
 

1   กรุงเทพมหานคร 43 40 38 121

2   นครศรีธรรมราช 23 20 27 70

3   ชลบรีุ 15 11 18 44

4   สพุรรณบรีุ 14 19 15 48

5   นครราชสมีา 14 16 3 33

6   อบุลราชธานี 12 9 9 30

7   ศรีสะเกษ 10 9 12 31

8   สมทุรปราการ 6 10 7 23

9   ยโสธร 6 4 3 13

10   นครปฐม 6 2 11 19

11   ยะลา 6 2 1 9

12   สงขลา 5 6 4 15

13   ชุมพร 5 5 8 18

14   ระยอง 5 2 6 13

15   อดุรธานี 5 1 6 12

16   สโุขทยั 5 1 5 11

17   สมทุรสาคร 5  2 7

18   ขอนแกน่ 4 7 11 22

18   เชียงใหม่ 4 7 11 22

20   นครสวรรค์ 4 5 11 20

21   สระบรีุ 4 5 4 13

22   กาญจนบรีุ 4 2 5 11

23   สรุาษฎร์ธานี 3 5 15 23

24   นนทบรีุ 3 5 12 20

25   กระบีن 3 4 5 12

26   อา่งทอง 3 3 7 13

27   เชียงราย 3 2 9 14

28   แมฮ่อ่งสอน 3   3

29   จนัทบรีุ 2 6 5 13

30   ภเูก็ต 2 5 12 19

31   สรุนิทร์ 2 4 8 14

32   ปตัตานี 2 2 6 10

33   บงึกาฬ 2 2 2 6

34   สมทุรสงคราม 2 1  3

35   ราชบรีุ 2  3 5

36   ระนอง 2  1 3

37   พษิณุโลก 1 4 8 13

38   ปทมุธานี 1 4 4 9



39   ฉะเชงิเทรา 1 2 5 8

40   เพชรบรูณ์ 1 2 4 7

41   ตรงั 1 2 3 6

42   กาํแพงเพชร 1 2  3

43   พทัลุง 1 1 6 8

44   นราธวิาส 1 1  2

44   บรีุรมัย์ 1 1  2

44   อาํนาจเจรญิ 1 1  2

47   มหาสารคาม 1  4 5

48   ลาํพูน 1  3 4

49   เพชรบรีุ 1  1 2

49   สงิห์บรีุ 1  1 2

51   พงังา 1   1

52   อตุรดติถ์  2 5 7

53   น่าน  2 4 6

54   พระนครศรีอยธุยา  2  2

55   มกุดาหาร  1 3 4

55   ลาํปาง  1 3 4

57   พจิติร  1 2 3

58   พะเยา  1 1 2

59   ชยันาท  1  1

59   ตาก  1  1

61   ลพบรีุ   6 6

62   หนองบวัลาํภู   3 3

63   กาฬสนิธุ์   2 2

64   นครพนม   1 1

64   ประจวบครีีขนัธ์   1 1

64   สกลนคร   1 1

67   ชยัภมูิ    

67   ตราด    

67   นครนายก    

67   ปราจีนบรีุ    

67   แพร่    

67   รอ้ยเอ็ด    

67   เลย    

67   สตลู    

67   สระแกว้    

67   หนองคาย    

67   อทุยัธานี    

รวม 254 254 373 881

Last Update : 19 มนีาคม 2560  20:07:32



ประจาํวนัที19 ٳ มนีาคม 2560
    1. กรีฑา  กระโดดไกล  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยะลา นสัม ี สตาปอ

เหรียญเงนิ    สรุาษฎร์ธานี ชชันนัท ์ ชูรอด

เหรียญทองแดง    นครปฐม กสณิภพ  ชมชะนดั

 

  2. กรีฑา  กระโดดสูง  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    พทัลุง ศกัดิ สทิธิه สทิธชิยั  ه

เหรียญเงนิ    ขอนแกน่ ศวิกร  เฉิดจาํลอง

เหรียญทองแดง    บงึกาฬ ชูศกัดิ แสนธจิกัร์  ه

 

  3. กรีฑา  ขว้างคอ้น  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช สาวติรี  แกว้สขุศรี

เหรียญเงนิ    อาํนาจเจรญิ จุไรรตัน์  บตุรรกัษ์

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช กญัญารตัน์  อนิทร์ณรงค์

 

  4. กรีฑา  ทุม่นํنาหนกั  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ธงชยั  ศลิามลู

เหรียญเงนิ    ขอนแกน่ จกัรพรรดิه  น้อยศรี

เหรียญทองแดง    นนทบรีุ ศรทัธนิตย์  หนูทอง

 

  5. กรีฑา  วิنง 200 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สรุาษฎร์ธานี ศริพิล  พนัธ์แพ

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช กติตภิมู ิ โคตอาษา

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี สทิธพิร  ดอนไพรที

 

  6. กรีฑา  วิنง 200 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ เกดมณี  จนัยมติรี

เหรียญเงนิ    บรีุรมัย์ ปรีชาพร  ปลืنมพนัธ์

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ เมษา  แซต่ งنั

 

  7. กรีฑา  วิنง 3,000 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช สวุมิล  พราหมชูบวั

เหรียญเงนิ    ชุมพร สรุกาญจน์  วรรณะ

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ ชนญัชดิา  ฤทธพินัธ์

 

  8. กรีฑา  วิنง 800 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช พชิยะ  สนุทรทว้ม

เหรียญเงนิ    ชุมพร พีรพล  คงแกว้

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี ขจรศกัดิ นาคเีภท  ه

 

  9. กรีฑา  วิنง 800 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ วีรฉตัร  สวุรรณโชติ

เหรียญเงนิ    พะเยา มกุตาภา  ชา้งหนิ

เหรียญทองแดง    นครราชสมีา ฉตัรฑรกิา  เครือเมฆ

 

  10. กรีฑา  วิنงข้ามร ว 400 เมตร  ชายنั  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี กฤษฎา  บญุมา

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา นิคม  ศรชยัประสทิธิ ه

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี เกษมสนัต์  แกว้กลุ

 



  11. กรีฑา  วิنงข้ามร ว 400 เมตร  หญงิنั  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา กรรณิการ์  พมิพาชาติ

เหรียญเงนิ    อบุลราชธานี ศวิพร  สมใส

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ บณุยวีร์  ยะมะมงั

 

  12. กรีฑา  วิنงผลดั เมดเลย์ ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช กติตภิมู ิ โคตอาษา

ณฐัวุฒ ิ พุม่ทอง
พชิยะ  สนุทรทว้ม
อภสิทิธิ ชูเสน  ه

เหรียญเงนิ    สรุาษฎร์ธานี ธรีศกัดิ ศรีสขุ  ه
กรสันสั  ชยัศรี
สรุยิา  แตม้จนัทร์
ศริพิล  พนัธ์แพ

เหรียญทองแดง    ตรงั สนัตสิขุ  ชุมสขุ
อภริกัษ์  สขุเกษม
ญาณากร  หมนุรอด
สราวุธ  พนัฤทธิ ดาํه

 

  13. กรีฑา  วิنงผลดั เมดเลย์ หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ระววิรรณ  ประตเิก

ตะวนัฉตัร  ชา่งบุ
ญาณิศา  แกลว้กลา้
จริาพร  ศรีกมิแกว้

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ อรสิา  เวฬุวนารกัษ์
เกดมณี  จนัยมติรี
วรรณภา  ปะนามะตงั
ศภุารกัษ์  เพ็งสอน

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ปทัมวรรณ  รยิาพนัธ์
ปิยะฉตัร  ขาวลว้น
ณทัพร  พรหมแยม้
รอวรรณ  ไกรแกว้

 

  14. กรีฑา  สตัตกรีฑา  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อาํนาจเจรญิ พณิฐัชา  ลาคาํสาย

เหรียญเงนิ    สรุาษฎร์ธานี จรสัภร  เพ็ชรมณี

เหรียญทองแดง    เพชรบรูณ์ ยวุด ี แกว้พมิพ์

 

  15. กีฬาทางอากาศ   ร่มบนิ  คะแนนรวมประเภททีม  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อดุรธานี เจนจริา  ฉุยเนย

ฤทธริงค ์ พนะโพธิه
จริวฒัน์  ขรีะจติต์
พชรพล  คาํดี
พมิพ์ลดา  หลา้รนิทร์ 

เหรียญเงนิ    จนัทบรีุ ธรีเดช  พจิารย์กลุ
ศรณัย์ภทัร  โพธภิกัดิ ه

เหรียญทองแดง    บงึกาฬ ภมูศิษิฐ์  ธนสกลุกรแสง

 

  16. กีฬาทางอากาศ   ร่มบนิ  คะแนนรวมสูงสุด 4 ประเภท  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    บงึกาฬ ภมูศิษิฐ์  ธนสกลุกรแสง

เหรียญเงนิ    อดุรธานี เจนจริา  ฉุยเนย

เหรียญทองแดง    จนัทบรีุ ศรณัย์ภทัร  โพธภิกัดิ ه

 

  17. กีฬาทางอากาศ   ร่มบนิ  แบบแข่งความแม่นยํา(Precision)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    บงึกาฬ ภมูศิษิฐ์  ธนสกลุกรแสง

เหรียญเงนิ    จนัทบรีุ ศรณัย์ภทัร  โพธภิกัดิ ه

เหรียญทองแดง    อดุรธานี พชรพล  คาํดี

 

  18. กีฬาทางอากาศ   ร่มบนิ  แบบบนิเดนิทาง (Navigation)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    จนัทบรีุ ธรีเดช  พจิารย์กลุ

เหรียญเงนิ    บงึกาฬ ภมูศิษิฐ์  ธนสกลุกรแสง

เหรียญทองแดง    อดุรธานี เจนจริา  ฉุยเนย

 

  19. กีฬาทางอากาศ   ร่มบนิ  แบบบนิประหยดัเชืنอเพลิง (Economy)  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อดุรธานี เจนจริา  ฉุยเนย

 



เหรียญเงนิ    บงึกาฬ ภมูศิษิฐ์  ธนสกลุกรแสง

เหรียญทองแดง    อดุรธานี พมิพ์ลดา  หลา้รนิทร์ 

  20. กีฬาทางอากาศ   ร่มบนิ  แบบสลาลม (Slalom)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อดุรธานี พชรพล  คาํดี

เหรียญเงนิ    จนัทบรีุ ศรณัย์ภทัร  โพธภิกัดิ ه

เหรียญทองแดง    จนัทบรีุ ธรีเดช  พจิารย์กลุ

 

  21. คาราเต้โด  นํنาหนกัมากกว่า 53 กก. 1618 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กระบีن ญาณิศา  บตุรกลดั

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ณีรนุช  แตงเลีنยง

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ชวลัรตัน์  นาคบตุร

เหรียญทองแดง    สโุขทยั อรสา  บวัหลา่ย

 

  22. คาราเต้โด  นํنาหนกัมากกว่า 61 กก. 1618 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช ธรีภทัธ์  ขนาบแกว้

เหรียญเงนิ    เพชรบรูณ์ ณฐัปกรณ์  ไฉนงุน้

เหรียญทองแดง    ลาํพูน อภชิาต ิ มะโนแกว้

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี อตริาช  ราชวงศ์

 

  23. คาราเต้โด  นํنาหนกัไม่เกนิ 48 กก. 1618 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สโุขทยั อรชนก  ทน้ิอย

เหรียญเงนิ    นครสวรรค์ นนัทวรรณ  ทดัเกษร

เหรียญทองแดง    ปตัตานี สารศิา  วรคามนิ

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช สฑุาทพิย์  จรติงาม

 

  24. คาราเต้โด  นํنาหนกัไม่เกนิ 53 กก. 1618 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สโุขทยั มณีวรรณ  บตุรสวุรรณ

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ปนญัญา  เอีنยมอไุร

เหรียญทองแดง    ลพบรีุ กาญจนา  อน้วงษ์

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช กรรณิกา  อกัษรนํา

 

  25. คาราเต้โด  นํنาหนกัไม่เกนิ 55 กก. 1618 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช พฆิเนศ  สขุหยกิ

เหรียญเงนิ    กระบีن วรกานต์  โสดา

เหรียญทองแดง    สโุขทยั ยงยทุธ  สาํราญพนัธ์

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ ณฐัวุฒ ิ สวุะรตัน์

 

  26. คาราเต้โด  นํنาหนกัไม่เกนิ 61 กก. 1618 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร เมธานนท ์ วฒันภริมย์

เหรียญเงนิ    นครสวรรค์ รชัชานนท ์ บญุโทน

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช เฉลมิพล  ผวิละเอยีด

เหรียญทองแดง    ปตัตานี ศวิกร  หมกึทอง

 

  27. จกัรยาน  ดาวน์ฮลิล์ ระยะทาง 1.53.5 กโิลเมตร บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ เมธาสทิธิ บญุเสน่ห์  ه

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ชนิพฒัน์  สขุจรรยา

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ บณุยวทัน์  ปราโมทย์

 

  28. เจ็ตสกี  Ski 800 Standard รุ่นอายุ 1315 ปี ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร กษิดศิ  ธรีะประทปี

