13 สุพรรณบุรี: ณัชพล คำปัน 00:01:04.70

4 14 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:01:04.96



หน้า 9 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

5 15 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:01:05.03

7 16 สงขลา: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:01:05.54

1 17 พิษณุโลก: วราพงศ์ เสืออุดม 00:01:05.61

3 18 อ่างทอง: ปาราเมศ รัตนเลิศลบ 00:01:06.22

4 19 นครปฐม: วชิรพงษ์ สุขนิพิฐพร 00:01:06.83

2 20 อุบลราชธานี: วรพล สีทาบุตร 00:01:07.25

6 21 ประจวบคีรีขันธ์: ศุภโชค ตั้งกิจพรพิรุฬห์ 00:01:07.34

7 22 นครศรีธรรมราช 2: กิตติกวิน เบญจศุภนิมิต 00:01:07.68

2 23 นครราชสีมา: ธีรเจต มากกลาง 00:01:08.30

5 24 กระบี่: สิรวิชญ์ ทองคำ 00:01:08.54

8 25 ลำพูน 2: ธีรภัทร วัตร์สาร 00:01:08.77

8 26 นครศรีธรรมราช: ณัฐกฤต อิงคบวรกิจ 00:01:08.86

3 27 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:01:09.06

7 28 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:01:09.20

3 29 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:01:09.61

6 30 พังงา: พงศกร รักษ์ทิพย์ 00:01:09.66

5 31 ภูเก็ต: ทวีรัฐ บิลลาเต๊ะ 00:01:10.95

6 32 ลำพูน: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:01:11.32

1 33 ขอนแก่น: พงศกร เชียงฉิน 00:01:13.92

5 34 กาญจนบุรี: ธนภัทร จิ๋วสอาด 00:01:22.33



หน้า 10 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

1 35 นครราชสีมา 2: ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ 00:01:29.35

4 Heat 4 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 นครสวรรค์: พัสกร ศรีดิลก 00:01:01.55

7 2 กรุงเทพมหานคร 2: ยศทวี ศรีลัดดา 00:01:03.11

8 3 ตาก 2: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:01:03.27

6 4 พิษณุโลก 2: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:01:03.42

1 5 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:01:03.80

2 6 กรุงเทพมหานคร 3: จิรวิช เมธาวิรุฬห์ 00:01:03.95

5 7 นนทบุรี 2: ภูรี ใจยืน 00:01:04.14

3 8 นนทบุรี: อรรถวัฒน์ ชัยโรจน์กุลวัต 00:01:04.20

8 9 ตาก: ศิรสิทธิ์ วังเสนา 00:01:04.31

2 10 เชียงใหม่: ภาคิน กะรัตน์ 00:01:04.32

4 11 สระบุรี 2: ชวิศ จันทรุไทย 00:01:04.44

4 12 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:01:04.65

3 13 สุพรรณบุรี: ณัชพล คำปัน 00:01:04.70

4 14 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:01:04.96

5 15 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:01:05.03

7 16 สงขลา: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:01:05.54

1 17 พิษณุโลก: วราพงศ์ เสืออุดม 00:01:05.61

3 18 อ่างทอง: ปาราเมศ รัตนเลิศลบ 00:01:06.22

4 19 นครปฐม: วชิรพงษ์ สุขนิพิฐพร 00:01:06.83



หน้า 11 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

2 20 อุบลราชธานี: วรพล สีทาบุตร 00:01:07.25

6 21 ประจวบคีรีขันธ์: ศุภโชค ตั้งกิจพรพิรุฬห์ 00:01:07.34

7 22 นครศรีธรรมราช 2: กิตติกวิน เบญจศุภนิมิต 00:01:07.68

2 23 นครราชสีมา: ธีรเจต มากกลาง 00:01:08.30

5 24 กระบี่: สิรวิชญ์ ทองคำ 00:01:08.54

8 25 ลำพูน 2: ธีรภัทร วัตร์สาร 00:01:08.77

8 26 นครศรีธรรมราช: ณัฐกฤต อิงคบวรกิจ 00:01:08.86

3 27 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:01:09.06

7 28 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:01:09.20

3 29 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:01:09.61

6 30 พังงา: พงศกร รักษ์ทิพย์ 00:01:09.66

5 31 ภูเก็ต: ทวีรัฐ บิลลาเต๊ะ 00:01:10.95

6 32 ลำพูน: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:01:11.32

1 33 ขอนแก่น: พงศกร เชียงฉิน 00:01:13.92

5 34 กาญจนบุรี: ธนภัทร จิ๋วสอาด 00:01:22.33

1 35 นครราชสีมา 2: ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ 00:01:29.35

5 Heat 5 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 นครสวรรค์: พัสกร ศรีดิลก 00:01:01.55

7 2 กรุงเทพมหานคร 2: ยศทวี ศรีลัดดา 00:01:03.11

8 3 ตาก 2: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:01:03.27

6 4 พิษณุโลก 2: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:01:03.42



หน้า 12 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

1 5 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:01:03.80

2 6 กรุงเทพมหานคร 3: จิรวิช เมธาวิรุฬห์ 00:01:03.95

5 7 นนทบุรี 2: ภูรี ใจยืน 00:01:04.14

3 8 นนทบุรี: อรรถวัฒน์ ชัยโรจน์กุลวัต 00:01:04.20

8 9 ตาก: ศิรสิทธิ์ วังเสนา 00:01:04.31

2 10 เชียงใหม่: ภาคิน กะรัตน์ 00:01:04.32

4 11 สระบุรี 2: ชวิศ จันทรุไทย 00:01:04.44

4 12 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:01:04.65

3 13 สุพรรณบุรี: ณัชพล คำปัน 00:01:04.70

4 14 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:01:04.96

5 15 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:01:05.03

7 16 สงขลา: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:01:05.54

1 17 พิษณุโลก: วราพงศ์ เสืออุดม 00:01:05.61

3 18 อ่างทอง: ปาราเมศ รัตนเลิศลบ 00:01:06.22

4 19 นครปฐม: วชิรพงษ์ สุขนิพิฐพร 00:01:06.83

2 20 อุบลราชธานี: วรพล สีทาบุตร 00:01:07.25

6 21 ประจวบคีรีขันธ์: ศุภโชค ตั้งกิจพรพิรุฬห์ 00:01:07.34

7 22 นครศรีธรรมราช 2: กิตติกวิน เบญจศุภนิมิต 00:01:07.68

2 23 นครราชสีมา: ธีรเจต มากกลาง 00:01:08.30

5 24 กระบี่: สิรวิชญ์ ทองคำ 00:01:08.54



หน้า 13 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:01 PM

8 25 ลำพูน 2: ธีรภัทร วัตร์สาร 00:01:08.77

8 26 นครศรีธรรมราช: ณัฐกฤต อิงคบวรกิจ 00:01:08.86

3 27 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:01:09.06

7 28 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:01:09.20

3 29 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:01:09.61

6 30 พังงา: พงศกร รักษ์ทิพย์ 00:01:09.66

5 31 ภูเก็ต: ทวีรัฐ บิลลาเต๊ะ 00:01:10.95

6 32 ลำพูน: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:01:11.32

1 33 ขอนแก่น: พงศกร เชียงฉิน 00:01:13.92

5 34 กาญจนบุรี: ธนภัทร จิ๋วสอาด 00:01:22.33

1 35 นครราชสีมา 2: ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ 00:01:29.35

6 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 4 1 นครสวรรค์: พัสกร ศรีดิลก 00:01:00.85(Gold)

7 2 กรุงเทพมหานคร 2: จิรวิช เมธาวิรุฬห์ 00:01:01.12(Silver)

5 3 กรุงเทพมหานคร: ยศทวี ศรีลัดดา 00:01:03.26(Bronze)

6 4 พิษณุโลก: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:01:03.32

2 5 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:01:03.43

3 6 ตาก: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:01:06.36

8 7 นนทบุรี 2: อรรถวัฒน์ ชัยโรจน์กุลวัต 00:01:06.84

1 8 นนทบุรี: ภูรี ใจยืน 00:01:06.90

ประเภท: เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน



หน้า 14 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 1 1 เชียงใหม่: สืบสกุล คำตั๋น 00:04:55.93

5 2 นนทบุรี: ภูรี ใจยืน 00:04:58.13

3 3 ตาก: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:05:00.26

7 4 กรุงเทพมหานคร: สาริศ เพชรกูล 00:05:00.30

2 5 เชียงใหม่ 2: ธนากร อุประแสน 00:05:06.05

4 6 นครราชสีมา: ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ 00:05:07.75

3 7 อุบลราชธานี: สิรดนัย ยานู 00:05:11.27

4 8 น่าน: วิชกร ณ วิเชียร 00:05:16.83

1 9 ราชบุรี: ณภัทร เหมือนจันทร์ 00:05:17.01

5 10 ตาก 2: ศิรสิทธิ์ วังเสนา 00:05:17.13

2 11 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:05:21.45

6 12 อ่างทอง: ปาราเมศ รัตนเลิศลบ 00:05:24.91

6 13 หนองคาย: ทัศโชติ เผ่าบัวทอง 00:05:35.28

7 14 นครปฐม: ฐิติวัฒน์ ภูถุ 00:05:38.56

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 1 1 เชียงใหม่: สืบสกุล คำตั๋น 00:04:55.93

5 2 นนทบุรี: ภูรี ใจยืน 00:04:58.13

3 3 ตาก: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:05:00.26

7 4 กรุงเทพมหานคร: สาริศ เพชรกูล 00:05:00.30

2 5 เชียงใหม่ 2: ธนากร อุประแสน 00:05:06.05

4 6 นครราชสีมา: ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ 00:05:07.75



หน้า 15 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

3 7 อุบลราชธานี: สิรดนัย ยานู 00:05:11.27

4 8 น่าน: วิชกร ณ วิเชียร 00:05:16.83

1 9 ราชบุรี: ณภัทร เหมือนจันทร์ 00:05:17.01

5 10 ตาก 2: ศิรสิทธิ์ วังเสนา 00:05:17.13

2 11 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:05:21.45

6 12 อ่างทอง: ปาราเมศ รัตนเลิศลบ 00:05:24.91

6 13 หนองคาย: ทัศโชติ เผ่าบัวทอง 00:05:35.28

7 14 นครปฐม: ฐิติวัฒน์ ภูถุ 00:05:38.56

3 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 6 1 กรุงเทพมหานคร: สาริศ เพชรกูล 00:04:44.09(Gold)

3 2 ตาก: ภูเบศ จันทร์คีรี 00:04:47.27(Silver)

4 3 เชียงใหม่ 2: สืบสกุล คำตั๋น 00:04:47.88(Bronze)

5 4 นนทบุรี: ภูรี ใจยืน 00:04:48.25

2 5 เชียงใหม่: ธนากร อุประแสน 00:05:06.48

7 6 นครราชสีมา: ปวรปัฐน์ สินธุ์ไพฑูรย์ 00:05:06.52

1 7 อุบลราชธานี: สิรดนัย ยานู 00:05:16.39

8 8 น่าน: วิชกร ณ วิเชียร 00:05:18.71

ประเภท: ทีมชาย - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 5 1 สมุทรปราการ: ทีมสมุทรปราการ 00:08:29.16

4 2 เชียงใหม่: ทีมเชียงใหม่ 00:08:31.47

6 3 สุพรรณบุรี: ทีมสุพรรณบุรี 00:08:33.80



หน้า 16 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

2 4 นนทบุรี: ทีมนนทบุรี 00:08:46.45

5 5 กรุงเทพมหานคร: ทีมกรุงเทพมหานคร 00:08:50.72

4 6 ลำพูน: ทีมลำพูน 00:08:51.26

3 7 อุบลราชธานี: ทีมอุบลราชธานี 00:08:54.79

6 8 นครปฐม: ทีมนครปฐม 00:08:59.96

3 9 สุรินทร์: ทีมสุรินทร์ 00:09:11.58

2 10 นครศรีธรรมราช: ทีมนครศรีธรรมราช 00:09:11.76

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 5 1 สมุทรปราการ: ทีมสมุทรปราการ 00:08:29.16

4 2 เชียงใหม่: ทีมเชียงใหม่ 00:08:31.47

6 3 สุพรรณบุรี: ทีมสุพรรณบุรี 00:08:33.80

2 4 นนทบุรี: ทีมนนทบุรี 00:08:46.45

5 5 กรุงเทพมหานคร: ทีมกรุงเทพมหานคร 00:08:50.72

4 6 ลำพูน: ทีมลำพูน 00:08:51.26

3 7 อุบลราชธานี: ทีมอุบลราชธานี 00:08:54.79

6 8 นครปฐม: ทีมนครปฐม 00:08:59.96

3 9 สุรินทร์: ทีมสุรินทร์ 00:09:11.58

2 10 นครศรีธรรมราช: ทีมนครศรีธรรมราช 00:09:11.76

3 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 5 1 เชียงใหม่: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:08:05.99(Gold)

5 2 เชียงใหม่: ภาคิน กะรัตน์ 00:08:05.99(Gold)

5 3 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:08:05.99(Gold)



หน้า 17 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

5 4 เชียงใหม่: สืบสกุล คำตั๋น 00:08:05.99(Gold)

2 5 กรุงเทพมหานคร: สาริศ เพชรกูล 00:08:13.93(Silver)

2 6 กรุงเทพมหานคร: จิรภัทร ริมประนาม 00:08:13.93(Silver)

2 7 กรุงเทพมหานคร: ปัณณธร เลิศศศิภากร 00:08:13.93(Silver)

2 8 กรุงเทพมหานคร: กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล 00:08:13.93(Silver)

3 9 สุพรรณบุรี: สรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์ 00:08:20.16(Bronze)

3 10 สุพรรณบุรี: จิณณวัตร อิ่มอุรัง 00:08:20.16(Bronze)

3 11 สุพรรณบุรี: เขต ชำนาญวาด 00:08:20.16(Bronze)

3 12 สุพรรณบุรี: ธาดา เอ้สมนึก 00:08:20.16(Bronze)

4 13 สมุทรปราการ: ลภัส กุลวิริยะชัยศรี 00:08:21.65

4 14 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:08:21.65

4 15 สมุทรปราการ: ภูมพุฒิ เรืองสะอาด 00:08:21.65

4 16 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:08:21.65

6 17 นนทบุรี: อรรถวัฒน์ ชัยโรจน์กุลวัต 00:08:26.90

6 18 นนทบุรี: สุรบดี แสงแก้ว 00:08:26.90

6 19 นนทบุรี: ภูรี ใจยืน 00:08:26.90

6 20 นนทบุรี: พีรพัฒน์ พันธุ์ดี 00:08:26.90

1 21 อุบลราชธานี: พนธกร เจริญทัศน์ 00:08:41.50

1 22 อุบลราชธานี: พงศกร พันธ์สุวรรณ 00:08:41.50

1 23 อุบลราชธานี: สิรดนัย ยานู 00:08:41.50



หน้า 18 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

1 24 อุบลราชธานี: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:08:41.50

7 25 ลำพูน: สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี 00:08:48.49

7 26 ลำพูน: ธีรภัทร วัตร์สาร 00:08:48.49

7 27 ลำพูน: นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 00:08:48.49

7 28 ลำพูน: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:08:48.49

8 29 นครปฐม: ธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ xx:xx:xx.xx(DSQ)

8 30 นครปฐม: วชิรพงษ์ สุขนิพิฐพร xx:xx:xx.xx(DSQ)

8 31 นครปฐม: ฐิติวัฒน์ ภูถุ xx:xx:xx.xx(DSQ)

8 32 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา xx:xx:xx.xx(DSQ)

ประเภท: ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 6 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:00:29.66

7 2 ชลบุรี: กชพร อรรถกิจบัญชา 00:00:30.40

4 3 นครพนม: จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล 00:00:30.42

5 4 กรุงเทพมหานคร 2: สุพรรษา กังหันทอง 00:00:30.45

5 5 ระยอง: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:00:30.64

4 6 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:00:30.73

6 7 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:00:30.74

3 8 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:00:30.95

4 9 นครปฐม 2: กริสรา ตันเสถียร 00:00:31.37

2 10 เชียงใหม่ 2: คชานันท์ พันธ์ไพศาล 00:00:31.58



หน้า 19 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

3 11 ภูเก็ต: อารีนา รักสนิท 00:00:31.62

3 12 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:00:31.62

4 13 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:00:31.72

6 14 อุบลราชธานี 2: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:00:31.85

1 15 นนทบุรี 2: กิตติสุข ดำดี 00:00:31.97

2 16 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:00:32.01

5 17 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:00:32.07

1 18 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:00:32.33

2 19 ราชบุรี: เบญญาภา สานคลุย 00:00:32.38

3 20 นครราชสีมา: สิรินทร์ยา ชื้นขุนทด 00:00:32.44

2 21 พังงา 2: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:00:32.63

7 22 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:00:32.79

1 23 นครศรีธรรมราช: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:00:32.86

3 24 นครสวรรค์: สุภัคศรันย์ อุ่นอบ 00:00:32.89

6 25 นครปฐม: ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข 00:00:32.92

7 26 ขอนแก่น: วรินธร คูห์สุวรรณ 00:00:33.01

1 27 พะเยา: ธัญญามาศ พิมลเกตุกุล 00:00:33.01

1 28 เชียงใหม่: อภิชยา สุวรรณจันทร์ 00:00:33.11

2 29 อุบลราชธานี: กัลยารัตน์ ผายบึงแก้ว 00:00:33.24

7 30 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:00:33.42



หน้า 20 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

4 31 เชียงราย 2: อักษราภัค คุ้มชาติ 00:00:33.54

1 32 พระนครศรีอยุธยา 2: ปัณณพร อินทองรัตน์ 00:00:33.62

6 33 สงขลา 2: ณัฐิดา จันทร์คง 00:00:33.80

8 34 แพร่: พรรณนารา สวนจักร 00:00:33.93

8 35 กาญจนบุรี: ณชวรท กาญจนสุธา 00:00:33.97

3 36 ระยอง 2: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:00:34.03

4 37 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:00:34.06

5 38 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:00:34.09

5 39 กระบี่: เกศกนก วิเลศ 00:00:34.33

5 40 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:00:34.40

7 41 สุพรรณบุรี: กชามาศ นาครักสุด 00:00:34.46

8 42 พังงา: กนกวรรณ ชาญด้วยกิจ 00:00:34.47

7 43 ขอนแก่น 2: นรากร รัตนติสร้อย 00:00:34.78

2 44 กระบี่ 2: วรรณพร คงทน 00:00:34.83

8 45 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:00:34.92

8 46 สุพรรณบุรี 2: พีร์ พัฒนอวยชัย 00:00:35.33

6 47 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 6 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:00:29.66

7 2 ชลบุรี: กชพร อรรถกิจบัญชา 00:00:30.40

4 3 นครพนม: จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล 00:00:30.42



หน้า 21 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

5 4 กรุงเทพมหานคร 2: สุพรรษา กังหันทอง 00:00:30.45

5 5 ระยอง: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:00:30.64

4 6 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:00:30.73

6 7 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:00:30.74

3 8 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:00:30.95

4 9 นครปฐม 2: กริสรา ตันเสถียร 00:00:31.37

2 10 เชียงใหม่ 2: คชานันท์ พันธ์ไพศาล 00:00:31.58

3 11 ภูเก็ต: อารีนา รักสนิท 00:00:31.62

3 12 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:00:31.62

4 13 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:00:31.72

6 14 อุบลราชธานี 2: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:00:31.85

1 15 นนทบุรี 2: กิตติสุข ดำดี 00:00:31.97

2 16 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:00:32.01

5 17 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:00:32.07

1 18 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:00:32.33

2 19 ราชบุรี: เบญญาภา สานคลุย 00:00:32.38

3 20 นครราชสีมา: สิรินทร์ยา ชื้นขุนทด 00:00:32.44

2 21 พังงา 2: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:00:32.63

7 22 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:00:32.79

1 23 นครศรีธรรมราช: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:00:32.86



หน้า 22 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

3 24 นครสวรรค์: สุภัคศรันย์ อุ่นอบ 00:00:32.89

6 25 นครปฐม: ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข 00:00:32.92

7 26 ขอนแก่น: วรินธร คูห์สุวรรณ 00:00:33.01

1 27 พะเยา: ธัญญามาศ พิมลเกตุกุล 00:00:33.01

1 28 เชียงใหม่: อภิชยา สุวรรณจันทร์ 00:00:33.11

2 29 อุบลราชธานี: กัลยารัตน์ ผายบึงแก้ว 00:00:33.24

7 30 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:00:33.42

4 31 เชียงราย 2: อักษราภัค คุ้มชาติ 00:00:33.54

1 32 พระนครศรีอยุธยา 2: ปัณณพร อินทองรัตน์ 00:00:33.62

6 33 สงขลา 2: ณัฐิดา จันทร์คง 00:00:33.80

8 34 แพร่: พรรณนารา สวนจักร 00:00:33.93

8 35 กาญจนบุรี: ณชวรท กาญจนสุธา 00:00:33.97

3 36 ระยอง 2: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:00:34.03

4 37 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:00:34.06

5 38 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:00:34.09

5 39 กระบี่: เกศกนก วิเลศ 00:00:34.33

5 40 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:00:34.40

7 41 สุพรรณบุรี: กชามาศ นาครักสุด 00:00:34.46

8 42 พังงา: กนกวรรณ ชาญด้วยกิจ 00:00:34.47

7 43 ขอนแก่น 2: นรากร รัตนติสร้อย 00:00:34.78



หน้า 23 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:02 PM

2 44 กระบี่ 2: วรรณพร คงทน 00:00:34.83

8 45 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:00:34.92

8 46 สุพรรณบุรี 2: พีร์ พัฒนอวยชัย 00:00:35.33

6 47 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 6 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:00:29.66

7 2 ชลบุรี: กชพร อรรถกิจบัญชา 00:00:30.40

4 3 นครพนม: จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล 00:00:30.42

5 4 กรุงเทพมหานคร 2: สุพรรษา กังหันทอง 00:00:30.45

5 5 ระยอง: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:00:30.64

4 6 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:00:30.73

6 7 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:00:30.74

3 8 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:00:30.95

4 9 นครปฐม 2: กริสรา ตันเสถียร 00:00:31.37

2 10 เชียงใหม่ 2: คชานันท์ พันธ์ไพศาล 00:00:31.58

3 11 ภูเก็ต: อารีนา รักสนิท 00:00:31.62

3 12 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:00:31.62

4 13 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:00:31.72

6 14 อุบลราชธานี 2: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:00:31.85

1 15 นนทบุรี 2: กิตติสุข ดำดี 00:00:31.97

2 16 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:00:32.01



หน้า 24 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

5 17 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:00:32.07

1 18 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:00:32.33

2 19 ราชบุรี: เบญญาภา สานคลุย 00:00:32.38

3 20 นครราชสีมา: สิรินทร์ยา ชื้นขุนทด 00:00:32.44

2 21 พังงา 2: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:00:32.63

7 22 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:00:32.79

1 23 นครศรีธรรมราช: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:00:32.86

3 24 นครสวรรค์: สุภัคศรันย์ อุ่นอบ 00:00:32.89

6 25 นครปฐม: ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข 00:00:32.92

7 26 ขอนแก่น: วรินธร คูห์สุวรรณ 00:00:33.01

1 27 พะเยา: ธัญญามาศ พิมลเกตุกุล 00:00:33.01

1 28 เชียงใหม่: อภิชยา สุวรรณจันทร์ 00:00:33.11

2 29 อุบลราชธานี: กัลยารัตน์ ผายบึงแก้ว 00:00:33.24

7 30 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:00:33.42

4 31 เชียงราย 2: อักษราภัค คุ้มชาติ 00:00:33.54

1 32 พระนครศรีอยุธยา 2: ปัณณพร อินทองรัตน์ 00:00:33.62

6 33 สงขลา 2: ณัฐิดา จันทร์คง 00:00:33.80

8 34 แพร่: พรรณนารา สวนจักร 00:00:33.93

8 35 กาญจนบุรี: ณชวรท กาญจนสุธา 00:00:33.97

3 36 ระยอง 2: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:00:34.03



หน้า 25 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

4 37 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:00:34.06

5 38 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:00:34.09

5 39 กระบี่: เกศกนก วิเลศ 00:00:34.33

5 40 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:00:34.40

7 41 สุพรรณบุรี: กชามาศ นาครักสุด 00:00:34.46

8 42 พังงา: กนกวรรณ ชาญด้วยกิจ 00:00:34.47

7 43 ขอนแก่น 2: นรากร รัตนติสร้อย 00:00:34.78

2 44 กระบี่ 2: วรรณพร คงทน 00:00:34.83

8 45 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:00:34.92

8 46 สุพรรณบุรี 2: พีร์ พัฒนอวยชัย 00:00:35.33

6 47 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

4 Heat 4 08:30 รอบคัดเลือก 6 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:00:29.66

7 2 ชลบุรี: กชพร อรรถกิจบัญชา 00:00:30.40

4 3 นครพนม: จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล 00:00:30.42

5 4 กรุงเทพมหานคร 2: สุพรรษา กังหันทอง 00:00:30.45

5 5 ระยอง: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:00:30.64

4 6 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:00:30.73

6 7 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:00:30.74

3 8 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:00:30.95

4 9 นครปฐม 2: กริสรา ตันเสถียร 00:00:31.37



หน้า 26 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

2 10 เชียงใหม่ 2: คชานันท์ พันธ์ไพศาล 00:00:31.58

3 11 ภูเก็ต: อารีนา รักสนิท 00:00:31.62

3 12 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:00:31.62

4 13 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:00:31.72

6 14 อุบลราชธานี 2: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:00:31.85

1 15 นนทบุรี 2: กิตติสุข ดำดี 00:00:31.97

2 16 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:00:32.01

5 17 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:00:32.07

1 18 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:00:32.33

2 19 ราชบุรี: เบญญาภา สานคลุย 00:00:32.38

3 20 นครราชสีมา: สิรินทร์ยา ชื้นขุนทด 00:00:32.44

2 21 พังงา 2: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:00:32.63

7 22 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:00:32.79

1 23 นครศรีธรรมราช: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:00:32.86

3 24 นครสวรรค์: สุภัคศรันย์ อุ่นอบ 00:00:32.89

6 25 นครปฐม: ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข 00:00:32.92

7 26 ขอนแก่น: วรินธร คูห์สุวรรณ 00:00:33.01

1 27 พะเยา: ธัญญามาศ พิมลเกตุกุล 00:00:33.01

1 28 เชียงใหม่: อภิชยา สุวรรณจันทร์ 00:00:33.11

2 29 อุบลราชธานี: กัลยารัตน์ ผายบึงแก้ว 00:00:33.24



หน้า 27 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

7 30 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:00:33.42

4 31 เชียงราย 2: อักษราภัค คุ้มชาติ 00:00:33.54

1 32 พระนครศรีอยุธยา 2: ปัณณพร อินทองรัตน์ 00:00:33.62

6 33 สงขลา 2: ณัฐิดา จันทร์คง 00:00:33.80

8 34 แพร่: พรรณนารา สวนจักร 00:00:33.93

8 35 กาญจนบุรี: ณชวรท กาญจนสุธา 00:00:33.97

3 36 ระยอง 2: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:00:34.03

4 37 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:00:34.06

5 38 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:00:34.09

5 39 กระบี่: เกศกนก วิเลศ 00:00:34.33

5 40 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:00:34.40

7 41 สุพรรณบุรี: กชามาศ นาครักสุด 00:00:34.46

8 42 พังงา: กนกวรรณ ชาญด้วยกิจ 00:00:34.47

7 43 ขอนแก่น 2: นรากร รัตนติสร้อย 00:00:34.78

2 44 กระบี่ 2: วรรณพร คงทน 00:00:34.83

8 45 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:00:34.92

8 46 สุพรรณบุรี 2: พีร์ พัฒนอวยชัย 00:00:35.33

6 47 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

5 Heat 5 08:30 รอบคัดเลือก 6 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:00:29.66

7 2 ชลบุรี: กชพร อรรถกิจบัญชา 00:00:30.40



หน้า 28 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

4 3 นครพนม: จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล 00:00:30.42

5 4 กรุงเทพมหานคร 2: สุพรรษา กังหันทอง 00:00:30.45

5 5 ระยอง: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:00:30.64

4 6 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:00:30.73

6 7 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:00:30.74

3 8 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:00:30.95

4 9 นครปฐม 2: กริสรา ตันเสถียร 00:00:31.37

2 10 เชียงใหม่ 2: คชานันท์ พันธ์ไพศาล 00:00:31.58

3 11 ภูเก็ต: อารีนา รักสนิท 00:00:31.62

3 12 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:00:31.62

4 13 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:00:31.72

6 14 อุบลราชธานี 2: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:00:31.85