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร นนัทวฒัน์  สงิห์อไุร

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี ธรีภทัร  มารตัน์

เหรียญทองแดง    สมทุรปราการ พชร  หน่อเนืنอ

 

  29. เจ็ตสกี  Ski 800 Standard รุ่นอายุ 912 รวม ชาย หญงิ  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา  



เหรียญทอง    ชลบรีุ ธนวชิญ์  โมลี

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ ธนวนิท ์ โมลี

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร อคนิ  นิพทัธ์เจรญิ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร นิพฐิพนธ์  คตีวรนาฎ

  30. เซปกัตะกรอ้  ชายคู ่ทีมเดีنยว  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ขอนแกน่ กติตภิมู ิ สารีบตุร

จรสัแสง  แพงโน
พษิณุ  พนัธุ์ทองคาํ

เหรียญเงนิ    อบุลราชธานี พงษ์ศกัดา  จนัรสิา
รฐัธรรมนูญ  แสนไชยา
วรายทุธ  มคีาํสตัย์

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ฐาปกรณ์  แซต่ นنั
ณฐัชภาส  บาํรุงศรี
ภานุวฒัน์  พุดตาล

เหรียญทองแดง    พษิณุโลก ปราการ  ออ่นแพง
พษิณุ  ลาดี
มชียั  แกว้ลว้น

 

  31. เซปกัตะกรอ้  ทีมเดีنยว  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครปฐม อรรถพล  จนัดี

สทุธพิงษ์  ครองยตุิ
รชัชานนท ์ จนัทร์มฤต
สหการ  ซุย่ยงั
ธนวตัร  ขนุนิคม

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ ภรสัดนยั  เสอืเทศ
สมเกยีรต ิ ลายสนธิه
ธรีวฒัน์  ประกอบ
พชิติพงษ์  ใจกลา้
พสิษิฐ์  ถิنนบางบน

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี ชฎาวุฒ ิ ทองขาว
ราเชนทร์  อวนป้อง
วราเทพ  อยูแ่ทก้ลู
เกดิบญุ  กลา้หาญ
จกัรพล  วงษาบตุร

เหรียญทองแดง    มหาสารคาม ภตูะวนั  โสภา
อภริกัษ์  โสภา
ภวูดล  ทมุณี
เอกชยั  ไพคาํนาม
เอกลกัษ์  คาํคณู

 

  32. เซปกัตะกรอ้  ทีมเดีنยว  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ราชบรีุ สตุาภทัร  จนัทะแจม่

ณฏัฐ์นรี  ผลฉตัร์
ธนภรณ์  จนัทรดา
จีรนนัท ์ ประเสรฐิ
ไอรณิ  สบืธรรม

เหรียญเงนิ    พทัลุง อตกิานต์  คงแกว้
บษุราภรณ์  ชูเรือง
วพิชัรนิทร์  ดว้งดาํ
รศัมมิาน  ไกรแกว้
อนุตรี  อนุตรเวสารชั

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ ศริวิรรณ  งามทรง
อาทติยา  กิنวภาวนั
อารญา  สมพงษ์ศร
เกวลนิ  ศรีแสน
วนิดา  คอ้มสงิห์

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สนิุสา  มว่งใหญ่
กรรณิกา  อนิอํنา
กาญดารตัน์  อปุญัญา
พมิพริา  ชาดา
จุไรรตัน์  เชยจุย้

 

  33. เซปกัตะกรอ้  หญงิคู ่ทีมเดีنยว  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ อมรลกัษณ์  เพิنมปรีดา

นฤมล  ภสูามารถ
อารียา  หอมดี

เหรียญเงนิ    อบุลราชธานี จุฑามณี  ศรีตะเขตต์
กวนิทนิ์ภา  ตอ่ตน้
ศริลิกัษณ์  แสนโท

เหรียญทองแดง    ราชบรีุ ปาลนีิ  ฮะวงัจู
อจัจมิา  ลุทนั
นิศากร  ขวญัเมอืง

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สกุญัญา  จนัทา
ณฐัรกิา  สายวนั
จีราพร  แซจ่ิنว

 

  34. เทนนิส  ทีมชาย  



  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นนทบรีุ ศภุศษิฏ ์ อภธินวทิย์

กติริตัน์  เกดิลาภี
เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ ศภุวชิญ์  แซอุ่ย้

ธนเพชร  ฉนัทะ
อกนิษฐ์  พุม่จติร

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร วรชน  รกัษ์ปวงชน
ศริวทิย์  ดาวแสงสวา่ง
ตฤน  ภามี
นพดล  น้อยกอ

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี ณฐัดนยั  ละมา้ยไทย
พธิวิฒัน์  พนิิจนอก
นรชน  บญุทวี

 

  35. เทนนิส  ทีมหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ นภารชัต์  สวา่งแกว้

อญัชสิา  ฉนัทะ
เหรียญเงนิ    พษิณุโลก ปรษิา  รชัฎานนท์

วรรษชล  สวสัดี
เหรียญทองแดง    นนทบรีุ ลกัษณาวลยั  อดุมศลิป์

นรมน  เตชะรุง่โรจน์
เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ณฐัพชัร์  ผวิบางรกัษ์

ดลรวี  ตุม้ทอง
ภทั  วสรุตัน์

 

  36. เทเบลิเทนนิส  ทีมชาย ยุวชน  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ระนอง เจตธนบด ี จนัทร์เพ็ญ

พชร  จนัทนกาญจน์
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ณภทัร  ธรรมาธคิม

สริภทัร  วงษ์ทศรตัน์
เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี ไชยพฒัน์  เพชรมณี

ธนชาต ิ รตันภริมย์
เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ อนุวฒัน์  สงัข์ดว้ง

พศัพงศ์  สะทา้นธรนิล

 

  37. เทเบลิเทนนิส  ทีมชาย เยาวชน  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ราชบรีุ กติตธิร  วงศ์ทองคาํ

ภทัรธร  ภสัระ
กติพชิชา  สวนสม้จีน

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร วรท  โชตเิลอศกัดิ ه
วีรภทัร  พุฒคิณุเกษม
ศมะ  บญุญวดี

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ วทนัย์  วฒันารกัษ์
พนัธ์กานต์  ภวูดนิ
นาวนิ  เมฆอมัพร

เหรียญทองแดง    สมทุรปราการ ชนกนัด์  ทายะพทิกัษ์
ศภุกร  ปานเขายอ้ย
ณฐัพงศ์  มกัเจรญิลาภ

 

  38. เทเบลิเทนนิส  ทีมหญงิ ยุวชน  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ปณัฑติา  ภญิโญไพศาล

ธนชันนัท ์ ชูสตัยานนท์
เหรียญเงนิ    นครราชสมีา วรรณวสิาข์  เอืنอวริยิะโยธนิ

ผกาวรรณ  การถาง
เหรียญทองแดง    พษิณุโลก นิยตุา  พรหมศกัดิ ه

ณิชาภทัร  มสุกิะปาน
เหรียญทองแดง    สงขลา ภสูดุา  ทองแกว้

ภญิญาพชัญ์  บบุผา

 

  39. เทเบลิเทนนิส  ทีมหญงิ เยาวชน  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ระนอง กนกวรรณ  อธมิตุตกิลุ

อคัราพร  ดวงจนัทร์
จณิห์นิภา  เสวตรบตุร

เหรียญเงนิ    นนทบรีุ พรกนก  มว่งหวาน
ปพชัญา  หวัรกักจิ
นาจา  เมฆอมัพร

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ฐาปนี  พรมมา
แคทรียา  พวงศรี
นนัทน์ภสั  โกละ

เหรียญทองแดง    สงขลา รุจภิาส  ขจรสวุรรณ์
ยคุนธร  บญุศรี
สวรรยา  เตยี

 

  40. บริดจ์  ทีมผสม  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กาํแพงเพชร กรพนิธุ์  อนิทร์แนม

 



วภิาพร  นกทอง
กฤษกร  เซีنยงหลวิ
พรษิฐ์  พรหมจนัทร์

เหรียญเงนิ    พษิณุโลก ธนาภรณ์  เพ็งปรางค์
ณฐัภทัร  คาํทา
ญาณิศา  สนิมา
ชยัสทิธิ เย็นเยอืก  ه

เหรียญทองแดง    ราชบรีุ พนัธุ์ธชั  เกดิชว่ง
ศภุโชค  พรหมหทิธิ ه
กฤษณา  เชาวดี
คมัภรีพรรณ  ภูร่ะหงษ์

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต อดศิร  ซุงหลา้
ฮชันาอ์  กาวเิศษ
ภทัรนิษฐ์  ขอพงศ์วศิษิฎ์
วศนิ  ผอ่งศรีงามชยั

  41. โบว์ลิنง   คะแนนรวมชาย (ออลอีเว้นท์)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อา่งทอง ณภทัร  บษุปนิกรกลุ

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ลภสัดนยั  ชูแสง

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต ชูเกยีรติ สามคัคธีรรม  ه

 

  42. โบว์ลิنง  คะแนนรวมหญงิ (ออลอีเว้นท์)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สระบรีุ กรรตพร  สงิหบปุผา

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ พชิชาภา  เรืองศริิ

เหรียญทองแดง    อา่งทอง ธนกร  วุฒิ

 

  43. โบว์ลิنง  ทีมชาย 3 คน  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อา่งทอง ณภทัร  บษุปนิกรกลุ

ศภุกฤต  วนัทาสขุ
ชนาธปิ  เปรมปรีดิ ه

เหรียญเงนิ    สระบรีุ สารทิธิ แสงประสทิธิ  ه ه
อจัฉรยิะ  เช็ง
ภทัรดนยั  สวา่งวรรณ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ภคพล  กลุกรนีิธรรม
วรนิทร์ธรณ์  กจิธนาพานิช
ลภสัดนยั  ชูแสง

 

  44. ปนัจกัสีลตั  เดีنยวปนัจกัลีลาชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ฉะเชงิเทรา อนุชา  บญุชู

เหรียญเงนิ    นนทบรีุ ดาฮาลนั  เปาะดงิซามู

เหรียญทองแดง    เพชรบรีุ ชาญชล  แจม่จนัทร์

 

  45. ปนัจกัสีลตั  เดีنยวปนัจกัลีลาหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นราธวิาส อสัมา  หวนัชตินาย

เหรียญเงนิ    ฉะเชงิเทรา เกตวลี  ลีنโชติ

เหรียญทองแดง    นนทบรีุ นาตาชา  วาโรเย

 

  46. เปตอง  คูผ่สม  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สงขลา วราวุฒ ิ ไขแสง

เรณู  อาหลี
เหรียญเงนิ    สมทุรสงคราม ณฐัณิชา  นามพรม

ชลพนัธ์  จนัทร์จบัเมฆ
เหรียญทองแดง    พจิติร นนทกร  สงิหะคเชนท์

สมฤทยั  ทองอว่ม
เหรียญทองแดง    หนองบวัลาํภู ชนิวุธ  มงุปกุ

กญัญาลกัษณ์  ขนัทองคาํ

 

  47. เปตอง  ชายเดีنยว  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เพชรบรีุ ธนวตั  หอมสดุ

เหรียญเงนิ    ขอนแกน่ สริริกัษ์  ตน้กลัยา

เหรียญทองแดง    กาฬสนิธุ์ ไกรสร  โคตรแสวง

เหรียญทองแดง    ราชบรีุ ปิยวฒัน์  สะอาดเอีنยม

 

  48. เปตอง  หญงิเดีنยว  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นนทบรีุ ปธติา  ศลิาวุธ

เหรียญเงนิ    กาญจนบรีุ เจสริกัษ์  ต งอดุมภพنั

 



เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ จุฬารตัน์  ทนงค์

เหรียญทองแดง    สมทุรปราการ ปิยะมาตร  ประภสัสร

  49. ฟนัดาบ  ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ปตัตานี วรกนัต์  ศรีนวลนดั

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ ปณชยั  วริยิะต งสกลุنั

เหรียญทองแดง    ลพบรีุ คณิศร  แปงมลู

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ สรวศิ  กจิศริบิญุ

 

  50. ฟนัดาบ  ดาบเอเป้ บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร กรวรรณ  ธานี

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ วรษิา  วญิญา

เหรียญทองแดง    นครสวรรค์ ระววิรรณ  คงทอง

เหรียญทองแดง    ชุมพร จติรทวิา  ศรีสวสัดิ ه

 

  51. มวยปลํنา  เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไม่เกนิ 69 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี วชัระ  แกว้วงษา

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช ณฐัวุฒ ิ สงัคะโน

เหรียญทองแดง    พษิณุโลก จริวฒัน์  แกว้เกษศรี

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ กฤษณะ  ทา้วลา

 

  52. มวยปลํنา  เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไม่เกนิ 76 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อบุลราชธานี สรุพศั  ชืنนชม

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช พงษ์ฐกร  มณีรตัน์

เหรียญทองแดง    พทัลุง ธนกฤต  ใจสมทุร์

 