1 15 นนทบุรี 2: กิตติสุข ดำดี 00:00:31.97

2 16 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:00:32.01

5 17 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:00:32.07

1 18 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:00:32.33

2 19 ราชบุรี: เบญญาภา สานคลุย 00:00:32.38

3 20 นครราชสีมา: สิรินทร์ยา ชื้นขุนทด 00:00:32.44

2 21 พังงา 2: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:00:32.63

7 22 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:00:32.79



หน้า 29 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

1 23 นครศรีธรรมราช: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:00:32.86

3 24 นครสวรรค์: สุภัคศรันย์ อุ่นอบ 00:00:32.89

6 25 นครปฐม: ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข 00:00:32.92

7 26 ขอนแก่น: วรินธร คูห์สุวรรณ 00:00:33.01

1 27 พะเยา: ธัญญามาศ พิมลเกตุกุล 00:00:33.01

1 28 เชียงใหม่: อภิชยา สุวรรณจันทร์ 00:00:33.11

2 29 อุบลราชธานี: กัลยารัตน์ ผายบึงแก้ว 00:00:33.24

7 30 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:00:33.42

4 31 เชียงราย 2: อักษราภัค คุ้มชาติ 00:00:33.54

1 32 พระนครศรีอยุธยา 2: ปัณณพร อินทองรัตน์ 00:00:33.62

6 33 สงขลา 2: ณัฐิดา จันทร์คง 00:00:33.80

8 34 แพร่: พรรณนารา สวนจักร 00:00:33.93

8 35 กาญจนบุรี: ณชวรท กาญจนสุธา 00:00:33.97

3 36 ระยอง 2: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:00:34.03

4 37 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:00:34.06

5 38 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:00:34.09

5 39 กระบี่: เกศกนก วิเลศ 00:00:34.33

5 40 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:00:34.40

7 41 สุพรรณบุรี: กชามาศ นาครักสุด 00:00:34.46

8 42 พังงา: กนกวรรณ ชาญด้วยกิจ 00:00:34.47



หน้า 30 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

7 43 ขอนแก่น 2: นรากร รัตนติสร้อย 00:00:34.78

2 44 กระบี่ 2: วรรณพร คงทน 00:00:34.83

8 45 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:00:34.92

8 46 สุพรรณบุรี 2: พีร์ พัฒนอวยชัย 00:00:35.33

6 47 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

6 Heat 6 08:30 รอบคัดเลือก 6 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:00:29.66

7 2 ชลบุรี: กชพร อรรถกิจบัญชา 00:00:30.40

4 3 นครพนม: จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล 00:00:30.42

5 4 กรุงเทพมหานคร 2: สุพรรษา กังหันทอง 00:00:30.45

5 5 ระยอง: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:00:30.64

4 6 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:00:30.73

6 7 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:00:30.74

3 8 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:00:30.95

4 9 นครปฐม 2: กริสรา ตันเสถียร 00:00:31.37

2 10 เชียงใหม่ 2: คชานันท์ พันธ์ไพศาล 00:00:31.58

3 11 ภูเก็ต: อารีนา รักสนิท 00:00:31.62

3 12 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:00:31.62

4 13 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:00:31.72

6 14 อุบลราชธานี 2: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:00:31.85

1 15 นนทบุรี 2: กิตติสุข ดำดี 00:00:31.97



หน้า 31 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

2 16 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:00:32.01

5 17 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:00:32.07

1 18 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:00:32.33

2 19 ราชบุรี: เบญญาภา สานคลุย 00:00:32.38

3 20 นครราชสีมา: สิรินทร์ยา ชื้นขุนทด 00:00:32.44

2 21 พังงา 2: นิธิสุตา ลิ่มสุกุล 00:00:32.63

7 22 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:00:32.79

1 23 นครศรีธรรมราช: วิมพ์วิภา เบญจศุภนิมิต 00:00:32.86

3 24 นครสวรรค์: สุภัคศรันย์ อุ่นอบ 00:00:32.89

6 25 นครปฐม: ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข 00:00:32.92

7 26 ขอนแก่น: วรินธร คูห์สุวรรณ 00:00:33.01

1 27 พะเยา: ธัญญามาศ พิมลเกตุกุล 00:00:33.01

1 28 เชียงใหม่: อภิชยา สุวรรณจันทร์ 00:00:33.11

2 29 อุบลราชธานี: กัลยารัตน์ ผายบึงแก้ว 00:00:33.24

7 30 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:00:33.42

4 31 เชียงราย 2: อักษราภัค คุ้มชาติ 00:00:33.54

1 32 พระนครศรีอยุธยา 2: ปัณณพร อินทองรัตน์ 00:00:33.62

6 33 สงขลา 2: ณัฐิดา จันทร์คง 00:00:33.80

8 34 แพร่: พรรณนารา สวนจักร 00:00:33.93

8 35 กาญจนบุรี: ณชวรท กาญจนสุธา 00:00:33.97



หน้า 32 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

3 36 ระยอง 2: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:00:34.03

4 37 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:00:34.06

5 38 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:00:34.09

5 39 กระบี่: เกศกนก วิเลศ 00:00:34.33

5 40 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:00:34.40

7 41 สุพรรณบุรี: กชามาศ นาครักสุด 00:00:34.46

8 42 พังงา: กนกวรรณ ชาญด้วยกิจ 00:00:34.47

7 43 ขอนแก่น 2: นรากร รัตนติสร้อย 00:00:34.78

2 44 กระบี่ 2: วรรณพร คงทน 00:00:34.83

8 45 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:00:34.92

8 46 สุพรรณบุรี 2: พีร์ พัฒนอวยชัย 00:00:35.33

6 47 นนทบุรี: นภสวรรณ บัวบาน xx:xx:xx.xx(DNS)

7 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 4 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:00:29.74(Gold)

5 2 ชลบุรี: กชพร อรรถกิจบัญชา 00:00:30.18(Silver)

3 3 นครพนม: จิดาภา ศิริพัฒนวรสกุล 00:00:30.35(Bronze)

6 4 กรุงเทพมหานคร 2: สุพรรษา กังหันทอง 00:00:30.39

2 5 ระยอง: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:00:30.61

1 6 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:00:30.70

7 7 จันทบุรี: ประธมาพร พลคิด 00:00:30.85

8 8 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:00:31.14



หน้า 33 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

ประเภท: ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:02:10.76

8 2 นนทบุรี 2: สุดที่รัก วัชรบุศราคำ 00:02:14.53

7 3 กรุงเทพมหานคร 2: ฝนปราย แย้มสรวล 00:02:14.73

3 4 เชียงใหม่ 2: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:02:15.47

1 5 จันทบุรี: พิชญาภัค ทันสมัย 00:02:17.64

5 6 ตราด: กนกวรรณ สังข์ทอง 00:02:18.29

5 7 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:02:18.56

5 8 ระยอง 2: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:02:20.12

3 9 นนทบุรี: กิตติสุข ดำดี 00:02:20.63

3 10 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:02:21.16

3 11 ระยอง: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:02:21.39

7 12 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร 00:02:21.71

6 13 พิษณุโลก 2: ศุภจิรา สุขคง 00:02:22.11

2 14 นครราชสีมา: ศิรภัสสร ระวังทรัพย์ 00:02:22.41

8 15 ภูเก็ต: สาริศา โอวรารินท์ 00:02:22.74

4 16 ลำปาง: ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์ 00:02:23.22

4 17 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:02:25.38

8 18 สุพรรณบุรี 2: กชามาศ นาครักสุด 00:02:25.55

6 19 สุพรรณบุรี: นริฎา สุขประกำ 00:02:26.71



หน้า 34 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

7 20 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:02:26.97

7 21 สมุทรปราการ: อัจฉรา ณ แฉล้ม 00:02:27.31

6 22 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:02:28.01

2 23 อุบลราชธานี: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:02:28.80

2 24 สระบุรี: ญาดาวี บัวสมบูรณ์ 00:02:29.00

5 25 พะเยา: ปรมาภรณ์ กองมะลิ 00:02:29.53

1 26 นครสวรรค์ 2: อภัชญา กาสา 00:02:31.97

6 27 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:02:32.64

4 28 ประจวบคีรีขันธ์: ธรรมิกา ตระกูลนพเก้า 00:02:32.81

2 29 นครสวรรค์: ปกิจฐา สุขประเสริฐ 00:02:33.11

1 30 ขอนแก่น: นรากร รัตนติสร้อย 00:02:36.55

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:02:10.76

8 2 นนทบุรี 2: สุดที่รัก วัชรบุศราคำ 00:02:14.53

7 3 กรุงเทพมหานคร 2: ฝนปราย แย้มสรวล 00:02:14.73

3 4 เชียงใหม่ 2: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:02:15.47

1 5 จันทบุรี: พิชญาภัค ทันสมัย 00:02:17.64

5 6 ตราด: กนกวรรณ สังข์ทอง 00:02:18.29

5 7 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:02:18.56

5 8 ระยอง 2: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:02:20.12

3 9 นนทบุรี: กิตติสุข ดำดี 00:02:20.63



หน้า 35 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

3 10 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:02:21.16

3 11 ระยอง: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:02:21.39

7 12 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร 00:02:21.71

6 13 พิษณุโลก 2: ศุภจิรา สุขคง 00:02:22.11

2 14 นครราชสีมา: ศิรภัสสร ระวังทรัพย์ 00:02:22.41

8 15 ภูเก็ต: สาริศา โอวรารินท์ 00:02:22.74

4 16 ลำปาง: ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์ 00:02:23.22

4 17 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:02:25.38

8 18 สุพรรณบุรี 2: กชามาศ นาครักสุด 00:02:25.55

6 19 สุพรรณบุรี: นริฎา สุขประกำ 00:02:26.71

7 20 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:02:26.97

7 21 สมุทรปราการ: อัจฉรา ณ แฉล้ม 00:02:27.31

6 22 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:02:28.01

2 23 อุบลราชธานี: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:02:28.80

2 24 สระบุรี: ญาดาวี บัวสมบูรณ์ 00:02:29.00

5 25 พะเยา: ปรมาภรณ์ กองมะลิ 00:02:29.53

1 26 นครสวรรค์ 2: อภัชญา กาสา 00:02:31.97

6 27 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:02:32.64

4 28 ประจวบคีรีขันธ์: ธรรมิกา ตระกูลนพเก้า 00:02:32.81

2 29 นครสวรรค์: ปกิจฐา สุขประเสริฐ 00:02:33.11



หน้า 36 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

1 30 ขอนแก่น: นรากร รัตนติสร้อย 00:02:36.55

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:02:10.76

8 2 นนทบุรี 2: สุดที่รัก วัชรบุศราคำ 00:02:14.53

7 3 กรุงเทพมหานคร 2: ฝนปราย แย้มสรวล 00:02:14.73

3 4 เชียงใหม่ 2: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:02:15.47

1 5 จันทบุรี: พิชญาภัค ทันสมัย 00:02:17.64

5 6 ตราด: กนกวรรณ สังข์ทอง 00:02:18.29

5 7 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:02:18.56

5 8 ระยอง 2: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:02:20.12

3 9 นนทบุรี: กิตติสุข ดำดี 00:02:20.63

3 10 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:02:21.16

3 11 ระยอง: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:02:21.39

7 12 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร 00:02:21.71

6 13 พิษณุโลก 2: ศุภจิรา สุขคง 00:02:22.11

2 14 นครราชสีมา: ศิรภัสสร ระวังทรัพย์ 00:02:22.41

8 15 ภูเก็ต: สาริศา โอวรารินท์ 00:02:22.74

4 16 ลำปาง: ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์ 00:02:23.22

4 17 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:02:25.38

8 18 สุพรรณบุรี 2: กชามาศ นาครักสุด 00:02:25.55

6 19 สุพรรณบุรี: นริฎา สุขประกำ 00:02:26.71



หน้า 37 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

7 20 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:02:26.97

7 21 สมุทรปราการ: อัจฉรา ณ แฉล้ม 00:02:27.31

6 22 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:02:28.01

2 23 อุบลราชธานี: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:02:28.80

2 24 สระบุรี: ญาดาวี บัวสมบูรณ์ 00:02:29.00

5 25 พะเยา: ปรมาภรณ์ กองมะลิ 00:02:29.53

1 26 นครสวรรค์ 2: อภัชญา กาสา 00:02:31.97

6 27 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:02:32.64

4 28 ประจวบคีรีขันธ์: ธรรมิกา ตระกูลนพเก้า 00:02:32.81

2 29 นครสวรรค์: ปกิจฐา สุขประเสริฐ 00:02:33.11

1 30 ขอนแก่น: นรากร รัตนติสร้อย 00:02:36.55

4 Heat 4 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:02:10.76

8 2 นนทบุรี 2: สุดที่รัก วัชรบุศราคำ 00:02:14.53

7 3 กรุงเทพมหานคร 2: ฝนปราย แย้มสรวล 00:02:14.73

3 4 เชียงใหม่ 2: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:02:15.47

1 5 จันทบุรี: พิชญาภัค ทันสมัย 00:02:17.64

5 6 ตราด: กนกวรรณ สังข์ทอง 00:02:18.29

5 7 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:02:18.56

5 8 ระยอง 2: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:02:20.12

3 9 นนทบุรี: กิตติสุข ดำดี 00:02:20.63



หน้า 38 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

3 10 สุราษฎร์ธานี: อณัญญา ศักดิ์ศรี 00:02:21.16

3 11 ระยอง: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:02:21.39

7 12 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร 00:02:21.71

6 13 พิษณุโลก 2: ศุภจิรา สุขคง 00:02:22.11

2 14 นครราชสีมา: ศิรภัสสร ระวังทรัพย์ 00:02:22.41

8 15 ภูเก็ต: สาริศา โอวรารินท์ 00:02:22.74

4 16 ลำปาง: ปิยพัชร์ ธนาสุขอนันต์ 00:02:23.22

4 17 ลำพูน: ณัฐกานต์ ศรีคำ 00:02:25.38

8 18 สุพรรณบุรี 2: กชามาศ นาครักสุด 00:02:25.55

6 19 สุพรรณบุรี: นริฎา สุขประกำ 00:02:26.71

7 20 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:02:26.97

7 21 สมุทรปราการ: อัจฉรา ณ แฉล้ม 00:02:27.31

6 22 สงขลา: ภารดี ประพฤติ 00:02:28.01

2 23 อุบลราชธานี: นันท์นภัส ทาระบุตร 00:02:28.80

2 24 สระบุรี: ญาดาวี บัวสมบูรณ์ 00:02:29.00

5 25 พะเยา: ปรมาภรณ์ กองมะลิ 00:02:29.53

1 26 นครสวรรค์ 2: อภัชญา กาสา 00:02:31.97

6 27 สุรินทร์: แก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ 00:02:32.64

4 28 ประจวบคีรีขันธ์: ธรรมิกา ตระกูลนพเก้า 00:02:32.81

2 29 นครสวรรค์: ปกิจฐา สุขประเสริฐ 00:02:33.11



หน้า 39 จาก 39

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 18/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 8:33:03 PM

1 30 ขอนแก่น: นรากร รัตนติสร้อย 00:02:36.55

5 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 4 1 กรุงเทพมหานคร 2: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:02:06.80(Gold)

3 2 กรุงเทพมหานคร: ฝนปราย แย้มสรวล 00:02:08.83(Silver)

5 3 นนทบุรี: สุดที่รัก วัชรบุศราคำ 00:02:09.25(Bronze)

6 4 เชียงใหม่: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:02:10.62

1 5 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:02:13.70

2 6 จันทบุรี: พิชญาภัค ทันสมัย 00:02:16.74

7 7 ตราด: กนกวรรณ สังข์ทอง 00:02:16.99

8 8 ระยอง: ปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุล 00:02:29.85



วูด้บอล  ประจาํวนัที흀� 18 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  นบัจาํนวนการต ีทมี
ชาย

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

484
485
489
509
512
522
524
530
544
558
566
583



วูด้บอลนบัจาํนวนเกท ประจาํวนัทีែ� 18 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 สงิห์บรีุ
2 อดุรธานี

2
6

2  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ชุมพร
2 สงิห์บรีุ

3
6

3  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 สโุขทยั
2 กาญจนบรีุ

3
6

4  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ระยอง
2 สรุาษฎร์ธานี

1
6

5  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 สรุาษฎร์ธานี
2 พทัลุง

1
5

6  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ศรีสะเกษ
2 กาญจนบรีุ

4
6

7  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 พะเยา
2 ศรีสะเกษ

0
7

8  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 กรุงเทพมหานคร
2 พะเยา

0
6

9  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ศรีสะเกษ
2 ระยอง

4
5

10  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ชุมพร
2 พะเยา

4
6

11  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ชยันาท
2 สงิห์บรีุ

4
7

12  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 สโุขทยั
2 ศรีสะเกษ

3
5

13  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 พทัลุง
2 กาญจนบรีุ

0
7

14  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ชยันาท
2 สรุาษฎร์ธานี

3
5

15  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ชุมพร
2 สรุาษฎร์ธานี

5
6

16  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

08:30 รอบแรก 12เกท  1 กรุงเทพมหานคร
2 พทัลุง

4
5

17  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 อดุรธานี
2 ชยันาท

3
5

18  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สงิห์บรีุ
2 สโุขทยั

0
6

19  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ชุมพร
2 กาญจนบรีุ

4
6

20  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สรุาษฎร์ธานี
2 อดุรธานี

5
7

21  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ระยอง
2 พทัลุง

1
7

22  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 พทัลุง
2 กาญจนบรีุ

2
4



23  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ศรีสะเกษ
2 กรุงเทพมหานคร

3
5

24  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 พะเยา
2 ชยันาท

4
5

25  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ระยอง
2 สโุขทยั

3
6

26  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 พะเยา
2 กาญจนบรีุ

2
6

27  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สงิห์บรีุ
2 พะเยา

5
6

28  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ระยอง
2 ศรีสะเกษ

3
5

29  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 กรุงเทพมหานคร
2 กาญจนบรีุ

2
6

30  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สรุาษฎร์ธานี
2 สงิห์บรีุ

1
5

31  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สรุาษฎร์ธานี
2 อดุรธานี

1
5

32  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

10:00 รอบสอง 12เกท  1 พทัลุง
2 อดุรธานี

0
6

33  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

11:00 รอบสาม  1 ชยันาท
2 กาญจนบรีุ

6
7

34  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

11:00 รอบสาม  1 สโุขทยั
2 อดุรธานี

4
5

35  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

11:00 รอบสาม  1 พทัลุง
2 กรุงเทพมหานคร

1
5

36  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

11:00 รอบสาม  1 กาญจนบรีุ
2 ชยันาท

3
4

37  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

11:00 รอบสาม  1 พะเยา
2 สโุขทยั

0
6

38  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

11:00 รอบสาม  1 ศรีสะเกษ
2 กาญจนบรีุ

1
6

39  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

11:00 รอบสาม  1 อดุรธานี
2 กาญจนบรีุ

2
7

40  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

11:00 รอบสาม  1 สงิห์บรีุ
2 อดุรธานี

4
6

41  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

12.00 รอบสีن  1 กรุงเทพมหานคร
2 กาญจนบรีุ

2
5

42  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

12.00 รอบสีن  1 อดุรธานี
2 ชยันาท

4
5

43  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

12.00 รอบสีن  1 สโุขทยั
2 กาญจนบรีุ

0
7

44  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

12.00 รอบสีن  1 อดุรธานี
2 กาญจนบรีุ

4
6

45  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

13.00 รอบรองชนะเลศิ  1 กาญจนบรีุ 2
2 กาญจนบรีุ

4
6

46  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

15.00 รอบรองชนะเลศิ  1 กาญจนบรีุ 3
2 ชยันาท

3
4

47  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลหญงิ

18:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 ชยันาท
2 กาญจนบรีุ

4
5



หน้า 1 จาก 1

สนุกเกอร์ ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 6:50:28 PM

1 ประเภทคู่ 15 แดง 10:00 รอบแรก - เชียงใหม่ - สุราษฎร์ธานี 0 : 3

2 ประเภทคู่ 15 แดง 10:00 รอบแรก - กำแพงเพชร - สระบุรี 0(ชนะ Bye) : 0

3 ประเภทคู่ 15 แดง 12:30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ชลบุรี - อุบลราชธานี 3 : 2

4 ประเภทคู่ 15 แดง 12:30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กระบี่ - นครนายก 3 : 0

5 ประเภทคู่ 15 แดง 15:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- สิงห์บุรี - สุราษฎร์ธานี 0 : 3

6 ประเภทคู่ 15 แดง 15:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กำแพงเพชร - สุรินทร์ 0 : 3



หน้า 1 จาก 3

หมากล้อม ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:23:43 PM

1 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 3 สาย A 1 ชลบุรี 0

2 นครราชสีมา 1

2 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 3 สาย A 1 ลำปาง 0

2 สงขลา 1

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

2 กรุงเทพมหานคร 1

4 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 3 สาย B 1 พัทลุง 0

2 นนทบุรี 1

5 คู่ชาย 09:00 กระดานที่ 3 สาย B 1 ภูเก็ต 0

2 มหาสารคาม 1

6 คู่หญิง 09:00 กระดานที่ 3 สาย A 1 สุรินทร์ 0

2 นครราชสีมา 1

7 คู่หญิง 09:00 กระดานที่ 3 สาย A 1 กรุงเทพมหานคร 0

2 ชลบุรี 1

8 คู่หญิง 09:00 กระดานที่ 3 สาย B 1 มหาสารคาม 0

2 นครปฐม 1

9 คู่หญิง 09:00 กระดานที่ 3 สาย B 1 พะเยา 0

2 สุราษฎร์ธานี 1

10 คู่ผสม 09:00 กระดานที่ 3 สาย A 1 พะเยา 0

2 ปทุมธานี 1



หน้า 2 จาก 3

หมากล้อม ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:23:44 PM

11 คู่ผสม 09:00 กระดานที่ 3 สาย A 1 สุรินทร์ 0

2 ศรีสะเกษ 1

12 คู่ผสม 09:00 กระดานที่ 3 สาย B 1 นนทบุรี 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

13 คู่ผสม 09:00 กระดานที่ 3 สาย B 1 นครปฐม 0

2 พัทลุง 1

14 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 4 สาย A 1 สงขลา 0

2 ชลบุรี 1

15 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 4 สาย A 1 ลำปาง 0

2 เชียงใหม่ 1

16 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 4 สาย B 1 พัทลุง 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

17 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 4 สาย B 1 ภูเก็ต 0

2 นนทบุรี 1

18 คู่ชาย 13:00 กระดานที่ 4 สาย B 1 ศรีสะเกษ 0

2 มหาสารคาม 1

19 คู่หญิง 13:00 กระดานที่ 4 สาย B 1 สุราษฎร์ธานี 0

2 นครปฐม 1

20 คู่หญิง 13:00 กระดานที่ 4 สาย B 1 น่าน 0

2 มหาสารคาม 1



หน้า 3 จาก 3

หมากล้อม ประจำวันที่ 18/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/18/2017 5:23:44 PM

21 คู่ผสม 13:00 กระดานที่ 4 สาย A 1 ศรีสะเกษ 0

2 ปทุมธานี 1

22 คู่ผสม 13:00 กระดานที่ 4 สาย A 1 ภูเก็ต 0

2 พะเยา 1

23 คู่ผสม 13:00 กระดานที่ 4 สาย A 1 พัทลุง 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

24 คู่ผสม 13:00 กระดานที่ 4 สาย A 1 นครปฐม 0

2 น่าน 1



ฮอกกีڋ ประจาํวนัที18 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  Field Hockey สนาม ทมี
ชาย

08:00 รอบแรก สาย A เชียงใหม ่ บรีุรมัย์ 0 : 1

2  Field Hockey สนาม ทมี
ชาย

10:00 รอบแรก สาย B เพชรบรูณ์  สระบรีุ 1 : 1

3  Indoor Hockey ในรม่
ทมีชาย

10:00 รอบแรก สาย B ชลบรีุ  นราธวิาส 4 : 2

4  Field Hockey สนาม ทมี
หญงิ

12:00 รอบแรก สาย X ชลบรีุ  อตุรดติถ์ 4 : 0

5  Indoor Hockey ในรม่
ทมีชาย

12:00 รอบแรก สาย A ระยอง  สรุนิทร์ 13 : 0

6  Field Hockey สนาม ทมี
หญงิ

14:00 รอบแรก สาย Y นราธวิาส  บรีุรมัย์ 0 : 0

7  Indoor Hockey ในรม่
ทมีหญงิ

14:00 รอบแรก สาย X สระบรีุ  อา่งทอง 7 : 0



แฮนดบ์อล ประจาํวนัที執� 18 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีหญงิ 11:00 รอบแรก สาย A ขอนแกน่  ตรงั 73 : 11

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

3  ชายหาด ทมีชาย 11:40 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร  ศรีสะเกษ 0 : 2

4  ชายหาด ทมีหญงิ 12:20 รอบแรก สาย A แพร ่ สระบรีุ 2 : 0

5  ทมีชาย 12:30 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร  เชียงราย 58 : 14

6  ชายหาด ทมีชาย 13:00 รอบแรก สาย A กระบีن  ชยัภมูิ 2 : 0

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

8  ทมีหญงิ 14:00 รอบแรก สาย B พทัลุง  ศรีสะเกษ 33 : 52

9  ชายหาด ทมีชาย 14:20 รอบแรก สาย B กาญจนบรีุ  สงขลา 2 : 1

10  ชายหาด ทมีหญงิ 15:00 รอบแรก สาย B พทัลุง  สมทุรปราการ 0 : 2

11  ทมีชาย 15:30 รอบแรก สาย B เพชรบรีุ  ศรีสะเกษ 35 : 54

12  ชายหาด ทมีชาย 15:40 รอบแรก สาย B จนัทบรีุ  พจิติร 1 : 2



ประจาํวนัที� 19 มนีาคม 2560
No. เวลา ชนดิกฬีา รอบ คูท่ี� สาย ระหวา่ง สนาม
1 08:00 กรีฑา  วิ�ง 3,000 เมตร  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั

ชุมพร

2 08:40 กรีฑา  ทุม่นํ�าหนกั  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

3 09:00 กฬีาทางอากาศ  รม่บนิ 
คะแนนรวมประเภททมี

 รอบชงิชนะเลศิ ชายหาดปากนํ�า
อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

4 09:00 กฬีาทางอากาศ  รม่บนิ 
คะแนนรวมสงูสดุ 4 ประเภท

 รอบชงิชนะเลศิ ชายหาดปากนํ�า
อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

5 09:00 กฬีาทางอากาศ  รม่บนิ  แบบ
บนิเดนิทาง (Navigation)