  53. มวยปลํنา  ฟรีสไตล์  ชาย ไม่เกนิ 54 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สโุขทยั ปรญิญา  ชาํนาญจนัทร์

เหรียญเงนิ    อบุลราชธานี ภตูะวนั  เสนาวตัร

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ศริสทิธิ รชัตวรพนัธ์  ه

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช ชญานิน  อนุจร

 

  54. มวยปลํنา  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่เกนิ 56 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ศรีสะเกษ จนัทมิา  วริงัษา

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช พมิพ์มาดา  บวัเพชร

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี พมิพ์สภุคั  อนิทร์เพ็ญ

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ ณฐัพร  สงัคโห

 

  55. มวยปลํنา  รุ่นชายหาด  ชาย ไม่เกนิ 70 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ นนัทวฒัน์  เนินทอง

เหรียญเงนิ    อบุลราชธานี ธนกฤต  นาเหนือ

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช พีระพฒัน์  กาญจนสมบรูณ์

เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ อนุรกัษ์  ขมุเงนิ

 

  56. มวยปลํنา  รุ่นชายหาด  หญงิ ไม่เกนิ 60 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ศรีสะเกษ ปทัมา  ดา่นลอยลอ่ย

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ มณัฑริา  บญุเอนก

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ เจตสดุา  ธรรมศรี

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี สานรกั  คมสนั

 

  57. ยกนํنาหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 63 กก.  หญงิ เกนิ 58 กก. ไม่เกนิ 63 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร สวุจันี  มว่งมะเรงิ

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ พกิลุ  แกน่ทา้ว

เหรียญทองแดง    กระบีن สกุญัญา  สขีาว

 

  58. ยกนํنาหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 77 กก.  ชาย เกนิ 69 กก. ไม่เกนิ 77 กก.  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา  



เหรียญทอง    ยโสธร มานพ  จติระการ

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช พชัรพล  พุม่กะฐนิ

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ ธนู  ดวีงค์

  59. ยกนํنาหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค  รุ่น 85 กก.  ชาย เกนิ 77 กก. ไม่เกนิ 85 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ณฐัวุฒ ิ สบืสวน

เหรียญเงนิ    ยโสธร พชรเมธ ี ธาระพนัธ์

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี พงศกร  รกัมาก

 

  60. ยกนํنาหนกั  นํنาหนกัรวม รุ่น 63 กก.  หญงิ เกนิ 58 กก. ไม่เกนิ 63 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร สวุจันี  มว่งมะเรงิ

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ พกิลุ  แกน่ทา้ว

เหรียญทองแดง    อดุรธานี ดารกิา  ศรีสวุรรณ

 

  61. ยกนํنาหนกั  นํنาหนกัรวม รุ่น 77 กก.  ชาย เกนิ 69 กก. ไม่เกนิ 77 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยโสธร มานพ  จติระการ

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช พชัรพล  พุม่กะฐนิ

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ ธนู  ดวีงค์

 

  62. ยกนํنาหนกั  นํنาหนกัรวม รุ่น 85 กก.  ชาย เกนิ 77 กก. ไม่เกนิ 85 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ณฐัวุฒ ิ สบืสวน

เหรียญเงนิ    ยโสธร พชรเมธ ี ธาระพนัธ์

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี พงศกร  รกัมาก

 

  63. ยกนํنาหนกั  สแนทช์  รุ่น 63 กก.  หญงิ เกนิ 58 กก. ไม่เกนิ 63 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร สวุจันี  มว่งมะเรงิ

เหรียญเงนิ    นครศรีธรรมราช จุฑามาศ  ถวลัย์ธรรม

เหรียญทองแดง    อดุรธานี ดารกิา  ศรีสวุรรณ

 

  64. ยกนํنาหนกั  สแนทช์  รุ่น 77 กก.  ชาย เกนิ 69 กก. ไม่เกนิ 77 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยโสธร มานพ  จติระการ

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ สทุธเิกยีรต ิ สงิห์ลอ

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช พชัรพล  พุม่กะฐนิ

 

  65. ยกนํنาหนกั  สแนทช์  รุ่น 85 กก.  ชาย เกนิ 77 กก. ไม่เกนิ 85 กก.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ณฐัวุฒ ิ สบืสวน

เหรียญเงนิ    ยโสธร พชรเมธ ี ธาระพนัธ์

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี พงศกร  รกัมาก

 

  66. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  คานทรงตวั  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรสาคร ศศวิมิล  เมอืงพวน

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร พมินภทัร์  ศภุพทิกัษ์พงษ์

เหรียญทองแดง    สมทุรสาคร สนํีنา  รกัษ์ภู

 

  67. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  โตะ๊กระโดด  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยะลา ปญุญพฒัน์  บญุปถมัภ์

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร สภุชีพ  บา่วเบ็ญหมดั

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ วศิวยศ  สาโรจน์

 

  68. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรสาคร ศศวิมิล  เมอืงพวน

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร พมินภทัร์  ศภุพทิกัษ์พงษ์

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ วริาวรรณ  ถาวร

 

  69. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ราวคู ่ ชาย  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา  



เหรียญทอง    ยะลา ปญุญพฒัน์  บญุปถมัภ์
เหรียญเงนิ    สงขลา ภาสวชิญ์  หละหรูน

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สภุชีพ  บา่วเบ็ญหมดั

  70. ยมินาสตกิ  ยมินาสตกิศลิป์  ราวเดีنยว  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ยะลา ปญุญพฒัน์  บญุปถมัภ์

เหรียญเงนิ    สงขลา ภาสวชิญ์  หละหรูน

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สภุชีพ  บา่วเบ็ญหมดั

 

  71. ยูโด  รุ่น 42 กก. นํنาหนกัเกนิ 38 กก. ถงึ 42 กก.  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครปฐม จริชัยา  ผอ่งใส

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ จรณิพร  รกัสตัย์

เหรียญทองแดง    น่าน อไุรพร  รตัน์ตนิาพร

เหรียญทองแดง    สกลนคร รตัตยิา  โสภริกัษ์

 

  72. ยูโด  รุ่น 45 กก. นํنาหนกัเกนิ 42 กก. ถงึ 45 กก.  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครปฐม เกศยาณี  แสงสวา่ง

เหรียญเงนิ    ลาํปาง ณฐัธดิา  จนัทนภานนัท์

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ สภุาภรณ์  รุง่เรือง

เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ ธญัญารตัน์  สามสี

 

  73. ยูโด  รุ่น 50 กก. นํنาหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 50 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครปฐม ฉตัรชยั  ฤทธเิดชะ

เหรียญเงนิ    จนัทบรีุ สหสัวรรษ  เหรียญทอง

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ภทัรพล  ประทมุ

เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ ศภุกติติ ฮงทอง  ه

 

  74. ยูโด  รุ่น 55 กก. นํنาหนกัเกนิ 50 กก. ถงึ 55 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร กรชิ  ทบัมาโนช

เหรียญเงนิ    จนัทบรีุ ฐติ ิ แสงสวา่ง

เหรียญทองแดง    มหาสารคาม นิธกิร  เครือสวุรรณวงษ์

เหรียญทองแดง    ตรงั ธวชัชยั  เมอืงไทย

 

  75. ยูโด  รุ่น 60 กก. นํنาหนกัเกนิ 55 กก. ถงึ 60 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ศรีสะเกษ เดช  ชนะไชย

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ นทัรพงศ์  รกัวชิาชยั

เหรียญทองแดง    นครปฐม นฐันนัท ์ อนิทรขนัตี

เหรียญทองแดง    ลาํปาง ณฐัพงศ์  คาํกอ้น

 

  76. ยูยติสู  Newaza นํنาหนกัเกนิ 66  73 กก. บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชุมพร รชต  งามอยู่

เหรียญเงนิ    สระบรีุ เอกชยั  มรุาซาวา

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ รฐันนัท ์ ควรสถาน

เหรียญทองแดง    สรุนิทร์ ศริภทัร  ตนัทะอธพิานิช

 

  77. ยูยติสู  Newaza นํنาหนกัเกนิ 73 กก.ขึنนไป บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชุมพร ภาณุพงศ์  กจิพงศ์พาณิชย์

เหรียญเงนิ    มกุดาหาร ภมูนิทร์  บทุธจิกัร์

เหรียญทองแดง    ตรงั พลวฒัน์  เสยีมไหม

เหรียญทองแดง    เชียงราย อาทติย์  มณีรตัน์

 

  78. ยูยติสู  ต่อสู้ นํنาหนกัเกนิ 52  57 กก. บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรสงคราม อภชิญา  มิنงขวญั

เหรียญเงนิ    ศรีสะเกษ พลอยประภทัร  พละศกัดิ ه

เหรียญทองแดง    มกุดาหาร จรสัศรี  ผวิงาม

เหรียญทองแดง    เชียงราย วรรณิกา  พวงอนิใจ

 



  79. ยูยติสู  ต่อสู้ นํنาหนกัเกนิ 57  63 กก. บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชุมพร พรทพิย์  จนัทร์สนธิ

เหรียญเงนิ    ศรีสะเกษ รมย์ธรีา  พนัธะสา

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร วีรดา  เล็กประเสรฐิ

เหรียญทองแดง    เชียงราย ภาวนั  แจง้สวา่ง

 

  80. ยูยติสู  ต่อสู้ นํنาหนกัเกนิ 63 กก.ขึنนไป บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ ธนภคั  โรจน์รกัษ์

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ปนสัยา  สงวนวงศ์

เหรียญทองแดง    กระบีن ณิชนนัทน์  ทบัไทร

เหรียญทองแดง    พษิณุโลก สรุวิภิา  ครา้มศรี

 

  81. เรือพาย   แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช อษัฎาวุธ  สขุใส

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร พติรพบิลู  มหาวฒันางกลู

เหรียญทองแดง    อา่งทอง มงคลชยั  สสีอ่ง

 

  82. เรือพาย   แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช อษัฎาวุธ  สขุใส

วรวทิย์  หอ้งแกว้
ชนาธปิ  หนูคง

เหรียญเงนิ    อา่งทอง มงคลชยั  สสีอ่ง
อคัรเดช  อยูเ่บกิ
นฤดม  จนัทร์สขุ

เหรียญทองแดง    ระนอง ปรเมศร์  ศรีฟ้า
พทิวสั  สขุะเจรญิศริิ
พรภเูบศ  แสงคาํ

 

  83. เรือพาย  กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    แมฮ่อ่งสอน อดศิร  ภพูวก

เหรียญเงนิ    ระยอง ศวิกร  วงศ์พณิ

เหรียญทองแดง    เชียงราย นวมนิทร์  ดน้ีอย

 

  84. เรือพาย  กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    แมฮ่อ่งสอน ธลิาดา  พทิกัษ์เผา่ไทย

เหรียญเงนิ    สรุนิทร์ เปรมฤทยั  หงษีทอง

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ ธญัชนก  มารุง่เรือง

 

  85. เรือพาย  กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ระยอง ศวิกร  วงศ์พณิ

ศริพิงษ์  ชยัวชิติชลกลุ
สทิธชิยั  ดอกพุฒ

เหรียญเงนิ    สรุนิทร์ ณฎัพร  โสรถาวร
จริพสั  อาจวชิยั
ธนาวุฒ ิ สขุแมน้

เหรียญทองแดง    เชียงราย ปิยะพงษ์  อานุนามงั
นวมนิทร์  ดน้ีอย

 

  86. เรือพาย  กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    แมฮ่อ่งสอน ธลิาดา  พทิกัษ์เผา่ไทย

นิสภนิทร์  เพล็งงาม
ทศันี  มา่นฟ้าสคีราม

เหรียญเงนิ    สรุนิทร์ จีรภา  คงทน
เปรมฤทยั  หงษีทอง
ทติยา  ชาตแิดง

เหรียญทองแดง    ระยอง ปลายฝน  โพธิ คณูه
อธริตัน์  มาดี
ชลธชิา  วชัระพานิชย์

 

  87. เรือพาย  คยคั 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงใหม่ นครนิทร์  ขนัแคลว้

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ วทิวสั  อสิรยิศไกร

เหรียญทองแดง    ชุมพร โอธพิงศ์  คงเขยีว

 



  88. เรือพาย  คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ระยอง จติสภุา  ประกอบธรรม

เหรียญเงนิ    เชียงใหม่ พรร์นบัพนั  พวงไมม้ิنง

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ชลนิชา  สนุารกัษ์

 

  89. เรือพาย  คยคั 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กระบีن ปานะเทพ  เอง่ฉ้วน

ปกาศติ  จนัออ่น
พงษ์ศกัดิ เลา๊ะหะหมดั  ه

เหรียญเงนิ    อา่งทอง อภสิทิธิ เฮงทรพัย์  ه
บญัญพนต์  หลา้ยม
พพิฒัน์  ประมวลสขุ

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ อภสิทิธิ ถามอม  ه
นครนิทร์  ขนัแคลว้

 

  90. เรือพาย  คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงใหม่ กานต์ธดิา  หนูรุน่

พรร์นบัพนั  พวงไมม้ิنง
เหรียญเงนิ    ชลบรีุ จารุวรรณ  เผา่พนัธุ์ดี

จริาวรรณ  เผา่พนัธ์ดี
ภเูพชรผกา  พทิกัษ์กรณ์

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สภุาพร  อนัอาษา
ชลนิชา  สนุารกัษ์

 

  91. เรือพาย  เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรปราการ เจษฎาณ์  สขุพงษ์

พงศธร  ภมูผิกัแวน่
สถาพร  กรเกษม
ปรชัญา  นาคเกดิ
สกุฤษฎิه  รกัการ
สรุเชษฐ์  หร งฟกัنั
นพคณุ  ทพิวรรณ

เหรียญเงนิ    น่าน ธนวฒัน์  นามนาเมอืง
ธวชัชยั  กนัตา
ภวูดล  คนกลาง
ธรีภทัร  พชิเคยีน
อภริกัษ์  ชยัเพชร
ภทัรฉตัร  กรมทะนา
เอกลกัษณ์  บตุรคาํ

เหรียญทองแดง    มกุดาหาร อรรถสดาวุฒ ิ แพสนัเทยีะ
บวรวชิญ์  หนูแสน
สริชิยั  เมอืงโคตร
นพรตัน์  บตุรศรี
อฎัายธุ  บรรพบตุร
ธนพฒัน์  ทองจาํรสั
องอาจ  หลกัทอง

 

  92. เรือพาย  เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรปราการ วรารตัน์  ปลอดภยั

สภุาพรรณ  ชูเกตุ
สวติตา  เสยีงหวาน
ขนิษฐา  เณรหนู
ธติมิา  พฒันาภรณ์
ฟ้าใส  สขุสจัจี
กมลชนก  ศรีผดงุ

เหรียญเงนิ    อตุรดติถ์ ธนัยพร  เชืنอปู่ คง
วภิาวสั  แสงทอง
ธติพิร  ยอดหนู
เกศกนก  ชมเชย
จรรยาพร  มลูสา
อารสิา  แกว้พนั
จดิาภา  เพ็ชรครุธ

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี จุฑาทพิย์  พุฒทอง
ณฐัรตัน์  แสงคาํ
ชชัฏาภรณ์  ชยัยะ
จุฑามาศ  ประดบั
เบญจวรรณ  แซก่ว งنั
วไิลวรรณ  นกทอง
ธนวรรณ  เยีنยมแสง

 

  93. เรือพาย  เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครศรีธรรมราช ศภุกติติ โฉมทอง  ه

นิตชิาต ิ ทพิยรตัน์
ยสนิทร  แกว้วเิศษ
เกรียงไกร  แกลว้ทนงค์
ธรียทุธ  ปัنนวงค์

 



ธนวุฒ ิ ฉิมปากแพรก
วุฒชิยั  สขุสวสัดิ ه
ณรงค ์ จนัทร์แกว้
ภวูเนตร  สงัข์ชว่ย
อานนท ์ สขุนิยม
ภมีข์  ต นสกลุنั
วชัรพงศ์  สงภู่
ธรีวตั  ปานยนื
ภาณุพงศ์  ดวงแข

เหรียญเงนิ    สมทุรปราการ อธริาช  มว่งเจรญิ
ศภุากร  เชืنอมสนิท
สถาพร  กรเกษม
ปรชัญา  นาคเกดิ
สกุฤษฎิه  รกัการ
สรุเชษฐ์  หร งฟกัنั
วรพงษ์  โยมภเูวียง
อษัฎาพร  บาลี
กติตธิชั  สนิสวสัดิ ه
เมธา  กกหอม
เมธ ี กกหอม
เฉลมิชยั  คนูา
ชนิพฒัน์  อนิโต
นพคณุ  ทพิวรรณ

เหรียญทองแดง    อตุรดติถ์ จีรโรจน์  กลางประพนัธ์
จีรวทิย์  กลางประพนัธ์
ณฐัวูฒ ิ เชืنอเถืنอน
พชร  เชืنอวงษ์บญุ
ชนิพฒัน์  สขุใส
ยทุธนา  ทองอยู่
ชาญชยั  วชิาโคตร
สทิธพิร  แสงทอง
นนทกร  สงัข์ขาํ
ศกัดิ ชยั  ลงักาه
ภมูนิทร์  อนุอนิทร์
สริภพ  เมน่อยู่
กฤษณะ  ม นแชม่نั
ภญิโญ  คงเพ็ชร

  94. เรือพาย  เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 1,000 เมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรปราการ วรารตัน์  ปลอดภยั

เบญญาภา  ภมูเิลศิ
สชุาดา  ชยัมแีรง
อภญิญา  เสาธงน้อย
กลัยรตัน์  คาํทอง
สวติตา  เสยีงหวาน
ขนิษฐา  เณรหนู
ธติมิา  พฒันาภรณ์
ฟ้าใส  สขุสจัจี
ประไพพรรณ  ทพิกฤตนร
เสฏฐ์
รชัฎาภรณ์  ราชมลตรี
สาลนีิ  สนธิ
กมลชนก  ศรีผดงุ
ชนกกร  ศรีผดงุ

เหรียญเงนิ    อตุรดติถ์ นรลกัษณ์  เพ็ชร์เพ็ง
ธนัยพร  เชืنอปู่ คง
อารีรตัน์  เลศิพนัธ์
อรุชา  ขาํคุม้
วภิาวสั  แสงทอง
ปวนัรตัน์  ทมิยิنม
นฤมล  เสาทอง
เกศกนก  ชมเชย
ปฐมาวด ี แทนเทอืก
ภคพร  จอมศรี
อารสิา  แกว้พนั
จดิาภา  เพ็ชรครุธ
ณิชกลุ  เชืنอน่วม
กนกวรรณ  วงัวนสนิธุ์

เหรียญทองแดง    ลาํพูน เปมกิา  โอฬารภานุกลุ
รุง่นภา  วงเทพ
รตักิาล  มะโนคาํ
ธวลัรตัน์  ต نนตีهั
วรดา  พานแกว้
กาญจนา  วงษาปนั
นทัชา  จนิา
ศภุาลกัษณ์  น้อยหา้งวา่
อญัชลี  ธรรมสงิห์
นนัทธ์ชิา  เครือพุด
นุชนารถ  แพง่เมอืง
วรนุช  ยะแบน
โสรยา  หวง

 

  95. ลีลาศ  ประเภทลาตนิ อเมริกนั (Latin American) รุ่นจูเนีنยร์ II (Junior II)  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กระบีن ศลาฆนิ  กิنงเล็ก

พรวภิา  ศรีวสิทุธิ ه
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ฐนวฒัน์  พงษ์พนัธ์เดชา

 



ณิชารศัม์  พงษ์พนัธ์เดชา
เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร อนุชา  วจิติรกลู

ภสัราภรณ์  พนัธุ์เดช

  96. ลีลาศ  ประเภทลาตนิอเมริกนั(Latin American) ยูธส์ I (Youth I)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร สริภพ  ลน้เหลือ

ลกัษณา  อารีรกัษ์
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ชาญชนม์  วงศ์นุ่น

เบญญาภา  ไชยสงค์
เหรียญทองแดง    ระยอง อคัรวทิย์  จดัดี

ศตพร  เกษรศริิ

 

  97. ลีลาศ  ประเภทลาตนิอเมริกนั(Latin American) ยูธส์ II(Youth II)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ภทัดนยั  บญุเลศิ

สธุสิา  ติهดอีنพนัธุ์
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ศภุเศรษฐ์  โอชาญสริิ

ปรียานุช  ปทมุศรีวโิรจน์
เหรียญทองแดง    ระยอง อคัรวทิย์  จดัดี

ศตพร  เกษรศริิ

 

  98. ลีลาศ  ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุ่นจูเนีنยร์ I(Junior I)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เพชรบรูณ์ ศภุากร  เจียรพงศ์ไพศาล

รุง้ตะวนั  จนัทร์เทีنยง
เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ยทุธศาสตร์  เรืองไพศาล

กรศศร์ิ  แสงออ่น
เหรียญทองแดง    ปตัตานี ชนิตา  ลิنมกลุ

สริวชิญ์  แกว้อทุยั

 

  99. ลีลาศ  ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุ่นจูเวนไนล์ I(Juvenile I)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ศรีสะเกษ ดนิตา  ศภุโชตน์อดุม

ธรีโชต ิ สาททอง
เหรียญเงนิ    นครราชสมีา ผกากาญจน์  แสงออ่น

ศภุวชิญ์  เต็งจงดี
เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ พชิญ์สนิิ  มโนรตัน์

ภาสกร  พนัธเสน

 

  100. ลีลาศ  ประเภทสแตนดาร์ด(Standard) รุ่นจูเวนไนล์ II(Juvenile II)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา คตีกานต์  เบา้ทอง

ลํنาตะวนั  พยพัตรี
เหรียญเงนิ    ศรีสะเกษ ธภีพ  พนัแสน

กญัญาพชัร  แสงกลา้
เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ นนัทชัพร  มโนรตัน์

พฒัน์สริ ิ รตันประเสรฐิ

 

  101. ว่ายนํنา  กบ 200 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร จริภทัร  รมิประนาม

เหรียญเงนิ    นครปฐม ธนนชยั  จนัทร์รกัษา

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ อภวิฑัฒก์  เสาวชิติ

 

  102. ว่ายนํنา  กรรเชียง 100 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ฝนปราย  แยม้สรวล

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร วารีรชัต์  อน้แสน

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ วรศิรา  หงส์ฤทธพินัธุ์

 

  103. ว่ายนํنา  เดีنยวผสม 400 เมตร  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครปฐม กมลชนก  ขวญัเมอืง

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ จนิห์จุฑา  ผลแจม่จาํรสั

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร สทุตัตา  เทพบตุร

 

  104. ว่ายนํنา  ทีมหญงิ  ผลดัฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร เบ็ญจมาภรณ์  สงัขะวตัร์

รชัภร  วงศ์อนนัต์ศกัดิ ه
ณฐัวศา  ดงีาม
ฝนปราย  แยม้สรวล

เหรียญเงนิ    เชียงใหม่ วรศิรา  หงส์ฤทธพินัธุ์
อภชิยา  สวุรรณจนัทร์

 



คชานนัท ์ พนัธ์ไพศาล
กนัตชิา  ลีลาเจรญิทอง

เหรียญทองแดง    นนทบรีุ กติตสิขุ  ดาํดี
ดวงใจ  สทิธพิทิกัษ์
สดุทีنรกั  วชัรบศุราคาํ
แพรวา  วาสนาพทิกัษ์

  105. ว่ายนํنา  ผีเสืنอ 50 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร นรงัค ์ พรสริภิร

เหรียญเงนิ    เชียงใหม่ อภวิชิญ์  ครดัทพั

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ ณฐัภทัร  นนัตาเป็ง

 

  106. ว่ายนํنา  ฟรีสไตล์ 200 เมตร  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    พงังา จติรภณ  ถาวราภา

เหรียญเงนิ    เชียงใหม่ อภวิชิญ์  ครดัทพั

เหรียญทองแดง    ปทมุธานี จกัรตฤณ  จคัโคโมเพียซซา่

 

  107. วู้ดบอลนบัจํานวนเกท  แบบนบัจํานวนเกท บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สงิห์บรีุ ฉตัรดนยั  ยอดประสทิธิ ه

ภานุวตัร  กนัพว่ง
ฉตัรดนยั  ยอดประสทิธิ ه

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา สนัตพิงษ์  รว่มตะขบ
สนัตพิงษ์  รว่มตะขบ
ไตรภมู ิ คา่กระโทก

เหรียญทองแดง    สงิห์บรีุ ฉตัรดนยั  ยอดประสทิธิ ه
ภานุวตัร  กนัพว่ง
ฉตัรดนยั  ยอดประสทิธิ ه

เหรียญทองแดง    นครราชสมีา สนัตพิงษ์  รว่มตะขบ
สนัตพิงษ์  รว่มตะขบ
ไตรภมู ิ คา่กระโทก

 

  108. สนุกเกอร์  ประเภทคู ่15 แดง  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ วีรพล  แซโ่ก

รชต  ขนัตี
เหรียญเงนิ    กระบีن อภชิยั  สมดวง

จงรกัษ์  บญุรอด
เหรียญทองแดง    สรุนิทร์ ชาญวทิย์  พาที

อดศิร  สกลุคลานุวฒัน์
เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี นทัธพงศ์  อนิทแพทย์

พงศกร  วราพนัธมุาศ

 

  109. หมากล้อม  คูช่าย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา นธทีร  บลอมฟิลด์

พงศกานต์  ศรอารา
เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร พชร  เทศวงั

ปญัญกร  เหมรตันากร
เหรียญทองแดง    นนทบรีุ สวุจิกัขณ์  บางมว่ง

ตณิณ์  โภชนพนัธ์
เหรียญทองแดง    ชลบรีุ กมัปนาท  บญุรอด

นรนิทร์โชต ิ อาจารีพพิฒัน์

 

  110. หมากล้อม  คูผ่สม  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร สริเิทพ  เฉิน