 รอบชงิชนะเลศิ ชายหาดปากนํ�า
อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

6 09:00 กฬีาทางอากาศ  รม่บนิ  แบบ
บนิประหยดัเชื�อเพลงิ
(Economy)

 รอบชงิชนะเลศิ ชายหาดปากนํ�า
อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

7 09:00 กฬีาทางอากาศ  รม่บนิ  แบบ
สลาลม (Slalom)

 รอบชงิชนะเลศิ ชายหาดปากนํ�า
อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

8 09:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัไมเ่กนิ 48
กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

9 09:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัไมเ่กนิ 61
กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

10 09:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัไมเ่กนิ 53
กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

11 09:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัมากกวา่ 61
กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

12 09:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัมากกวา่ 53
กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

13 09:00 จกัรยาน  ดาวน์ฮลิล์ ระยะทาง
1.53.5 กโิลเมตร บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ ภเูขาหญา้

14 09:00 เซปกัตะกรอ้  ชายคู ่ทมีเดี�ยว  รอบชงิชนะเลศิ  ขอนแกน่
 vs อบุลราชธานี

หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

15 09:00 เซปกัตะกรอ้  หญงิคู ่ทมีเดี�ยว  รอบชงิชนะเลศิ  อบุลราชธานี
 vs ชลบรีุ

หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

16 09:00 เทนนิส  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ  นนทบรีุ
 vs สพุรรณบรีุ

สนามเทนนิสสนามกฬีา
กลาง จ.ชุมพร

17 09:00 เทนนิส  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ
 vs พษิณุโลก

สนามเทนนิสสนามกฬีา
กลาง จ.ชุมพร

18 09:00 เทเบลิเทนนิส  ทมีชาย เยาวชน  รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร
 vs ราชบรีุ

โรงยมิเนเซียม เทศบาล
เมอืงบางริ�น

19 09:00 เทเบลิเทนนิส  ทมีหญงิ เยาวชน  รอบชงิชนะเลศิ  นนทบรีุ  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาล
เมอืงบางริ�น

20 09:00 เทเบลิเทนนิส  ทมีชาย ยวุชน  รอบชงิชนะเลศิ  ระนอง
 vs กรุงเทพมหานคร

โรงยมิเนเซียม เทศบาล
เมอืงบางริ�น

21 09:00 เทเบลิเทนนิส  ทมีหญงิ ยวุชน  รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา
 vs กรุงเทพมหานคร

โรงยมิเนเซียม เทศบาล
เมอืงบางริ�น

22 09:00 เรือพาย  คยคั 1 คน ชาย (K1)
ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร



23 09:07 เรือพาย  คยคั 2 คน หญงิ (K2)
ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

24 09:14 เรือพาย  กรรเชียง 1 คน ชาย
(M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

25 09:20 กรีฑา  กระโดดสงู  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

26 09:21 เรือพาย  แคนู 1 คน ชาย (C1)
ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

27 09:28 เรือพาย  กรรเชียง 2 คน หญงิ
(M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

28 09:30 กฬีาทางอากาศ  รม่บนิ  แบบ
แขง่ความแมน่ยาํ(Precision)

 รอบชงิชนะเลศิ ชายหาดปากนํ�า
อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

29 09:35 เรือพาย  เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย
(5 Paddles) ระยะ 1,000
เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

30 09:42 เรือพาย  เรือยาวมงักร 10
ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ
1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

31 09:49 เรือพาย  คยคั 1 คน หญงิ (K1)
ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

32 09:56 เรือพาย  คยคั 2 คน ชาย (K2)
ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

33 10:00 เซปกัตะกรอ้  ทมีเดี�ยว  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ
 vs นครปฐม

หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

34 10:00 เซปกัตะกรอ้  ทมีเดี�ยว  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ  พทัลุง  vs ราชบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

35 10:00 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์ 
โตะ๊กระโดด  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั
จ.ชุมพร

36 10:00 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์ 
คานทรงตวั  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั
จ.ชุมพร

37 10:03 เรือพาย  กรรเชียง 2 คน ชาย
(M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

38 10:10 เรือพาย  แคนู 2 คน ชาย (C2)
ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

39 10:17 เรือพาย  กรรเชียง 1 คน หญงิ
(M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

40 10:24 เรือพาย  เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ
(5 Paddles) ระยะ 1,000
เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

41 10:31 เรือพาย  เรือยาวมงักร 10
ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ
1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ คลองหวัวงัฯโครงการพระ
ราชดาํรหินองใหญ่
จ.ชุมพร

42 10:35 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์ 
ราวคู ่ ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั
จ.ชุมพร

43 10:35 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์ 
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั



จ.ชุมพร

44 10:40 กรีฑา  ขวา้งคอ้น  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

45 11.00 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 77
กก.  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ
77 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

46 11.00 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 77 กก.  ชาย เกนิ 69 กก.
ไมเ่กนิ 77 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

47 11.00 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 77
กก.  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ
77 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

48 11.00 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 85
กก.  ชาย เกนิ 77 กก. ไมเ่กนิ
85 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

49 11.00 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 85 กก.  ชาย เกนิ 77 กก.
ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

50 11.00 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 85
กก.  ชาย เกนิ 77 กก. ไมเ่กนิ
85 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

51 11:00 เจ็ตสก ี Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ รา้นอาคารเคยีงเล หาด
ชาญดาํริ

52 11:00 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 94
กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ
94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

53 11:00 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 94 กก.  ชาย เกนิ 85 กก.
ไมเ่กนิ 94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

54 11:00 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 94
กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ
94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

55 11:10 ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์ 
ราวเดี�ยว  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 8
โรงเรียนศรียาภยั
จ.ชุมพร

56 12:30 สนุกเกอร์  ประเภทคู ่15 แดง  รอบชงิชนะเลศิ โซโซตี�สนุกเกอร์คลบั

57 13:00 เจ็ตสก ี Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ รา้นอาคารเคยีงเล หาด
ชาญดาํริ

58 13:00 บรดิจ์  ทมีผสม  รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

59 13:00 หมากลอ้ม  คูช่าย  รอบชงิชนะเลศิ วทิยาลยัชุมชนระนอง

60 13:00 หมากลอ้ม  คูห่ญงิ  รอบชงิชนะเลศิ วทิยาลยัชุมชนระนอง

61 13:00 หมากลอ้ม  คูผ่สม  รอบชงิชนะเลศิ วทิยาลยัชุมชนระนอง

62 14.00 เปตอง  ชายเดี�ยว  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีา จ.ระนอง

63 14.00 เปตอง  หญงิเดี�ยว  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีา จ.ระนอง

64 14.00 เปตอง  คูผ่สม  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีา จ.ระนอง

65 15.00 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 63
กก.  หญงิ เกนิ 58 กก. ไมเ่กนิ
63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

66 15.00 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 63 กก.  หญงิ เกนิ 58 กก.
ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

67 15.00 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 63
กก.  หญงิ เกนิ 58 กก. ไมเ่กนิ
63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

68 15:00 คาราเตโ้ด  นํ�าหนกัไมเ่กนิ 55
กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว



69 15:00 โบว์ลิ�ง  ทมีชาย 3 คน  รอบชงิชนะเลศิ ลายโบว์ลิ�ง พีทเีอส.โบว์

70 15:00 มวยปลํ�า  เกรกโกร  โรมนั 
ชาย ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

71 15:00 มวยปลํ�า  เกรกโกร  โรมนั 
ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

72 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  ชาย ไม่
เกนิ 54 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

73 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่
เกนิ 56 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

74 15:00 ยยูติส ู ตอ่สู ้นํ�าหนกัเกนิ 52 
57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

75 15:00 ยยูติส ู ตอ่สู ้นํ�าหนกัเกนิ 57 
63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

76 15:00 ยยูติส ู ตอ่สู ้นํ�าหนกัเกนิ 63
กก.ขึ�นไป บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

77 15:00 ยยูติส ู Newaza นํ�าหนกัเกนิ
66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

78 15:00 ยยูติส ู Newaza นํ�าหนกัเกนิ
73 กก.ขึ�นไป บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลตาํบาล
ทา่ยาง จ.ชุมพร

79 15:00 ลีลาศ  ประเภท
สแตนดาร์ด(Standard) รุน่จู
เวนไนล์ I(Juvenile I)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

80 15:00 ลีลาศ  ประเภท
สแตนดาร์ด(Standard) รุน่จู
เวนไนล์ II(Juvenile II)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

81 15:00 ลีลาศ  ประเภท
สแตนดาร์ด(Standard) รุน่จู
เนี�ยร์ I(Junior I)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

82 15:00 ลีลาศ  ประเภทลาตนิ อเมรกินั
(Latin American) รุน่จูเนี�ยร์ II
(Junior II)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

83 15:00 ลีลาศ  ประเภทลาตนิอเมริ
กนั(Latin American) ยธูส์ I
(Youth I)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

84 15:00 ลีลาศ  ประเภทลาตนิอเมริ
กนั(Latin American) ยธูส์
II(Youth II)

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมเทศบาลเมอืง
ชุมพร

85 15:00 วา่ยนํ�า  ฟรีสไตล์ 200 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

86 15:00 วา่ยนํ�า  เดี�ยวผสม 400 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

87 15:00 วา่ยนํ�า  ผเีสื�อ 50 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

88 15:00 วา่ยนํ�า  กรรเชียง 100 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

89 15:00 วา่ยนํ�า  กบ 200 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

90 15:00 วา่ยนํ�า  ทมีหญงิ  ผลดัฟรีสไตล์
4 x 200 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

91 15:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท  แบบนบั
จาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามโรงเรียนวดัน้อม
ถวาย จ.ชุมพร

92 15:10 กรีฑา  กระโดดไกล  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

93 16:00 กรีฑา  วิ�งขา้มร ั�ว 400 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

94 16:20 กรีฑา  วิ�งขา้มร ั�ว 400 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร



95 16:40 กรีฑา  วิ�ง 200 เมตร  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

96 16:50 กรีฑา  วิ�ง 200 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

97 17:00 ฟนัดาบ  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย  รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 11 โรง
เรียนสอาดเผดมิวทิยา
จ.ชุมพร

98 17:00 ฟนัดาบ  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ หอประชุม อาคาร 11 โรง
เรียนสอาดเผดมิวทิยา
จ.ชุมพร

99 17:00 มวยปลํ�า  รุน่ชายหาด  ชาย ไม่
เกนิ 70 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

100 17:00 มวยปลํ�า  รุน่ชายหาด  หญงิ ไม่
เกนิ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ สนามชายหาด สถาบนั
การพลศกึษาวทิยาเขต
ชุมพร

101 17:00 ยโูด  รุน่ 50 กก. นํ�าหนกัเกนิ
45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

102 17:00 ยโูด  รุน่ 55 กก. นํ�าหนกัเกนิ
50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

103 17:00 ยโูด  รุน่ 60 กก. นํ�าหนกัเกนิ
55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

104 17:00 ยโูด  รุน่ 42 กก. นํ�าหนกัเกนิ
38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

105 17:00 ยโูด  รุน่ 45 กก. นํ�าหนกัเกนิ
42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

106 17:30 กรีฑา  วิ�ง 800 เมตร  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

107 17:40 กรีฑา  วิ�ง 800 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

108 18:00 กรีฑา  วิ�งผลดั เมดเลย์ หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

109 18:00 โบว์ลิ�ง  คะแนนรวมหญงิ (ออล
อเีวน้ท)์

 รอบชงิชนะเลศิ ลายโบว์ลิ�ง พีทเีอส.โบว์

110 18:00 โบว์ลิ�ง  คะแนนรวมชาย (ออล
อเีวน้ท)์

 รอบชงิชนะเลศิ ลายโบว์ลิ�ง พีทเีอส.โบว์

111 18:10 กรีฑา  วิ�งผลดั เมดเลย์ ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

112 18:20 กรีฑา  สตัตกรีฑา  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

จํานวนรายการชิงเหรียญท ั�งหมด 112 เหรียญ

 



ประจาํวนัที19 ٳ มนีาคม 2560
  No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ สาย ระหว่าง

1 08:00 กรีฑา 
วิنง 3,000 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

2 08:20 กรีฑา 
กระโดดไกล  หญงิ

 สตัตกรีฑา 5  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

3 08:40 กรีฑา 
ทุม่นํنาหนกั  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

4 09:00 กรีฑา 
วิنง 800 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

5 09:00 กรีฑา 
วิنง 800 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

6 09:20 กรีฑา 
วิنง 800 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

7 09:20 กรีฑา 
วิنง 800 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

8 09:20 กรีฑา 
กระโดดสงู  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

9 09:40 กรีฑา 
วิنง 200 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

10 09:40 กรีฑา 
วิنง 200 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

11 09:40 กรีฑา 
วิنง 200 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 3  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

12 10:00 กรีฑา 
วิنง 200 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

13 10:00 กรีฑา 
วิنง 200 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

14 10:00 กรีฑา 
วิنง 200 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 3  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

15 10:20 กรีฑา 
วิنงขา้มร ว 400 เมตร  หญงิنั

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

16 10:20 กรีฑา 
วิنงขา้มร ว 400 เมตร  หญงิنั

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

17 10:40 กรีฑา 
วิنงขา้มร ว 400 เมตร  ชายنั

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

18 10:40 กรีฑา 
วิنงขา้มร ว 400 เมตร  ชายنั

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

19 10:40 กรีฑา 
ขวา้งคอ้น  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

20 15:10 กรีฑา 
กระโดดไกล  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

21 15:20 กรีฑา 
พุง่แหลน  หญงิ

 สตัตกรีฑา 6  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

22 16:00 กรีฑา 
วิنงขา้มร ว 400 เมตร  หญงิنั

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

23 16:20 กรีฑา 
วิنงขา้มร ว 400 เมตร  ชายنั

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

24 16:40 กรีฑา 
วิنง 200 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

25 16:50 กรีฑา 
วิنง 200 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

26 17:00 กรีฑา 
วิنง 800 เมตร  หญงิ

 สตัตกรีฑา 7  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

27 17:30 กรีฑา 
วิنง 800 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

28 17:40 กรีฑา 
วิنง 800 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

29 18:00 กรีฑา 
วิنงผลดั เมดเลย์ หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