ภคัจริา  เจรญิวฒันา
เหรียญเงนิ    ปทมุธานี ยลดา  น้าวไิลเจรญิ

ณภทัร  วงศ์หาญเชาว์
เหรียญทองแดง    นนทบรีุ พงษ์เมธ  วโิรจน์ธรรม

ภรูชิญา  โสลนัดา
เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ กลัยรตัน์  ศรีจนัทร์

ภาณุพงศ์  รตันอไุร

 

  111. หมากล้อม  คูห่ญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา ปรภาว์  สเุมธเชงิปรชัญา

พลอยประกาย  ภศูรี
เหรียญเงนิ    นครปฐม อสิรีย์  มหภาคโสภณพศิาล

เขมณฏัฐ์  เจรญิวรสกลุ
เหรียญทองแดง    มหาสารคาม นิภาพร  บญุเทยีน

ศริวิรรณ  ประธาน
เหรียญทองแดง    ชลบรีุ บญุธชิา  มลูออ้ม

ชลธชิา  มลูออ้ม
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ประเภท: กระโดดไกล - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 15:10 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยะลา:นัสมี สตาปอ 7.29(Gold)

2 สุราษฎร์ธานี:ชัชนันท์ ชูรอด 7.14(Silver)

3 นครปฐม:กสิณภพ ชมชะนัด 7.00(Bronze)

4 พัทลุง:วรพงศ์ เขียวเอียด 6.93

5 ลำปาง:ธนพล อ่อนตา 6.69

6 สุรินทร์:ณัฐพงศ์ ศรีนนทา 6.58

7 อุดรธานี:ศตวรรษ พรมภักตร์ 6.44

8 น่าน:ชิติพันธ์ ขัติปัญญา 6.42

9 ปทุมธานี 2:ธนกร ทองพรหม 6.02

10 อุดรธานี 2:ศุภชัย ศรีประโค 6.02

11 นครราชสีมา:ออมสิน ชุมชัย 5.99

12 นครสวรรค์:วุฒิชัย นบน้อย 5.84

13 ปทุมธานี:วชิรวิชญ์ จิตสงวน 5.75

14 บึงกาฬ:ชัยณรงค์ เหลาทอง 5.73

15 พิจิตร:อลัน ป้องพั้ว 5.68

16 ชลบุรี:อมรฤทธิ์ เกษรพิมพ์ทอง 00(DNS)

ประเภท: กระโดดไกล - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 08:20 สัตตกรีฑา 5 - 1 อำนาจเจริญ:พิณัฐชา ลาคำสาย 5.28

2 เพชรบูรณ์:ยุวดี แก้วพิมพ์ 4.69
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3 สุราษฎร์ธานี:จรัสภร เพ็ชรมณี 4.66

4 สมุทรปราการ:พรรณรัมภา ศรีรักษ์ 4.53

5 นครปฐม:ดวงหทัย รอยประโคน 4.50

6 ลำปาง:สุตาภัทร ชมชื่น 4.41

7 ชัยภูมิ:สิริวิภา พอขุนทด 4.19

8 นครปฐม 2:วรัญญา เลไธสง 4.14

9 ลำปาง 2:นัทชริดา ศรีสุข 4.07

10 กระบี่:ชนิตา ศรีสุขใส 4.03

11 ชัยภูมิ 2:ทินพิตา บุไธสง 3.95

12 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา เศษบุบผา 3.87

13 สมุทรปราการ 2:ดวงพร ดาราน้อย 2.60

14 สุราษฎร์ธานี2:อภิสรา โรยร่วง 00(DNS)

15 อำนาจเจริญ 2:กมลวรรณ บุญมา 00(DNS)

16 ขอนแก่น:พิมพลอย เกณฑ์สาคู 00(DNS)

ประเภท: กระโดดสูง - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 09:20 รอบชิงชนะเลิศ - 1 พัทลุง 2:ศักดิ์สิทธิ์ สิทธิชัย 1.95(Gold)

2 บึงกาฬ:ชูศักดิ์ แสนธิจักร์ 1.90(Bronze)

3 ขอนแก่น 2:ศิวกร เฉิดจำลอง 1.90(Silver)

4 ตรัง:พีรวิชญ์ เขียดนุ้ย 1.85

5 น่าน:ชิติพันธ์ ขัติปัญญา 1.85
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6 ตรัง 2:ตะวัน แก้วดำ 1.80

7 นครราชสีมา:ณัฐภัทร บุติกาวงษ์ 1.80

8 นครปฐม:วฤทธิรณ ศรีดา 1.75

9 พัทลุง:ชัยยุทธ บุญมา 00

10 ชลบุรี:วิษณุ เทศนา 00

11 กาญจนบุรี:ชัชชัย นิลพงษ์ 00

12 กาญจนบุรี 2:อภิชาติ จำลอง 00

13 ขอนแก่น:วุฒิชัย ศรีทรงฮาด 00

14 ลพบุรี:ณัฐวุฒิ พวงพิน 00

15 สมุทรสงคราม:จักริน เอี่ยมสอาด 00

16 สมุทรสงคราม 2:นนทกร โลหะธาตุ 00

17 สุพรรณบุรี:นัฐวุธ กองจำปา 00

18 อุดรธานี:ศตวรรษ พรมภักตร์ 00

ประเภท: ขว้างค้อน - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 10:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช 2:สาวิตรี แก้วสุขศรี 46.01(Gold)

2 อำนาจเจริญ 2:จุไรรัตน์ บุตรรักษ์ 37.98(Silver)

3 นครศรีธรรมราช:กัญญารัตน์ อินทร์ณรงค์ 34.65(Bronze)

4 สงขลา:สุวิสาข์ ขวัญทอง 33.01

5 ตาก:ณัฎฐวิตรา ใจต๊ะเสน 30.58

6 มหาสารคาม 2:จิราวรรณ อันแสน 30.13
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7 มหาสารคาม:ปริชาติ ทวยหมื่น 28.60

8 ขอนแก่น:ปาริชาติ ลีลา 23.22

9 ฉะเชิงเทรา:ชญาดา อินทร์เปลี่ยน 22.49

10 สุรินทร์:นิตยา แดงดา 21.05

11 นนทบุรี:สุพัตตา แซ่เตียว 19.48

12 ชุมพร:อุไรวรรณ ภูพยัคฆ์ 18.00

13 ราชบุรี:สุพัตรา แหยมพราม 00(DNS)

14 ลำพูน:ชลธิชา พิมล 00(DNF)

15 อำนาจเจริญ:วรรณภา อ้วนออร์ 00(DNF)

16 สุพรรณบุรี:กมลลักษณ์ สวงนศักดิ์ 00(DNF)

ประเภท: ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 08:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร:ธงชัย ศิลามูล 16.97(Gold)

2 ขอนแก่น:จักรพรรดิ์ น้อยศรี 16.19(Silver)

3 นนทบุรี:ศรัทธนิตย์ หนูทอง 15.91(Bronze)

4 นครศรีธรรมราช:ศราวุธ แก้วเชิด 15.52

5 นครศรีธรรมราช 2:สิทธิพงษ์ เกตุแก้ว 15.22

6 พิจิตร:พัชรพล ปิยะพันธ์ 14.42

7 ชลบุรี:บัณฑิต สิงหทองกูล 14.32

8 ตรัง:ปิยะณัฐ เอียดเกลี้ยง 13.82

9 นครสวรรค์:ธีระพงษ์ เผือกผ่อง 13.21
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10 อุทัยธานี:จักรกฤษณ์ พูลพันธ์ 13.21

11 สุรินทร์:ธนวัฒน์ ดารา 12.79

12 นครราชสีมา:สืบสกุล ครุณรัมย์ 12.52

13 สุราษฎร์ธานี:ธนวันต์ ตุ่มม่วง 12.25

14 นนทบุรี 2:ธนากร วิปุโร 11.58

15 ลำพูน:อนุชา บรรดากาล 11.39

16 สกลนคร:ยุทธนา คำฤาเดช 00(DNS)

ประเภท: พุ่งแหลน - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 15:20 สัตตกรีฑา 6 - 1 อำนาจเจริญ 2:พิณัฐชา ลาคำสาย 35.71

2 สุราษฎร์ธานี:จรัสภร เพ็ชรมณี 27.85

3 เพชรบูรณ์:ยุวดี แก้วพิมพ์ 26.84

4 กระบี่:ชนิตา ศรีสุขใส 25.88

5 นครปฐม 2:วรัญญา เลไธสง 23.18

6 ชัยภูมิ:สิริวิภา พอขุนทด 21.79

7 ลำปาง:สุตาภัทร ชมชื่น 17.43

8 นครปฐม:ดวงหทัย รอยประโคน 16.68

9 ชัยภูมิ 2:ทินพิตา บุไธสง 16.48

10 สมุทรปราการ 2:พรรณรัมภา ศรีรักษ์ 16.22

11 ลำปาง 2:นัทชริดา ศรีสุข 15.77

12 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา เศษบุบผา 14.57



หน้า 6 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:39 PM

13 สุราษฎร์ธานี2:อภิสรา โรยร่วง 00(DNS)

14 อำนาจเจริญ:กมลวรรณ บุญมา 00(DNS)

15 สมุทรปราการ:ดวงพร ดาราน้อย 00(DNS)

16 ขอนแก่น:พิมพลอย เกณฑ์สาคู 00(DNS)

ประเภท: วิ่ง 200 เมตร - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 10:00 รอบคัดเลือก - 1 สุราษฎร์ธานี2:สิทธิพร ดอนไพรที 00:00:21.99

2 สุราษฎร์ธานี:ศิริพล พันธ์แพ 00:00:22.02

3 ชุมพร:กฤษณะ ทองชูศิลป์ 00:00:22.11

4 สระบุรี:วรวุฒิ ทรัพย์ประเสริฐ 00:00:22.28

5 นนทบุรี 2:ธิปธเนศ ศรีภา 00:00:22.34

6 แพร่:เตชวิโรจน์ พิทักษ์รัตนาภา 00:00:22.59

7 ปทุมธานี 2:วชิรวิชญ์ จิตสงวน 00:00:22.75

8 นครศรีธรรมราช:กิตติภูมิ โคตอาษา 00:00:22.75

9 กรุงเทพมหานคร:ธนวัฒน์ ไสเกื้อ 00:00:22.78

10 ศรีสะเกษ 2:เสกสรร เสนคราม 00:00:22.81

11 เชียงใหม่:ยศภัทร จรปัญญานนท์ 00:00:22.82

12 ลำพูน:ก่อบุญ พินิจพรรณ 00:00:23.20

13 บุรีรัมย์:พีรพัฒน์ พิมพ์เสน 00:00:23.28

14 ยโสธร:ณรงค์กรณ์ คงสุข 00:00:23.49

15 สงขลา:สราวุธ เล่ายิ้ว 00:00:23.57
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16 น่าน:จิรัฎฐ์ ครุฑนา 00:00:23.59

17 ศรีสะเกษ:สุริยา สำลี 00:00:23.81

18 นครสวรรค์:ภูริทัศน์ มัชฌิมา 00:00:24.08

19 สุพรรณบุรี:ตนุภัทร ขันตา 00:00:24.28

20 สุพรรณบุรี 2:เสกสรร ล้ำเลิศ 00:00:24.36

21 นนทบุรี:ชยุตม์ คงประสิทธิ์ 00:00:24.54

22 นครศรีธรรมราช 2:อภิสิทธิ์ ชูเสน 00:00:24.59

23 ปทุมธานี:ศุภณัฐ เอ่งฉ้วน 00:00:24.76

24 ชลบุรี:ศิระ สิงห์โนนตาล 00:00:25.16

2 16:50 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุราษฎร์ธานี:ศิริพล พันธ์แพ 00:00:21.16(Gold)

2 นครศรีธรรมราช:กิตติภูมิ โคตอาษา 00:00:21.82(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี2:สิทธิพร ดอนไพรที 00:00:21.98(Bronze)

4 นนทบุรี:ธิปธเนศ ศรีภา 00:00:22.01

5 ชุมพร:กฤษณะ ทองชูศิลป์ 00:00:22.11

6 สระบุรี:วรวุฒิ ทรัพย์ประเสริฐ 00:00:22.25

7 ปทุมธานี:วชิรวิชญ์ จิตสงวน 00:00:22.69

8 แพร่:เตชวิโรจน์ พิทักษ์รัตนาภา 00:00:22.77

ประเภท: วิ่ง 200 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 09:40 รอบคัดเลือก - 1 ขอนแก่น:เมษา แซ่ตั้ง 00:00:25.51

2 สุราษฎร์ธานี:สุวิมล คงทอง 00:00:25.55
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3 สุพรรณบุรี 2:เกดมณี จันยมิตรี 00:00:25.70