30 18:10 กรีฑา 
วิنงผลดั เมดเลย์ ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

31 18:20 กรีฑา 
สตัตกรีฑา  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

32 13:00 กาบดัดีن 
ทมีชาย  รุน่นํنาหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบแรก  คูท่ี9 ن  สาย A นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

33 13:00 กาบดัดีن 
ทมีหญงิ  รุน่นํنาหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  คูท่ี9 ن  สาย A ศรีสะเกษ  vs ขอนแกน่ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

34 14:00 กาบดัดีن 
ทมีชาย  รุน่นํنาหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบแรก  คูท่ี10 ن  สาย B กระบีن  vs กรุงเทพมหานคร วทิยาลยัเทคนิคระนอง

35 14:00 กาบดัดีن 
ทมีหญงิ  รุน่นํنาหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  คูท่ี10 ن  สาย B กาญจนบรีุ  vs ระนอง วทิยาลยัเทคนิคระนอง

36 15:00 กาบดัดีن 
ทมีชาย  รุน่นํنาหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบแรก  คูท่ี11 ن  สาย C นครราชสมีา  vs ศรีสะเกษ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

37 15:00 กาบดัดีن 
ทมีหญงิ  รุน่นํنาหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  คูท่ี11 ن  สาย C นครศรีธรรมราช  vs นนทบรีุ วทิยาลยัเทคนิคระนอง



38 16:00 กาบดัดีن 
ทมีชาย  รุน่นํنาหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบแรก  คูท่ี12 ن  สาย D ปราจีนบรีุ  vs กาญจนบรีุ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

39 16:00 กาบดัดีن 
ทมีหญงิ  รุน่นํنาหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบแรก  คูท่ี12 ن  สาย D เพชรบรูณ์  vs แมฮ่อ่งสอน วทิยาลยัเทคนิคระนอง

40 09:00 กฬีาทางอากาศ 
รม่บนิ  คะแนนรวมประเภททมี

 รอบชงิชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

41 09:00 กฬีาทางอากาศ 
รม่บนิ  คะแนนรวมสงูสดุ 4 ประเภท

 รอบชงิชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

42 09:00 กฬีาทางอากาศ 
รม่บนิ  แบบบนิเดนิทาง (Navigation)

 รอบชงิชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

43 09:00 กฬีาทางอากาศ 
รม่บนิ  แบบบนิประหยดัเชืنอเพลงิ (Economy)

 รอบชงิชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

44 09:00 กฬีาทางอากาศ 
รม่บนิ  แบบสลาลม (Slalom)

 รอบชงิชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

45 09:30 กฬีาทางอากาศ 
รม่บนิ  แบบแขง่ความแมน่ยาํ(Precision)

 รอบชงิชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

46 09:00 ครกิเก็ต 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี13 ن  สาย C สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริنน

47 11:00 ครกิเก็ต 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี14 ن  สาย Y สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริنน

48 13:00 ครกิเก็ต 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี17 ن  สาย B สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริنน

49 15:00 ครกิเก็ต 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี16 ن  สาย W สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริنน

50 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

51 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 1 ن  ระยอง  vs ตาก อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

52 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 2 ن  กระบีن  vs ศรีสะเกษ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

53 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 3 ن  สโุขทยั  vs กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

54 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 4 ن  ปทมุธานี  vs กาญจนบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

55 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 5 ن  อบุลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

56 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 6 ن  นครสวรรค ์ vs อดุรธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

57 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 7 ن  ปตัตานี  vs สพุรรณบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

58 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 1 ن  สโุขทยั  vs ศรีสะเกษ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

59 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 2 ن  สพุรรณบรีุ  vs กระบีن อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

60 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 3 ن  ปทมุธานี  vs ระยอง อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

61 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

62 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

63 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

64 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

65 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 1 ن  นครสวรรค์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

66 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 2 ن  นครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

67 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 3 ن  ปตัตานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

68 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 4 ن  รอ้ยเอ็ด อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

69 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 1 ن  กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

70 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 2 ن  ปทมุธานี  vs สโุขทยั อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

71 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 3 ن  ลาํพูน  vs นครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

72 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 4 ن  สพุรรณบรีุ  vs ลพบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

73 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 5 ن  ปตัตานี  vs อบุลราชธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

74 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 1 ن  นครสวรรค ์ vs กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

75 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 2 ن  ปตัตานี  vs ลพบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

76 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 3 ن  ลาํพูน  vs สรุนิทร์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

77 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 4 ن  ระยอง  vs นครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

78 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

79 09:00 คาราเตโ้ด   รอบที2 ن  คูท่ี 2 ن  กระบีن อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว



นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

80 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 3 ن  ยโสธร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

81 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 4 ن  นครสวรรค์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

82 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

83 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 2 ن  สพุรรณบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

84 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 3 ن  สโุขทยั อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

85 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 4 ن  กระบีن อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

86 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

87 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

88 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

89 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

90 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 4 ن  กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

91 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

92 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

93 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

94 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

95 09:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

96 10:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

97 10:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

98 10:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

99 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 1 ن  นครสวรรค ์ vs กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

100 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 2 ن  ลาํพูน  vs นครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

101 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 3 ن  กาญจนบรีุ  vs รอ้ยเอ็ด อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

102 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 4 ن  ปทมุธานี  vs เพชรบรูณ์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

103 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 5 ن  นนทบรีุ  vs อบุลราชธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

104 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที1 ن  คูท่ี 6 ن  สรุาษฎร์ธานี  vs กระบีن อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

105 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

106 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

107 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

108 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

109 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

110 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 61 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

111 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 1 ن  สพุรรณบรีุ  vs อบุลราชธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

112 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 2 ن  กระบีن  vs ลาํพูน อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

113 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 3 ن  นครศรีธรรมราช  vs ปทมุธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

114 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 4 ن  รอ้ยเอ็ด  vs สโุขทยั อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

115 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 5 ن  พจิติร  vs ลพบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

116 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที1 ن  คูท่ี 6 ن  ปตัตานี  vs กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

117 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

118 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

119 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

120 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว



121 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

122 13:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัมากกวา่ 53 กก. 1618 ปี บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

123 15:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

124 15:00 คาราเตโ้ด 
นํنาหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1618 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

125 09:00 จกัรยาน 
ประลองจดัอนัดบัดาวน์ฮลิล์ ชาย

 ประลอง  ภเูขาหญา้

126 09:00 จกัรยาน 
ดาวน์ฮลิล์ ระยะทาง 1.53.5 กโิลเมตร บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ภเูขาหญา้

127 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี1 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

128 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี2 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

129 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี3 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

130 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี4 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

131 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี5 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

132 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี6 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

133 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี7 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

134 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี8 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

135 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี9 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

136 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี10 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

137 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี11 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

138 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี12 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

139 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี13 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

140 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี14 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

141 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี15 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

142 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี16 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

143 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี17 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

144 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี18 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

145 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี20 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

146 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี21 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

147 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี22 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

148 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี23 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

149 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี24 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

150 10:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี25 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

151 11:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

152 11:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

153 11:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

154 11:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ912 รวม ชาย หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี19 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

155 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี1 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

156 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี2 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

157 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี3 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

158 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี4 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

159 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี5 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

160 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี6 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

161 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี7 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

162 12:00 เจ็ตสก ี  รอบคดัเลือก  คูท่ี8 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ



Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

163 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี9 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

164 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี10 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

165 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี11 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

166 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี12 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

167 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี12 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

168 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี13 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

169 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี14 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

170 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี15 ن  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

171 12:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี16 ن  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

172 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 417 ن  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

173 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 418 ن  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

174 13:00 เจ็ตสก ี
Ski 800 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

175 09:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี19 ن  สาย B ระยอง  vs ลาํพูน สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

176 09:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี22 ن  สาย N ชยันาท  vs ลาํพูน สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

177 11:30 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี20 ن  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ชลบรีุ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

178 11:30 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี23 ن  สาย O ชยัภมู ิ vs ตราด สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

179 14:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี21 ن  สาย D เชียงใหม ่ vs ชยัภมูิ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

180 14:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี24 ن  สาย P ขอนแกน่  vs จนัทบรีุ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

181 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
ชายคู ่ทมีเดีنยว

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 41 ن  ขอนแกน่  vs อบุลราชธานี หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

182 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
หญงิคู ่ทมีเดีنยว

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 42 ن  อบุลราชธานี  vs ชลบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

183 10:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีเดีنยว  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 43 ن  สพุรรณบรีุ  vs นครปฐม หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

184 10:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีเดีنยว  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 44 ن  พทัลุง  vs ราชบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

185 16:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดีنยวหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี13 ن  สาย C ชลบรีุ  vs ตาก ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

186 16:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดีنยวหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี14 ن  สาย D ขอนแกน่  vs พจิติร ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

187 17:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดีنยวหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี15 ن  สาย A กาํแพงเพชร  vs สพุรรณบรีุ ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

188 17:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดีنยวหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี16 ن  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

189 18:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดีنยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี17 ن  สาย C มหาสารคาม  vs ชลบรีุ ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

190 18:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดีنยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี18 ن  สาย D นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

191 10:00 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีหญงิ (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี13 ن  สาย D แมฮ่อ่งสอน  vs ศรีสะเกษ หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

192 10:40 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีหญงิ (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี14 ن  สาย C นครสวรรค ์ vs เพชรบรีุ หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

193 11:20 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีชาย (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี15 ن  สาย D ชลบรีุ  vs สรุาษฎร์ธานี หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

194 12:00 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีชาย (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี16 ن  สาย C อบุลราชธานี  vs อทุยัธานี หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

195 09:00 เทนนิส 
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  นนทบรีุ  vs สพุรรณบรีุ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

196 09:00 เทนนิส 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  สพุรรณบรีุ  vs พษิณุโลก สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

197 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย เยาวชน

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 49 ن  กรุงเทพมหานคร  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริنน

198 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ เยาวชน

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 50 ن  นนทบรีุ  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริنน

199 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีชาย ยวุชน

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 51 ن  ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริنน

200 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ทมีหญงิ ยวุชน

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 52 ن  นครราชสมีา  vs กรุงเทพมหานคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริنน

201 09:00 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี5 ن  สาย B สกลนคร  vs ขอนแกน่ ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

202 10:30 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี6 ن  สาย C เชียงใหม ่ vs สมทุรปราการ ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

203 13:00 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี7 ن  สาย D กาํแพงเพชร  vs ระนอง ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร



204 14:30 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี8 ن  สาย A นครนายก  vs สรุาษฎร์ธานี ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

205 08:30 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบรองชนะเลศิ  พษิณุโลก  vs ราชบรีุ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

206 10:00 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบรองชนะเลศิ  ภเูก็ต  vs กาํแพงเพชร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

207 13:00 บรดิจ์ 
ทมีผสม

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

208 14.00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี10 ن  สาย ค กรุงเทพมหานคร  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

209 14:00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี10 ن  สาย ก จนัทบรีุ  vs ศรีสะเกษ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงระนอง

210 15.30 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี11 ن  สาย ง นครปฐม  vs ภเูก็ต โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

211 15:30 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี11 ن  สาย C สงขลา  vs ปทมุธานี โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงระนอง

212 17.00 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี12 ن  สาย B ชุมพร  vs อบุลราชธานี โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

213 17:00 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี12 ن  สาย D เชียงใหม ่ vs นนทบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงระนอง

214 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  นนทบรีุ  vs เชียงใหม่ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

215 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

216 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

217 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  ลาํปาง  vs นนทบรีุ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

218 15:00 โบว์ลิنง 
ทมีชาย 3 คน

 รอบชงิชนะเลศิ  ลายโบว์ลิنง พีทเีอส.โบว์

219 18:00 โบว์ลิنง 
คะแนนรวมหญงิ (ออลอเีวน้ท)์

 รอบชงิชนะเลศิ  ลายโบว์ลิنง พีทเีอส.โบว์

220 18:00 โบว์ลิنง 
คะแนนรวมชาย (ออลอเีวน้ท)์

 รอบชงิชนะเลศิ  ลายโบว์ลิنง พีทเีอส.โบว์

221 14:00 ปนัจกัสลีตั 
เดีنยวปนัจกัลีลาหญงิ

 รอบคดัเลือก  หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

222 08.30 เปตอง 
ชายเดีنยว

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  เพชรบรีุ  vs เชียงราย สนามกฬีา จ.ระนอง

223 08.30 เปตอง 
ชายเดีنยว

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 2 ن  ลาํปาง  vs กาฬสนิธุ์ สนามกฬีา จ.ระนอง

224 08.30 เปตอง 
ชายเดีنยว

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 3 ن  ขอนแกน่  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

225 08.30 เปตอง 
ชายเดีنยว

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 4 ن  สงขลา  vs ราชบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

226 08.30 เปตอง 
หญงิเดีنยว

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  นนทบรีุ  vs สโุขทยั สนามกฬีา จ.ระนอง

227 08.30 เปตอง 
หญงิเดีنยว

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 2 ن  รอ้ยเอ็ด  vs สพุรรณบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

228 08.30 เปตอง 
หญงิเดีنยว

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 3 ن  สมทุรปราการ  vs มกุดาหาร สนามกฬีา จ.ระนอง

229 08.30 เปตอง 
หญงิเดีنยว

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 4 ن  กาญจนบรีุ  vs พทัลุง สนามกฬีา จ.ระนอง