4 บุรีรัมย์:ปรีชาพร ปลื้มพันธ์ 00:00:25.78

5 อุบลราชธานี 2:แพรทอง วรรณโคตร 00:00:25.95

6 สุราษฎร์ธานี2:ภาวิณี ศรีเหรา 00:00:26.02

7 นครราชสีมา:ญาณิศา แกล้วกล้า 00:00:26.07

8 ชุมพร:ภัทรพรรณ ชูกูล 00:00:26.51

9 สมุทรปราการ:อารียา บางพิน 00:00:26.82

10 ลำพูน:เบญจภรณ์ สุภาธง 00:00:26.89

11 นครราชสีมา 2:ชัญญานุช ไกรยา 00:00:27.08

12 อุบลราชธานี:ภัทรสุดา ถิ่นขาม 00:00:27.25

13 พัทลุง:กนกวรรณ ไชยสุวรรณ 00:00:27.26

14 ชลบุรี 2:นาเดีย กรีสุภา 00:00:27.32

15 ชลบุรี:ปิยนันท์ พานิชนอก 00:00:27.35

16 ปทุมธานี:ขนิษฐา เสือโต 00:00:27.47

17 สุรินทร์:เบนนี่ โนนทะนำ 00:00:27.63

18 นนทบุรี:รุ่งนภา พิมเสน 00:00:27.70

19 ลำปาง:กิตติกา ก๋าบุญเรือง 00:00:27.72

20 สระบุรี:สุพัตรา ทองคำเเท้ 00:00:28.00

21 กำแพงเพชร:สุดารัตน์ โฉมแก้ว 00:00:28.01

22 สุพรรณบุรี:ปนิธี เสือสูงเนิน 00:00:28.03



หน้า 9 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:39 PM

23 กรุงเทพมหานคร:รัตนากร ภาดี 00:00:28.64

2 16:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สุพรรณบุรี:เกดมณี จันยมิตรี 00:00:25.08(Gold)

2 บุรีรัมย์:ปรีชาพร ปลื้มพันธ์ 00:00:25.44(Silver)

3 ขอนแก่น:เมษา แซ่ตั้ง 00:00:25.45(Bronze)

4 สุราษฎร์ธานี2:ภาวิณี ศรีเหรา 00:00:25.46

5 สุราษฎร์ธานี:สุวิมล คงทอง 00:00:25.55

6 อุบลราชธานี:แพรทอง วรรณโคตร 00:00:25.95

7 ชุมพร:ภัทรพรรณ ชูกูล 00:00:26.43

8 นครราชสีมา:ญาณิศา แกล้วกล้า 00:00:26.66

ประเภท: วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 08:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช:สุวิมล พราหมชูบัว 00:10:47.86(Gold)

2 ชุมพร:สุรกาญจน์ วรรณะ 00:10:51.18(Silver)

3 ขอนแก่น:ชนัญชิดา ฤทธิพันธ์ 00:10:52.18(Bronze)

4 ภูเก็ต:เบญจวรรณ ฤทธิโชติ 00:11:16.97

5 ชลบุรี:นัฐธาวรินทร์ วันดี 00:11:17.92

6 พะเยา:อรปรียา เถาหน้อย 00:11:33.98

7 นครสวรรค์:กชพร ตั้งศรีวงษ์ 00:11:38.20

8 กาญจนบุรี:ณัฐพร ธรรมเที่ยง 00:11:43.45

9 ตาก:สุพร วิลาสไผ่เงิน 00:11:48.56

10 อุบลราชธานี:ฟ้าลิตา หนูสลุง 00:11:52.48
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11 นครราชสีมา:รุ่งทิวา คำด้วง 00:12:12.91

12 อำนาจเจริญ:ชื่นกมล จำปาแดง 00:12:37.41

13 กรุงเทพมหานคร:อิสริยาพร จาริ 00:12:49.10

14 ศรีสะเกษ:ปาริฉัตต์ โพธิ์ศรี 00:13:00.83

15 เชียงใหม่:วิลาสินี สมุทรน้อย 00:13:33.56

16 แม่ฮ่องสอน 2:จันทร์เพ็ญ สกุลแก้วทิพย์ xx:xx:xx.xx(DNF)

ประเภท: วิ่ง 800 เมตร - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 09:20 รอบคัดเลือก - 1 นครศรีธรรมราช:พิชยะ สุนทรท้วม 00:01:58.95

2 สุโขทัย:อดิลักษณ์ มาลัยหวล 00:01:58.98

3 ชุมพร:พีรพล คงแก้ว 00:01:59.07

4 สุราษฎร์ธานี:ขจรศักดิ์ นาคีเภท 00:01:59.42

5 ขอนแก่น:จตุษิตย์ กิ่งคำ 00:02:01.46

6 นครศรีธรรมราช 2:สมชาย จันทร์แก้ว 00:02:02.36

7 สุราษฎร์ธานี2:ภัทรพงศ์ หนูมี 00:02:02.62

8 เชียงราย:ตุลชัย เทพทิพย์ 00:02:02.64

9 สตูล:สหัสวรรษ มานะกล้า 00:02:03.86

10 บุรีรัมย์:ทิวากร ราชโยธา 00:02:04.37

11 ปทุมธานี:ธนภัทร ทองแย้ม 00:02:06.32

12 นนทบุรี 2:วันชัย ข่าวดี 00:02:06.91

13 สุพรรณบุรี:พลสิทธิ์ เพลินพร้อม 00:02:07.18
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14 นนทบุรี:ชนาธิป ห้วยหงษ์ทอง 00:02:07.42

15 เพชรบุรี:ธนธรณ์ มลสุกะ 00:02:08.40

16 กรุงเทพมหานคร:อานนท์ เชื้อม่วง 00:02:15.90

2 17:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช 2:พิชยะ สุนทรท้วม 00:01:56.85(Gold)

2 ชุมพร:พีรพล คงแก้ว 00:01:57.51(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี2:ขจรศักดิ์ นาคีเภท 00:01:57.70(Bronze)

4 นครศรีธรรมราช:สมชาย จันทร์แก้ว 00:01:58.16

5 สุราษฎร์ธานี:ภัทรพงศ์ หนูมี 00:01:58.77

6 สุโขทัย:อดิลักษณ์ มาลัยหวล 00:01:59.33

7 ขอนแก่น:จตุษิตย์ กิ่งคำ 00:02:00.78

8 เชียงราย:ตุลชัย เทพทิพย์ 00:02:01.22

ประเภท: วิ่ง 800 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 09:00 รอบคัดเลือก - 1 ชลบุรี:วีรฉัตร สุวรรณโชติ 00:02:27.22

2 พะเยา:มุกตาภา ช้างหิน 00:02:27.55

3 สุราษฎร์ธานี:บุญสิตา เกตกาญจน์ 00:02:28.77

4 สุโขทัย:วรางคณา แก้วอินทร์ 00:02:29.06

5 นครสวรรค์:ปรวี งานงาม 00:02:30.73

6 นครศรีธรรมราช 2:วิสสุตา ชนะคช 00:02:31.18

7 นครราชสีมา:ฉัตรฑริกา เครือเมฆ 00:02:31.18

8 ยโสธร:สุขุมมาลย์ พันธ์พิบูลย์ 00:02:31.69
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9 ลำพูน:ชนกพร เสมี่ 00:02:32.53

10 เชียงใหม่:ชวิศา หม่องคำมี 00:02:34.32

11 กรุงเทพมหานคร 2:ศิริวรรณ กุญชรินทร์ 00:02:36.59

12 สุราษฎร์ธานี2:ชนินาถ แก้วทอง 00:02:37.51

13 กรุงเทพมหานคร:จิตรวรรณ สมบัติจินดา 00:02:39.34

14 นครศรีธรรมราช:สินีนาฎ ศักดิ์แสง 00:02:39.99

15 สุพรรณบุรี:ศุภารักษ์ เพ็งสอน 00:02:43.28

16 นครราชสีมา 2:นงลักษณ์ วันคำ xx:xx:xx.xx(DNS)

2 17:00 สัตตกรีฑา 7 - 1 อำนาจเจริญ:พิณัฐชา ลาคำสาย 00:02:37.45

2 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา เศษบุบผา 00:02:44.68

3 ชัยภูมิ:สิริวิภา พอขุนทด 00:02:46.77

4 สุราษฎร์ธานี:จรัสภร เพ็ชรมณี 00:02:47.77

5 เพชรบูรณ์:ยุวดี แก้วพิมพ์ 00:02:51.58

6 ชัยภูมิ 2:ทินพิตา บุไธสง 00:02:53.01

7 นครปฐม:ดวงหทัย รอยประโคน 00:02:55.29

8 กระบี่:ชนิตา ศรีสุขใส 00:02:57.14

9 ลำปาง:สุตาภัทร ชมชื่น 00:03:07.20

10 ลำปาง 2:นัทชริดา ศรีสุข 00:03:15.91

11 นครปฐม 2:วรัญญา เลไธสง 00:03:26.28

12 สมุทรปราการ:พรรณรัมภา ศรีรักษ์ xx:xx:xx.xx(DNF)



หน้า 13 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:39 PM

3 17:30 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ชลบุรี:วีรฉัตร สุวรรณโชติ 00:02:18.34(Gold)

2 พะเยา:มุกตาภา ช้างหิน 00:02:21.85(Silver)

3 นครราชสีมา:ฉัตรฑริกา เครือเมฆ 00:02:22.08(Bronze)

4 ยโสธร:สุขุมมาลย์ พันธ์พิบูลย์ 00:02:22.25

5 สุราษฎร์ธานี:บุญสิตา เกตกาญจน์ 00:02:26.15

6 สุโขทัย:วรางคณา แก้วอินทร์ 00:02:29.87

7 นครศรีธรรมราช:วิสสุตา ชนะคช 00:02:31.64

8 นครสวรรค์:ปรวี งานงาม 00:02:47.55

ประเภท: วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 10:40 รอบคัดเลือก - 1 อุบลราชธานี:กฤษฎา บุญมา 00:00:55.86

2 นครศรีธรรมราช:สหกิจ เกื้อกุลบุตร 00:00:56.47

3 นครราชสีมา:นิคม ศรชัยประสิทธิ์ 00:00:56.52

4 สุราษฎร์ธานี:เกษมสันต์ แก้วกุล 00:00:58.05

5 ตรัง 2:สุเมธ จันทร์สอน 00:00:58.95

6 มหาสารคาม:ประดิพันธ์ ไชยสง 00:00:59.39

7 สุพรรณบุรี 2:อัครพล พวงเพชร 00:00:59.66

8 สุพรรณบุรี:กนต์ธร กลัดคำ 00:01:00.00

9 พัทลุง:สุริยา ละกะเต็ม 00:01:00.55

10 อ่างทอง:อาทิตย์ ทองโอภาส 00:01:00.66

11 น่าน:เดโชชัย ไชยวุฒิ 00:01:03.44



หน้า 14 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:40 PM

12 สมุทรปราการ:ภาสวุฒิ นรเดชานนท์ 00:01:03.45

13 ปทุมธานี:รัชพล วงษ์ประยูร 00:01:05.01

14 ชุมพร:พิเชษฐ์ จันตุลา 00:01:09.03

15 ลำพูน:ธนวินท์ ต๊ะยะ xx:xx:xx.xx(DNF)

16 ตรัง:ธนัญชัย สุจินพรัม xx:xx:xx.xx(DNS)

2 16:20 รอบชิงชนะเลิศ - 1 อุบลราชธานี:กฤษฎา บุญมา 00:00:54.02(Gold)

2 นครราชสีมา:นิคม ศรชัยประสิทธิ์ 00:00:55.48(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี:เกษมสันต์ แก้วกุล 00:00:55.77(Bronze)

4 สุพรรณบุรี:กนต์ธร กลัดคำ 00:00:57.07

5 ตรัง:สุเมธ จันทร์สอน 00:00:58.70

6 มหาสารคาม:ประดิพันธ์ ไชยสง 00:00:58.75

7 สุพรรณบุรี 2:อัครพล พวงเพชร 00:01:00.75

8 นครศรีธรรมราช:สหกิจ เกื้อกุลบุตร 00:01:06.53

ประเภท: วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 10:20 รอบคัดเลือก - 1 อุบลราชธานี:ศิวพร สมใส 00:01:06.81

2 นครศรีธรรมราช 2:เกวลิน สังข์เลื่อน 00:01:07.20

3 สุพรรณบุรี:บุณยวีร์ ยะมะมัง 00:01:08.19

4 เชียงใหม่:ณัฐทิยา ราวิชัย 00:01:08.30

5 สุพรรณบุรี 2:บุญรัตน์ สุขลาภ 00:01:08.91

6 นครราชสีมา:กรรณิการ์ พิมพาชาติ 00:01:09.34



หน้า 15 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:40 PM

7 กรุงเทพมหานคร:ยุพาพร มั่นหมาย 00:01:11.21

8 พะเยา:วิมลรัตน์ ไชยสถาน 00:01:11.92

9 ขอนแก่น:อารยา แต้มสี 00:01:12.51

10 ชัยภูมิ:สิริวิภา พอขุนทด 00:01:12.59

11 อ่างทอง:นารีรัตน์ ทับแก้ว 00:01:12.79

12 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา เศษบุบผา 00:01:15.15

13 ลำพูน:กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน 00:01:18.03

14 สุราษฎร์ธานี:นุชจรี พรหมพัด 00:01:18.80

15 สมุทรปราการ:ฐิติรัตน์ จันทรหนู 00:01:19.66

16 ลำปาง:วริตา ก๋องวงค์ xx:xx:xx.xx(DNF)