230 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  พจิติร  vs สงิห์บรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

231 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 2 ن  ระยอง  vs สงขลา สนามกฬีา จ.ระนอง

232 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 3 ن  ตาก  vs สมทุรสงคราม สนามกฬีา จ.ระนอง

233 08.30 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 4 ن  ลพบรีุ  vs หนองบวัลาํภู สนามกฬีา จ.ระนอง

234 11.00 เปตอง 
ชายเดีنยว

 รอบรองชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

235 11.00 เปตอง 
ชายเดีنยว

 รอบรองชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

236 11.00 เปตอง 
หญงิเดีنยว

 รอบรองชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

237 11.00 เปตอง 
หญงิเดีنยว

 รอบรองชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

238 11.00 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบรองชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

239 11.00 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบรองชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

240 14.00 เปตอง 
ชายเดีنยว

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

241 14.00 เปตอง 
หญงิเดีنยว

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

242 14.00 เปตอง 
คูผ่สม

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีา จ.ระนอง

243 17:00 ฟนัดาบ 
ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

244 17:00 ฟนัดาบ 
ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 11 โรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

245 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่   รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 60 ن  กรุงเทพมหานคร  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร



รุน่พนิเวท นํنาหนกัตอ้ง เกนิ42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลชาย

246 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํنาหนกัตอ้ง เกนิ42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 61 ن  เชียงราย  vs สกลนคร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

247 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํنาหนกัตอ้ง เกนิ42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 62 ن  เพชรบรูณ์  vs นครสวรรค์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

248 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํنาหนกัตอ้ง เกนิ42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 63 ن  รอ้ยเอ็ด  vs สงิห์บรีุ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

249 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ฟลายเวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 48 กก.และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1054 ن  น่าน  vs หนองคาย ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

250 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ฟลายเวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 48 กก.และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1055 ن  ตราด  vs สมทุรสาคร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

251 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ฟลายเวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 48 กก.และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1056 ن  สรุนิทร์  vs เชียงใหม่ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

252 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ฟลายเวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 48 กก.และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1057 ن  นครราชสมีา  vs สงิห์บรีุ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

253 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบสอง  คูท่ี 64 ن  ราชบรีุ  vs ระยอง ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

254 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบสอง  คูท่ี 65 ن  สงิห์บรีุ  vs ประจวบครีีขนัธ์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

255 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบสอง  คูท่ี 66 ن  สงขลา  vs พะเยา ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

256 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบสอง  คูท่ี 67 ن  สมทุรปราการ  vs ยะลา ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

257 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบสอง  คูท่ี 68 ن  ยโสธร  vs น่าน ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

258 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบสอง  คูท่ี 69 ن  ชุมพร  vs สพุรรณบรีุ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

259 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบสอง  คูท่ี 70 ن  นครศรีธรรมราช  vs เพชรบรูณ์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

260 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบสอง  คูท่ี 71 ن  หนองบวัลาํภ ู vs นนทบรีุ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

261 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1058 ن  ระยอง  vs บรีุรมัย์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

262 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1059 ن  ตรงั  vs ราชบรีุ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

263 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1060 ن  ศรีสะเกษ  vs สมทุรปราการ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

264 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1061 ن  กรุงเทพมหานคร  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

265 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 72 ن  แมฮ่อ่งสอน  vs นนทบรีุ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

266 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 73 ن  จนัทบรีุ  vs ระนอง ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

267 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 74 ن  นครราชสมีา  vs ศรีสะเกษ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

268 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 75 ن  เชียงราย  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

269 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1062 ن  ตรงั  vs พจิติร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

270 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1063 ن  สมทุรปราการ  vs ศรีสะเกษ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

271 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1064 ن  นครนายก  vs ประจวบครีีขนัธ์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

272 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 1065 ن  ลาํปาง  vs นครปฐม ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

273 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบแรก  คูท่ี164 ن  อบุลราชธานี  vs สพุรรณบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

274 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี165 ن  พษิณุโลก  vs ขอนแกน่ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

275 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี166 ن  สพุรรณบรีุ  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

276 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี167 ن  นนทบรีุ  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

277 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 168 ن  นครศรีธรรมราช  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

278 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี169 ن  น่าน  vs พษิณุโลก ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

279 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี170 ن  ชยัภมู ิ vs นนทบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

280 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 171 ن  รอ้ยเอ็ด  vs กระบีن ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

281 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบสาม  คูท่ี172 ن  พทัลุง  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

282 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

283 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

284 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

285 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบสีن  คูท่ี 176 ن  สพุรรณบรีุ  vs พทัลุง ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

286 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร



287 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบหา้  คูท่ี 178 ن  อบุลราชธานี  vs พทัลุง ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

288 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบแรก  คูท่ี179 ن  เพชรบรูณ์  vs นครศรีธรรมราช 2 ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

289 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี180 ن  ชลบรีุ  vs สโุขทยั ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

290 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี181 ن  ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

291 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี182 ن  พษิณุโลก  vs ชลบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

292 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 183 ن  พทัลุง  vs เพชรบรูณ์ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

293 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 184 ن  อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

294 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี185 ن  สพุรรณบรีุ  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

295 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 186 ن  กรุงเทพมหานคร  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

296 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบสาม  คูท่ี187 ن  สพุรรณบรีุ  vs เพชรบรูณ์ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

297 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 188 ن  น่าน ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

298 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 189 ن  นครศรีธรรมราช ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

299 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบสีن  คูท่ี 190 ن  อบุลราชธานี  vs เพชรบรูณ์ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

300 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

301 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบหา้  คูท่ี 192 ن  นครศรีธรรมราช  vs สพุรรณบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

302 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบ RE  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

303 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

304 09:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

305 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

306 09:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบแรก  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

307 09:00 มวยปลํنา 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 70 กก.

 รอบแรก  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

308 15:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

309 15:00 มวยปลํنา 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 76 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

310 15:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

311 15:00 มวยปลํنา 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

312 17:00 มวยปลํنา 
รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ 70 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

313 17:00 มวยปลํنา 
รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

314 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 38 ن  นครสวรรค ์ vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

315 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 39 ن  ขอนแกน่  vs เชียงใหม่ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

316 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 40 ن  อา่งทอง  vs นครปฐม ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

317 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 41 ن  ตรงั  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

318 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 42 ن  พษิณุโลก  vs อบุลราชธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

319 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 43 ن  ราชบรีุ  vs สระแกว้ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

320 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 44 ن  ลาํปาง  vs แมฮ่อ่งสอน ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

321 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 45 ن  อดุรธานี  vs นนทบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

322 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 46 ن  ศรีสะเกษ  vs ยะลา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

323 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 47 ن  บงึกาฬ  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

324 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 48 ن  รอ้ยเอ็ด  vs สระแกว้ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

325 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 49 ن  ตรงั  vs พษิณุโลก ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

326 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 50 ن  กรุงเทพมหานคร  vs สรุาษฎร์ธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

327 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 51 ن  กาํแพงเพชร  vs พะเยา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

328 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่   รอบสอง  คูท่ี 52 ن  น่าน  vs ฉะเชงิเทรา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก



ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

329 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 53 ن  นครสวรรค ์ vs สพุรรณบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

330 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์ฮฟวีنเวท  ชาย เกนิ 75 กก. ไมเ่กนิ 81 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 54 ن  น่าน  vs ชลบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

331 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์ฮฟวีنเวท  ชาย เกนิ 75 กก. ไมเ่กนิ 81 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 55 ن  ราชบรีุ  vs รอ้ยเอ็ด ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

332 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์ฮฟวีنเวท  ชาย เกนิ 75 กก. ไมเ่กนิ 81 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 56 ن  ปทมุธานี  vs นครนายก ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

333 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์ฮฟวีنเวท  ชาย เกนิ 75 กก. ไมเ่กนิ 81 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 57 ن  ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

334 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 236 ن  กาํแพงเพชร  vs กาฬสนิธุ์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

335 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 237 ن  ชุมพร  vs ตรงั ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

336 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 238 ن  นครปฐม  vs พระนครศรีอยธุยา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

337 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 239 ن  เพชรบรูณ์  vs ปทมุธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

338 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 240 ن  นครราชสมีา  vs อตุรดติถ์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

339 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 241 ن  รอ้ยเอ็ด  vs เชียงราย ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

340 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 242 ن  กรุงเทพมหานคร  vs ชลบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

341 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 243 ن  อา่งทอง  vs นครสวรรค์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

342 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบสอง  คูท่ี 244 ن  ลาํปาง  vs ขอนแกน่ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

343 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบสอง  คูท่ี 245 ن  พระนครศรีอยธุยา  vs รอ้ยเอ็ด ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

344 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบสอง  คูท่ี 246 ن  นครศรีธรรมราช  vs สระแกว้ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

345 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบสอง  คูท่ี 247 ن  ปทมุธานี  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

346 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบสอง  คูท่ี 248 ن  ชลบรีุ  vs เชียงราย ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

347 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบสอง  คูท่ี 249 ن  ตราด  vs เพชรบรูณ์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

348 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบสอง  คูท่ี 250 ن  พจิติร  vs ศรีสะเกษ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

349 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบสอง  คูท่ี 251 ن  สงขลา  vs อา่งทอง ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

350 11.00 ยกนํنาหนกั 
สแนทช์  รุน่ 77 กก.  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 77 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

351 11.00 ยกนํنาหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 77 กก.  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 77 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

352 11.00 ยกนํنาหนกั 
นํنาหนกัรวม รุน่ 77 กก.  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 77 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

353 11.00 ยกนํنาหนกั 
สแนทช์  รุน่ 85 กก.  ชาย เกนิ 77 กก. ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

354 11.00 ยกนํنาหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 85 กก.  ชาย เกนิ 77 กก. ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

355 11.00 ยกนํنาหนกั 
นํنาหนกัรวม รุน่ 85 กก.  ชาย เกนิ 77 กก. ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

356 11:00 ยกนํنาหนกั 
สแนทช์  รุน่ 94 กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ 94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

357 11:00 ยกนํنาหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 94 กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ 94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

358 11:00 ยกนํنาหนกั 
นํنาหนกัรวม รุน่ 94 กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ 94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

359 15.00 ยกนํنาหนกั 
สแนทช์  รุน่ 63 กก.  หญงิ เกนิ 58 กก. ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

360 15.00 ยกนํنาหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 63 กก.  หญงิ เกนิ 58 กก. ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

361 15.00 ยกนํنาหนกั 
นํنาหนกัรวม รุน่ 63 กก.  หญงิ เกนิ 58 กก. ไมเ่กนิ 63 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

362 10:00 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  โตะ๊กระโดด  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

363 10:00 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  คานทรงตวั  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

364 10:35 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  ราวคู ่ ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

365 10:35 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

366 11:10 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิศลิป์  ราวเดีنยว  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

367 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย A นครปฐม  vs ศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีระนอง

368 10.00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย A สกลนคร  vs ลาํปาง โรงเรียนสตรีระนอง

369 10.00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี3 ن  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา โรงเรียนสตรีระนอง



370 10.00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

371 10.00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

372 10.00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

373 10.00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

374 10.00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

375 10.00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

376 10.00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

377 10.00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

378 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

379 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

380 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

381 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

382 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

383 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

384 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

385 10.00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

386 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย A น่าน  vs ตรงั โรงเรียนสตรีระนอง

387 10:00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย A สพุรรณบรีุ  vs สกลนคร โรงเรียนสตรีระนอง

388 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย A ลพบรีุ  vs พษิณุโลก โรงเรียนสตรีระนอง

389 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สพุรรณบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

390 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี4 ن  สาย A นครปฐม  vs ลพบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

391 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี5 ن  สาย B สกลนคร  vs ศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีระนอง

392 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี6 ن  สาย B ขอนแกน่  vs เพชรบรูณ์ โรงเรียนสตรีระนอง

393 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี7 ن  สาย B จนัทบรีุ  vs ชลบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

394 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

395 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

396 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

397 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

398 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

399 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

400 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

401 10:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

402 10:00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ชลบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

403 10:00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี3 ن  สาย A ลาํปาง  vs ยะลา โรงเรียนสตรีระนอง

404 10:00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย B ลพบรีุ  vs เพชรบรูณ์ โรงเรียนสตรีระนอง

405 10:00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  สาย B นครปฐม  vs จนัทบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

406 10:00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี3 ن  สาย B ศรีสะเกษ  vs ตรงั โรงเรียนสตรีระนอง

407 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย B ชลบรีุ  vs เพชรบรูณ์ โรงเรียนสตรีระนอง

408 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สพุรรณบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

409 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี3 ن  สาย B ยะลา  vs ปทมุธานี โรงเรียนสตรีระนอง

410 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

411 10:00 ยโูด   รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง



รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

412 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

413 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

414 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

415 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

416 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

417 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

418 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  สาย A ชลบรีุ  vs ตรงั โรงเรียนสตรีระนอง

419 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย B ศรีสะเกษ  vs สงขลา โรงเรียนสตรีระนอง

420 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

421 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

422 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

423 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

424 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

425 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

426 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

427 10:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนสตรีระนอง

428 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  สาย A นครปฐม  vs สงขลา โรงเรียนสตรีระนอง

429 10:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี3 ن  สาย A ศรีสะเกษ  vs ขอนแกน่ โรงเรียนสตรีระนอง

430 17:00 ยโูด 
รุน่ 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

431 17:00 ยโูด 
รุน่ 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

432 17:00 ยโูด 
รุน่ 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

433 17:00 ยโูด 
รุน่ 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

434 17:00 ยโูด 
รุน่ 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

435 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย A ชุมพร  vs ฉะเชงิเทรา หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

436 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  สาย A ศรีสะเกษ  vs สรุนิทร์ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

437 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี3 ن  สาย B สพุรรณบรีุ  vs สระบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

438 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี4 ن  สาย A ชุมพร  vs ยะลา หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