2 16:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา:กรรณิการ์ พิมพาชาติ 00:01:05.29(Gold)

2 อุบลราชธานี:ศิวพร สมใส 00:01:05.69(Silver)

3 สุพรรณบุรี:บุณยวีร์ ยะมะมัง 00:01:06.19(Bronze)

4 นครศรีธรรมราช:เกวลิน สังข์เลื่อน 00:01:06.46

5 เชียงใหม่:ณัฐทิยา ราวิชัย 00:01:06.63

6 สุพรรณบุรี 2:บุญรัตน์ สุขลาภ 00:01:08.06

7 พะเยา:วิมลรัตน์ ไชยสถาน 00:01:11.13

8 กรุงเทพมหานคร:ยุพาพร มั่นหมาย 00:01:13.64

ประเภท: วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 18:10 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช:กิตติภูมิ โคตอาษา 00:01:53.23(Gold)



หน้า 16 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:40 PM

2 นครศรีธรรมราช:ณัฐวุฒิ พุ่มทอง 00:01:53.23(Gold)

3 นครศรีธรรมราช:พิชยะ สุนทรท้วม 00:01:53.23(Gold)

4 นครศรีธรรมราช:อภิสิทธิ์ ชูเสน 00:01:53.23(Gold)

5 สุราษฎร์ธานี:ธีรศักดิ์ ศรีสุข 00:01:54.73(Silver)

6 สุราษฎร์ธานี:กรัสนัส ชัยศรี 00:01:54.73(Silver)

7 สุราษฎร์ธานี:สุริยา แต้มจันทร์ 00:01:54.73(Silver)

8 สุราษฎร์ธานี:ศิริพล พันธ์แพ 00:01:54.73(Silver)

9 ตรัง:สันติสุข ชุมสุข 00:01:55.28(Bronze)

10 ตรัง:อภิรักษ์ สุขเกษม 00:01:55.28(Bronze)

11 ตรัง:ญาณากร หมุนรอด 00:01:55.28(Bronze)

12 ตรัง:สราวุธ พันฤทธิ์ดำ 00:01:55.28(Bronze)

13 ยโสธร:กายสิทธิ์ ทองคำ 00:01:56.86

14 ยโสธร:วรวุฒิ สารบาล 00:01:56.86

15 ยโสธร:ณรงค์กรณ์ คงสุข 00:01:56.86

16 ยโสธร:อรรถชัย เสียงเย็น 00:01:56.86

17 นนทบุรี:ธิปธเนศ ศรีภา 00:01:59.58

18 นนทบุรี:นนทวัฒน์ บัวสำอางค์ 00:01:59.58

19 นนทบุรี:ชยุตม์ คงประสิทธิ์ 00:01:59.58

20 นนทบุรี:พีรพัฒน์ จิตต์หลัง 00:01:59.58

21 อุบลราชธานี:ชลชาติ ธานี 00:02:01.59



หน้า 17 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:40 PM

22 อุบลราชธานี:ทวีโชค พลจันทร์ 00:02:01.59

23 อุบลราชธานี:วัชพล นรมาตย์ 00:02:01.59

24 อุบลราชธานี:กฤษฎา บุญมา 00:02:01.59

25 ลำปาง:สุเมธ คำลือศักดิ์ 00:02:04.86

26 ลำปาง:ศรายุท วรโชติวุฒิ 00:02:04.86

27 ลำปาง:อนิรุจน์ ปองเกียรติคุณ 00:02:04.86

28 ลำปาง:พงษ์พัฒน์ ใบไม้ 00:02:04.86

29 อ่างทอง:ถิรายุ เกษมสุข 00:02:05.59

30 อ่างทอง:พิสิฐ อินทร์เปือย 00:02:05.59

31 อ่างทอง:ทศพร นาคสมญาติ 00:02:05.59

32 อ่างทอง:ธนะสิทธิ์ สารบรรณ 00:02:05.59

ประเภท: วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 18:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา:ระวิวรรณ ประติเก 00:02:16.64(Gold)

2 นครราชสีมา:ตะวันฉัตร ช่างบุ 00:02:16.64(Gold)

3 นครราชสีมา:ญาณิศา แกล้วกล้า 00:02:16.64(Gold)

4 นครราชสีมา:จิราพร ศรีกิมแก้ว 00:02:16.64(Gold)

5 สุพรรณบุรี:อริสา เวฬุวนารักษ์ 00:02:17.72(Silver)

6 สุพรรณบุรี:เกดมณี จันยมิตรี 00:02:17.72(Silver)

7 สุพรรณบุรี:วรรณภา ปะนามะตัง 00:02:17.72(Silver)

8 สุพรรณบุรี:ศุภารักษ์ เพ็งสอน 00:02:17.72(Silver)



หน้า 18 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:40 PM

9 นครศรีธรรมราช:ปัทมวรรณ ริยาพันธ์ 00:02:17.85(Bronze)

10 นครศรีธรรมราช:ปิยะฉัตร ขาวล้วน 00:02:17.85(Bronze)

11 นครศรีธรรมราช:ณัทพร พรหมแย้ม 00:02:17.85(Bronze)

12 นครศรีธรรมราช:รอวรรณ ไกรแก้ว 00:02:17.85(Bronze)

13 กรุงเทพมหานคร:วรรณพร กลิ่นพุฒ 00:02:18.67

14 กรุงเทพมหานคร:จันทร์ธิรา ศรีวิมล 00:02:18.67

15 กรุงเทพมหานคร:วาสนา สุขประสงค์ 00:02:18.67

16 กรุงเทพมหานคร:รัตนากร ภาดี 00:02:18.67

17 ขอนแก่น:อารยา แต้มสี 00:02:24.29

18 ขอนแก่น:พรวิภา พิมพ์วงศ์ 00:02:24.29

19 ขอนแก่น:เมษา แซ่ตั้ง 00:02:24.29

20 ขอนแก่น:ปนัสยา สิงห์จันทร์ 00:02:24.29

21 สุราษฎร์ธานี:ภัทราวรรณ จันพลโท 00:02:24.79

22 สุราษฎร์ธานี:รุ่งทิวา แก้วมี 00:02:24.79

23 สุราษฎร์ธานี:ภาวิณี ศรีเหรา 00:02:24.79

24 สุราษฎร์ธานี:วรีพรรณ มณีฉาย 00:02:24.79

25 บุรีรัมย์:ปัทวรรณ สุรไกรกุล 00:02:25.62

26 บุรีรัมย์:ปรีชาพร ปลื้มพันธ์ 00:02:25.62

27 บุรีรัมย์:วรัญญา แจบไธสง 00:02:25.62

28 บุรีรัมย์:นิลภัทร แจบไธสง 00:02:25.62



หน้า 19 จาก 19

กรีฑา ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:12:40 PM

29 ลำปาง:กฤติมา แก้วกล้า 00:02:34.85

30 ลำปาง:กิตติกา ก๋าบุญเรือง 00:02:34.85

31 ลำปาง:สุตาภัทร ชมชื่น 00:02:34.85

32 ลำปาง:พิมพ์ชนก จันดา 00:02:34.85

ประเภท: สัตตกรีฑา - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 18:20 รอบชิงชนะเลิศ - 1 อำนาจเจริญ:พิณัฐชา ลาคำสาย 4087(Gold)

2 สุราษฎร์ธานี:จรัสภร เพ็ชรมณี 3783(Silver)

3 เพชรบูรณ์:ยุวดี แก้วพิมพ์ 3548(Bronze)

4 สมุทรปราการ:พรรณรัมภา ศรีรักษ์ 2971

5 ชัยภูมิ:สิริวิภา พอขุนทด 2906

6 นครศรีธรรมราช:สุพรรณษา เศษบุบผา 2758

7 นครปฐม:ดวงหทัย รอยประโคน 2684

8 นครปฐม 2:วรัญญา เลไธสง 2669

9 กระบี่:ชนิตา ศรีสุขใส 2656

10 ชัยภูมิ 2:ทินพิตา บุไธสง 2614

11 ลำปาง:นัทชริดา ศรีสุข 2240

12 ลำปาง 2:สุตาภัทร ชมชื่น 2079

13 สมุทรปราการ 2:ดวงพร ดาราน้อย -(DNF)

14 สุราษฎร์ธานี2:อภิสรา โรยร่วง -(DNF)

15 อำนาจเจริญ 2:กมลวรรณ บุญมา -(DNF)



หน้า 1 จาก 1

กาบัดดี้ ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:28:52 PM

1 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 13:00 รอบแรก สาย A เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช 28 : 56

2 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

13:00 รอบแรก สาย A ขอนแก่น - ศรีสะเกษ 35 : 59

3 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 14:00 รอบแรก สาย B กระบี่ - กรุงเทพมหานคร 61 : 33

4 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

14:00 รอบแรก สาย B กาญจนบุรี - ระนอง 73 : 10

5 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 15:00 รอบแรก สาย C นครราชสีมา - ศรีสะเกษ 70 : 35

6 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

15:00 รอบแรก สาย C นครศรีธรรมราช - นนทบุรี 43 : 25

7 ทีมชาย - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก. 16:00 รอบแรก สาย D กาญจนบุรี - ปราจีนบุรี 34 : 59

8 ทีมหญิง - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60
กก.

16:00 รอบแรก สาย D เพชรบูรณ์ - แม่ฮ่องสอน 58 : 28



กฬีาทางอากาศ  ประจาํวนัที執� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  รม่บนิ  แบบบนิประหยดั
เชืنอเพลงิ (Economy)

09.00 รอบชงิชนะเลศิ  1 อดุรธานี: เจนจริา ฉุยเนย
2 บงึกาฬ: ภมูศิษิฐ์ ธนสกลุกรแสง
3 อดุรธานี 2: พมิพ์ลดา หลา้รนิทร์
4 อดุรธานี 3: จริวฒัน์ ขรีะจติต์
5 จนัทบรีุ: ธรีเดช พจิารย์กลุ
6 อดุรธานี 4: พชรพล คาํดี
7 จนัทบรีุ 2: ศรณัย์ภทัร โพธภิกัดิ ه

8 อดุรธานี 5: ฤทธริงค ์พนะโพธิه

9 รอ้ยเอ็ด: ปรมนิทร์ แสงแกว้
10 พระนครศรีอยธุยา: จนัทกิา ใจสนุก

049: Gold
041: Silver
029: Bronze
026
022
016
011
009
007
0

2  รม่บนิ  แบบบนิเดนิทาง
(Navigation)

09.00 รอบชงิชนะเลศิ  1 จนัทบรีุ: ธรีเดช พจิารย์กลุ
2 บงึกาฬ: ภมูศิษิฐ์ ธนสกลุกรแสง
3 อดุรธานี: เจนจริา ฉุยเนย
4 จนัทบรีุ 2: ศรณัย์ภทัร โพธภิกัดิ ه

5 อดุรธานี 2: พชรพล คาํดี
6 อดุรธานี 3: ฤทธริงค ์พนะโพธิه

7 อดุรธานี 4: พมิพ์ลดา หลา้รนิทร์
8 อดุรธานี 5: จริวฒัน์ ขรีะจติต์
9 รอ้ยเอ็ด: ปรมนิทร์ แสงแกว้
10 พระนครศรีอยธุยา: จนัทกิา ใจสนุก

051: Gold
046: Silver
038: Bronze
035
034
033
025
021
016
0

3  รม่บนิ  แบบสลาลม
(Slalom)

09.00 รอบชงิชนะเลศิ  1 อดุรธานี: พชรพล คาํดี
2 จนัทบรีุ: ศรณัย์ภทัร โพธภิกัดิ ه

3 จนัทบรีุ 2: ธรีเดช พจิารย์กลุ
4 อดุรธานี 2: เจนจริา ฉุยเนย
5 บงึกาฬ: ภมูศิษิฐ์ ธนสกลุกรแสง
6 อดุรธานี 3: ฤทธริงค ์พนะโพธิه

7 รอ้ยเอ็ด: ปรมนิทร์ แสงแกว้
8 อดุรธานี 4: จริวฒัน์ ขรีะจติต์
9 อดุรธานี 5: พมิพ์ลดา หลา้รนิทร์
10 พระนครศรีอยธุยา: จนัทกิา ใจสนุก

018: Gold
013: Silver
010: Bronze
008
007
006
005
004
003
0

4  รม่บนิ  คะแนนรวมสงูสดุ
4 ประเภท

09.00 รอบชงิชนะเลศิ  1 บงึกาฬ: ภมูศิษิฐ์ ธนสกลุกรแสง
2 อดุรธานี: เจนจริา ฉุยเนย
3 จนัทบรีุ: ศรณัย์ภทัร โพธภิกัดิ ه

4 อดุรธานี 2: พชรพล คาํดี
5 จนัทบรีุ 2: ธรีเดช พจิารย์กลุ
6 อดุรธานี 3: จริวฒัน์ ขรีะจติต์
7 อดุรธานี 4: ฤทธริงค ์พนะโพธิه