439 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี5 ن  สาย A เชียงราย  vs สพุรรณบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

440 09:00 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบแรก  คูท่ี6 ن  สาย B สมทุรปราการ  vs เชียงใหม่ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

441 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมทุรสงคราม หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

442 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  สาย B ชุมพร  vs นครศรีธรรมราช หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

443 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี3 ن  สาย A อบุลราชธานี  vs ชุมพร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

444 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี4 ن  สาย B ลาํปาง  vs ศรีสะเกษ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

445 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี5 ن  สาย A พะเยา  vs ลาํปาง หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

446 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี6 ن  สาย A นนทบรีุ  vs ศรีสะเกษ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

447 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี7 ن  สาย B สระบรีุ  vs กระบีن หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

448 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

449 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 9 ن  สาย A มกุดาหาร  vs ภเูก็ต หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

450 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 10 ن  สาย B เชียงราย หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

451 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 11 ن  สาย B ศรีสะเกษ  vs นครปฐม หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

452 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 12 ن  สาย A ประจวบครีีขนัธ์ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร



453 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 13 ن  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

454 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 14 ن  สาย B นครปฐม หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

455 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 15 ن  สาย B ลพบรีุ  vs เชียงราย หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

456 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 16 ن  สาย A สพุรรณบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

457 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 17 ن  สาย A ชุมพร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

458 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 18 ن  สาย B พษิณุโลก หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

459 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบที2 ن  คูท่ี 19 ن  สาย B นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

460 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

461 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

462 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

463 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

464 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

465 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

466 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

467 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย D หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

468 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

469 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

470 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

471 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

472 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

473 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

474 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

475 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

476 09:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

477 09:10 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 7 ن  สาย A ชลบรีุ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

478 09:10 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 8 ن  สาย A นครศรีธรรมราช หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

479 09:10 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 9 ن  สาย B เชียงใหม่ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

480 09:10 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 10 ن  สาย B ภเูก็ต  vs ปทมุธานี หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

481 09:10 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 11 ن  สาย A ศรีสะเกษ หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

482 09:10 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 12 ن  สาย A ตรงั หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

483 09:10 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 13 ن  สาย B กรุงเทพมหานคร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

484 09:10 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบที2 ن  คูท่ี 14 ن  สาย B ประจวบครีีขนัธ์  vs มกุดาหาร หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

485 09:20 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

486 09:20 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

487 09:20 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

488 09:20 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

489 09:20 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

490 09:20 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

491 09:40 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

492 09:40 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

493 09:40 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

494 09:40 ยยูติส ู  รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร



Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

495 09:40 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

496 09:40 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบ RE  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

497 15:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

498 15:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

499 15:00 ยยูติส ู
ตอ่สู ้นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

500 15:00 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

501 15:00 ยยูติส ู
Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลตาํบาลทา่ยาง จ.ชุมพร

502 09:00 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

503 09:07 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

504 09:14 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

505 09:21 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

506 09:28 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

507 09:35 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

508 09:42 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

509 09:49 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

510 09:56 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

511 10:03 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

512 10:10 เรือพาย 
แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

513 10:17 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

514 10:24 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

515 10:31 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

516 13:10 เรือพาย 
เรือคยคัสลาลอม  ชาย

 RUN 1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

517 13:18 เรือพาย 
เรือแคนูสลาลอม  หญงิ

 RUN 1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

518 13:25 เรือพาย 
เรือคยคัสลาลอม  หญงิ

 RUN 1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

519 13:30 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุน่จูเวนไนล์ I(Juvenile I)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

520 13:30 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุน่จูเวนไนล์ II(Juvenile II)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

521 13:30 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุน่จูเนีنยร์ I(Junior I)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

522 13:30 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิ อเมรกินั (Latin American) รุน่จูเนีنยร์ II (Junior II)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

523 13:30 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิอเมรกินั(Latin American) ยธูส์ I (Youth I)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

524 13:30 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิอเมรกินั(Latin American) ยธูส์ II(Youth II)

 รอบรองชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

525 15:00 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุน่จูเวนไนล์ I(Juvenile I)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

526 15:00 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุน่จูเวนไนล์ II(Juvenile II)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

527 15:00 ลีลาศ 
ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุน่จูเนีنยร์ I(Junior I)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

528 15:00 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิ อเมรกินั (Latin American) รุน่จูเนีنยร์ II (Junior II)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

529 15:00 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิอเมรกินั(Latin American) ยธูส์ I (Youth I)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

530 15:00 ลีลาศ 
ประเภทลาตนิอเมรกินั(Latin American) ยธูส์ II(Youth II)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมเทศบาลเมอืงชุมพร

531 08:30 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี23 ن  สาย ข สงขลา  vs นครสวรรค์ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

532 09:45 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี24 ن  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

533 11:00 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี25 ن  สาย ก ชุมพร  vs พงังา ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

534 12:15 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี26 ن  สาย ก สพุรรณบรีุ  vs นนทบรีุ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

535 14:30 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี27 ن  สาย ข สมทุรปราการ  vs เชียงราย ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร



536 15:45 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี28 ن  สาย ข ศรีสะเกษ  vs ชยันาท ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

537 17:00 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี29 ن  สาย ก สงขลา  vs นครราชสมีา ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

538 18:15 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี30 ن  สาย ก กาํแพงเพชร  vs นนทบรีุ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

539 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี19 ن  สาย ข ขอนแกน่  vs นครศรีธรรมราช 2 หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

540 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี19 ن  สาย ข แมฮ่อ่งสอน 2  vs เพชรบรูณ์ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

541 09:15 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี20 ن  สาย ข เชียงราย  vs เพชรบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

542 09:15 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี20 ن  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs พทัลุง หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

543 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี21 ن  สาย ค นนทบรีุ 2  vs กาฬสนิธุ์ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

544 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี21 ن  สาย ค เพชรบรีุ  vs อาํนาจเจรญิ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

545 10:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน หญงิ

 พบกนัหมด  ภเูก็ต  vs กรุงเทพมหานคร หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

546 10:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน หญงิ

 พบกนัหมด  ขอนแกน่  vs ตาก หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

547 11:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน หญงิ

 พบกนัหมด  ชุมพร  vs กาญจนบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

548 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี22 ن  สาย ค ภเูก็ต  vs เพชรบรูณ์ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

549 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี22 ن  สาย ค สงขลา  vs นนทบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

550 15:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี23 ن  สาย ง เพชรบรีุ 2  vs จนัทบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

551 15:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี23 ن  สาย ง ขอนแกน่  vs สมทุรสงคราม หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

552 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี24 ن  สาย ง ชุมพร  vs อบุลราชธานี หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

553 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี24 ن  สาย ง ชุมพร  vs สพุรรณบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

554 08:30 วา่ยนํنา 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

555 08:30 วา่ยนํنา 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

556 08:30 วา่ยนํنา 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 3  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

557 08:30 วา่ยนํنา 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 4  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

558 08:30 วา่ยนํنา 
เดีنยวผสม 400 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

559 08:30 วา่ยนํنา 
เดีنยวผสม 400 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

560 08:30 วา่ยนํنา 
เดีنยวผสม 400 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 3  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

561 08:30 วา่ยนํنา 
ผเีสืنอ 50 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

562 08:30 วา่ยนํنา 
กรรเชียง 100 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

563 08:30 วา่ยนํنา 
กบ 200 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

564 08:30 วา่ยนํنา 
ทมีหญงิ  ผลดัฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

565 15:00 วา่ยนํنา 
ฟรีสไตล์ 200 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

566 15:00 วา่ยนํنา 
เดีنยวผสม 400 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

567 15:00 วา่ยนํنา 
ผเีสืنอ 50 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

568 15:00 วา่ยนํنา 
กรรเชียง 100 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

569 15:00 วา่ยนํنา 
กบ 200 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

570 15:00 วา่ยนํنา 
ทมีหญงิ  ผลดัฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํنาโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

571 08:30 วูด้บอล 
นบัจาํนวนการต ีทมีหญงิ

 รอบสอง 12เกท  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

572 08:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี1 ن  ชุมพร  vs ชยันาท สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

573 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี2 ن  จนัทบรีุ  vs ชยันาท สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

574 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี3 ن  สงิห์บรีุ  vs กาญจนบรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

575 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี4 ن  น่าน  vs ชุมพร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

576 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี5 ن  นครราชสมีา  vs สรุาษฎร์ธานี สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

577 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท   รอบแรก 12เกท  คูท่ี6 ن  สรุาษฎร์ธานี  vs กาญจนบรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร



แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

578 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี7 ن  สโุขทยั  vs จนัทบรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

579 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี8 ن  อดุรธานี  vs สโุขทยั สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

580 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี9 ن  พทัลุง  vs กาญจนบรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

581 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี10 ن  อดุรธานี  vs สรุาษฎร์ธานี สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

582 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี11 ن  น่าน  vs สโุขทยั สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

583 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี12 ن  กาญจนบรีุ  vs พทัลุง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

584 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี13 ن  อดุรธานี  vs ชยันาท สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

585 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี14 ن  สโุขทยั  vs ระยอง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

586 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี15 ن  สรุาษฎร์ธานี  vs สงิห์บรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

587 08:30 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบแรก 12เกท  คูท่ี16 ن  นครราชสมีา  vs ชุมพร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

588 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี17 ن  อดุรธานี สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

589 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี18 ن  สงิห์บรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

590 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี19 ن  ระยอง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

591 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี20 ن  ระยอง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

592 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี21 ن  พทัลุง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

593 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี22 ن  พทัลุง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

594 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี23 ن  น่าน สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

595 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี24 ن  นครราชสมีา สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

596 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี25 ن  จนัทบรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

597 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี26 ن  สงิห์บรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

598 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี27 ن  ชุมพร สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

599 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี28 ن  จนัทบรีุ สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

600 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี29 ن  นครราชสมีา สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

601 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี30 ن  น่าน สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

602 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี31 ن  ระยอง สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

603 10:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสอง 12เกท  คูท่ี32 ن  ชยันาท สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

604 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

605 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

606 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

607 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

608 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

609 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

610 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

611 11:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสาม  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

612 13.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสีن  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

613 13.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสีن  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

614 13.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสีن  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

615 13.00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบสีن  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

616 14:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

617 14:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

618 15:00 วูด้บอลนบัจาํนวนเกท 
แบบนบัจาํนวนเกท บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร



619 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 7 ن  ชลบรีุ  vs สรุาษฎร์ธานี โซโซตีنสนุกเกอร์คลบั

620 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 8 ن  กระบีن  vs สรุนิทร์ โซโซตีنสนุกเกอร์คลบั

621 12:30 สนุกเกอร์ 
ประเภทคู ่15 แดง

 รอบชงิชนะเลศิ  โซโซตีنสนุกเกอร์คลบั

622 09:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  นครราชสมีา  vs นนทบรีุ วทิยาลยัชุมชนระนอง

623 09:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 2 ن  ชลบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร วทิยาลยัชุมชนระนอง

624 09:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  นครราชสมีา  vs มหาสารคาม วทิยาลยัชุมชนระนอง

625 09:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 2 ن  ชลบรีุ  vs นครปฐม วทิยาลยัชุมชนระนอง

626 09:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  ปทมุธานี  vs นนทบรีุ วทิยาลยัชุมชนระนอง

627 09:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 2 ن  ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร วทิยาลยัชุมชนระนอง

628 13:00 หมากลอ้ม 
คูช่าย

 รอบชงิชนะเลศิ  วทิยาลยัชุมชนระนอง

629 13:00 หมากลอ้ม 
คูห่ญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  วทิยาลยัชุมชนระนอง

630 13:00 หมากลอ้ม 
คูผ่สม

 รอบชงิชนะเลศิ  วทิยาลยัชุมชนระนอง

631 09:00 ฮอกกีن 
Field Hockey สนาม ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี9 ن  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs อา่งทอง สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ ه

632 10:00 ฮอกกีن 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี7 ن  สาย B ชลบรีุ  vs ศรีสะเกษ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

633 11:00 ฮอกกีن 
Field Hockey สนาม ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี10 ن  สาย X เชียงใหม ่ vs อตุรดติถ์ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ ه

634 12:00 ฮอกกีن 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี8 ن  สาย Y นราธวิาส  vs บรีุรมัย์ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

635 13:00 ฮอกกีن 
Field Hockey สนาม ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี11 ن  สาย A บรีุรมัย์  vs สรุนิทร์ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ ه

636 14:00 ฮอกกีن 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี9 ن  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs สระบรีุ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

637 11:00 แฮนด์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี13 ن  สาย C สมทุรปราการ  vs นครสวรรค์ โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

638 11:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี25 ن  สาย A อบุลราชธานี  vs จนัทบรีุ ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

639 11:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี26 ن  สาย A สระบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

640 12:20 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี27 ن  สาย A สระบรีุ  vs สงขลา ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

641 12:30 แฮนด์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี14 ن  สาย C จนัทบรีุ  vs สงขลา โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

642 13:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี28 ن  สาย A กระบีن  vs เชียงราย ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

643 13:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี29 ن  สาย B กาญจนบรีุ  vs ศรีสะเกษ ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

644 14:00 แฮนด์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี15 ن  สาย D นนทบรีุ  vs ชุมพร โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

645 14:20 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี30 ن  สาย B อบุลราชธานี  vs กาญจนบรีุ ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

646 15:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี31 ن  สาย B พทัลุง  vs กรุงเทพมหานคร ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

647 15:30 แฮนด์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี16 ن  สาย D สมทุรปราการ  vs นครสวรรค์ โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

648 15:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี32 ن  สาย B พจิติร  vs สมทุรปราการ ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร
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