8 อดุรธานี 5: พมิพ์ลดา หลา้รนิทร์
9 รอ้ยเอ็ด: ปรมนิทร์ แสงแกว้
10 พระนครศรีอยธุยา: จนัทกิา ใจสนุก

213: Gold
178: Silver
171: Bronze
163
151
127
105
102
085
000

5  รม่บนิ  คะแนนรวม 09.00 รอบชงิชนะเลศิ  1 บงึกาฬ: ภมูศิษิฐ์ ธนสกลุกรแสง 3: Bronze



ประเภททมี 2 จนัทบรีุ: ธรีเดช พจิารย์กลุ

3 จนัทบรีุ: ศรณัย์ภทัร โพธภิกัดิ ه

4 อดุรธานี: เจนจริา ฉุยเนย
5 อดุรธานี: ฤทธริงค ์พนะโพธิه

6 อดุรธานี: จริวฒัน์ ขรีะจติต์
7 อดุรธานี: พชรพล คาํดี
8 อดุรธานี: พมิพ์ลดา หลา้รนิทร์

2: Silver

2: Silver
1: Gold
1: Gold
1: Gold
1: Gold
1: Gold

6  รม่บนิ  แบบแขง่ความ
แมน่ยาํ(Precision)

09.00 รอบชงิชนะเลศิ  1 บงึกาฬ: ภมูศิษิฐ์ ธนสกลุกรแสง
2 จนัทบรีุ: ศรณัย์ภทัร โพธภิกัดิ ه

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

9 อดุรธานี 5: พมิพ์ลดา หลา้รนิทร์
10 พระนครศรีอยธุยา: จนัทกิา ใจสนุก

112: Gold
094: Silver
085: Bronze
075
072
055
052
051
042
000



ครกิเก็ต  ประจาํวนัที� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีชาย 09:00 รอบแรก สาย C ปตัตานี  มหาสารคาม 65 : 139

2  ทมีหญงิ 11:00 รอบแรก สาย Y ขอนแกน่  มหาสารคาม 130 : 109

3  ทมีชาย 13:00 รอบแรก สาย B ยะลา  ลพบรีุ 149 : 150

4  ทมีหญงิ 15:00 รอบแรก สาย W ลพบรีุ  สงขลา 99 : 100



คาราเตโ้ด ประจาํวนัที鎀� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการ
แขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 1  ตาก  ระยอง 1 : 4

2  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 1  กระบี៓�  ศรีสะเกษ 8 : 0

3  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 1  กรุงเทพมหานคร  สโุขทยั 0 : 2

4  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 1  กาญจนบรีุ  ปทมุธานี 4 (ชนะคะแนนโหวต) : 1

5  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 1  นครศรีธรรมราช  อบุลราชธานี 4 : 0

6  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 1  นครสวรรค ์ อดุรธานี 6 : 0

7  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 1  ปตัตานี  สพุรรณบรีุ 2 : 0

8  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 2  กระบี៓�  ระยอง 2 : 0

9  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 2  กาญจนบรีุ  สโุขทยั 0 : 3

10  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 2  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์ 1 : 0

11  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 2  ปตัตานี  พจิติร 3 : 0

12  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 2  นครสวรรค ์ สโุขทยั 2 : 1

13  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 2  กระบี៓�  นครศรีธรรมราช 1 : 3

14  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 2  ปทมุธานี  ปตัตานี 3 : 8

15  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:00 รอบที៓� 2  กรุงเทพมหานคร  รอ้ยเอ็ด 4 : 0

16  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  กรุงเทพมหานคร  ศรีสะเกษ 0 : 5

17  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  ปทมุธานี  สโุขทยั 0 : 3



18  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  นครศรีธรรมราช  ลาํพูน 6 : 0

19  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  ลพบรีุ  สพุรรณบรีุ 0 : 2

20  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  ปตัตานี  อบุลราชธานี 6 : 0

21  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  กรุงเทพมหานคร  นครสวรรค์ 2 : 0

22  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  ปตัตานี  ลพบรีุ 1 : 3

23  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  ลาํพูน  สรุนิทร์ 0 (ชนะ BYE) : 0

24  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 1  นครศรีธรรมราช  ระยอง 1 : 0

25  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 2  ศรีสะเกษ  สโุขทยั 0 : 2

26  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 2  กระบี៓�  นครศรีธรรมราช 0 : 5

27  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 2  ยโสธร  สพุรรณบรีุ 0 : 0 (ชนะ BYE)

28  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 2  นครสวรรค ์ ปตัตานี 1 : 0

29  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 2  กรุงเทพมหานคร  ศรีสะเกษ 5 : 0

30  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 2  ลพบรีุ  สพุรรณบรีุ 6 : 0

31  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 2  ลาํพูน  สโุขทยั 0 : 6

32  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที៓� 2  กระบี៓�  นครศรีธรรมราช 0 : 8

33  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  สโุขทยั 0 : 0 (ชนะ Foul)

34  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครสวรรค ์ สพุรรณบรีุ 1 : 0

35  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ลพบรีุ 4 : 0

36  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  สโุขทยั 2 : 3

37  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครสวรรค ์ สโุขทยั 0 : 3

38  นํЀาหนกัไมเ่กนิ 09:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  สโุขทยั 1 : 2



53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

39  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:00 รอบชงิชนะเลศิ  กระบี៓�  กรุงเทพมหานคร 2 : 0

40  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:50 รอบ RE  ปทมุธานี  ศรีสะเกษ 1 : 4

41  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:50 รอบชงิที៓� 3  นครศรีธรรมราช  ศรีสะเกษ 10 : 0

42  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
48 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

09:50 รอบชงิที៓� 3  ปตัตานี  สพุรรณบรีุ 9 : 0

43  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:50 รอบรองชนะเลศิ  กระบี៓�  สโุขทยั 5 : 4

44  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

09:50 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  ปตัตานี 2 : 0

45  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

10.30 รอบ RE  นครสวรรค ์ ศรีสะเกษ 5 : 0

46  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

10.30 รอบชงิที៓� 3  นครสวรรค ์ ลพบรีุ 1 : 2

47  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

10.30 รอบชงิที៓� 3  นครศรีธรรมราช  ลาํพูน 0 (ชนะ BYE) : 0

48  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

10:00 รอบ RE  ระยอง  ศรีสะเกษ 1 : 0

49  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

10:00 รอบ RE  นครสวรรค ์ อบุลราชธานี 4 : 1

50  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

10:15 รอบชงิที៓� 3  ระยอง  สโุขทยั 0 : 1

51  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

10:15 รอบชงิที៓� 3  นครสวรรค ์ ปตัตานี 4 : 1

52  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

10:30 รอบที៓� 1  ศรีสะเกษ  สโุขทยั 3 : 7

53  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

10:30 รอบที៓� 1  กระบี៓�  สพุรรณบรีุ 1 : 0

54  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

10:30 รอบที៓� 1  ปทมุธานี  ระยอง 2 : 1

55  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

10:30 รอบที៓� 1  กรุงเทพมหานคร  กาญจนบรีุ 8 : 1

56  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

11:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์ 1 : 2

57  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

11:00 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ปตัตานี 3 : 0

58  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี

11:20 รอบชงิที៓� 3  นครศรีธรรมราช  สโุขทยั 3 : 0



บคุคลชาย

59  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

11:20 รอบชงิที៓� 3  กาญจนบรีุ  ปตัตานี 0 : 4

60  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

11:20 รอบ RE  กาญจนบรีุ  รอ้ยเอ็ด 2 : 0

61  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
55 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

11:30 รอบชงิชนะเลศิ  กระบี៓�  นครศรีธรรมราช 3 : 5

62  นํЀาหนกัไมเ่กนิ
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

11:30 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  นครสวรรค์ 3 : 2

63  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 1  กรุงเทพมหานคร  นครสวรรค์ 2 : 1

64  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 1  นครศรีธรรมราช  ลาํพูน 2 : 1

65  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 1  กาญจนบรีุ  รอ้ยเอ็ด 4 : 0

66  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 1  ปทมุธานี  เพชรบรูณ์ 0 : 3

67  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 1  นนทบรีุ  อบุลราชธานี 2 : 10

68  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 1  กระบี៓�  สรุาษฎร์ธานี 2 : 0

69  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 2  กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 0 : 6

70  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 2  กาญจนบรีุ  พจิติร 5 (ชนะคะแนนโหวต) : 0

71  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 2  เพชรบรูณ์  อบุลราชธานี 4 : 0

72  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:00 รอบที៓� 2  กระบี៓�  ยโสธร 0 (ชนะ BYE) : 0

73  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 1  สพุรรณบรีุ  อบุลราชธานี 0 : 3

74  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 1  กระบี៓�  ลาํพูน 1 : 0

75  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 1  นครศรีธรรมราช  ปทมุธานี 6 : 0

76  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 1  รอ้ยเอ็ด  สโุขทยั 0 : 8

77  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 1  พจิติร  ลพบรีุ 1 : 4

78  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 1  กรุงเทพมหานคร  ปตัตานี 8 : 0



79  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 2  กระบี៓�  อบุลราชธานี 8 : 0

80  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 2  นครศรีธรรมราช  ศรีสะเกษ 5 : 0

81  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 2  ลพบรีุ  สโุขทยั 0 : 3

82  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบที៓� 2  กรุงเทพมหานคร  กาญจนบรีุ 3 : 0

83  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  กระบี៓�  นครศรีธรรมราช 3 : 2

84  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  สโุขทยั 0 (ชนะ Foul) : 0

85  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:50 รอบ RE  ลาํพูน  อบุลราชธานี 8 : 0

86  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:50 รอบชงิที៓� 3  นครศรีธรรมราช  ลาํพูน 3 : 0

87  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:50 รอบ RE  กาญจนบรีุ  ปตัตานี 1 : 2

88  นํЀาหนกัมากกวา่
53 กก. 1618 ปี
บคุคลหญงิ

13:50 รอบชงิที៓� 3  ปตัตานี  สโุขทยั 0 : 2

89  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:50 รอบรองชนะเลศิ  กาญจนบรีุ  นครศรีธรรมราช 1 : 4 (ชนะคะแนนโหวต)

90  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

13:50 รอบรองชนะเลศิ  กระบี៓�  เพชรบรูณ์ 2 : 3

91  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

14:00 รอบ RE  กรุงเทพมหานคร  ลาํพูน 1 : 5

92  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

14:00 รอบ RE  ปทมุธานี  อบุลราชธานี 0 : 0 (ชนะ BYE)

93  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

14:00 รอบชงิที៓� 3  กาญจนบรีุ  ลาํพูน 3 : 4

94  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

14:00 รอบชงิที៓� 3  กระบี៓�  อบุลราชธานี 2 : 4

95  นํЀาหนกัมากกวา่
61 กก. 1618 ปี
บคุคลชาย

14:30 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  เพชรบรูณ์ 2 : 0



หน้า 1 จาก 2

จักรยาน ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:07:16 PM

1 ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5
กิโลเมตร บุคคลชาย

09:00 ประลอง - 1 ชลบุรี: เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ 00:00:55.07

2 ระยอง: ฌาณวัจน์ธนา พึ่งเมือง 00:00:58.48

3 นครราชสีมา: ชินพัฒน์ สุขจรรยา 00:00:58.54

4 ภูเก็ต: สิทธิโชค สุทินนา 00:01:05.34

5 ชลบุรี 2: บุณยวัทน์ ปราโมทย์ 00:01:12.69

6 บุรีรัมย์: จักรพันธ์ จูปรางค์ 00:01:13.11

7 นครศรีธรรมราช: ภูริพัฒน์
คูหามุข

00:01:18.73

8 นครศรีธรรมราช 2: นันทรักษ์
เรืองรุก

xx:xx:xx.xx(DNF)

9 ยโสธร: นันทะพร คชพันธ์ xx:xx:xx.xx(DNS)

10 ลำปาง: ชัยณรงค์ โพธิศิยากร xx:xx:xx.xx(DNS)

11 สิงห์บุรี: ปฐมพร ปฐมทศพร xx:xx:xx.xx(DNF)

12 สิงห์บุรี 2: วัชรกรณ์ อ่อนธุรี xx:xx:xx.xx(DNF)

2 ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5
กิโลเมตร บุคคลชาย

09:30 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ชลบุรี: เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ 00:00:53.50(Gold
)

2 นครราชสีมา: ชินพัฒน์ สุขจรรยา 00:00:56.25(Silve
r)

3 ชลบุรี 2: บุณยวัทน์ ปราโมทย์ 00:00:56.79(Bron
ze)

4 ระยอง: ฌาณวัจน์ธนา พึ่งเมือง 00:00:57.00

5 ภูเก็ต: สิทธิโชค สุทินนา 00:01:04.48

6 บุรีรัมย์: จักรพันธ์ จูปรางค์ 00:01:09.05

7 นครศรีธรรมราช: ภูริพัฒน์
คูหามุข

00:01:18.09

8 นครศรีธรรมราช 2: นันทรักษ์
เรืองรุก

xx:xx:xx.xx(DNF)



หน้า 2 จาก 2

จักรยาน ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:07:16 PM

9 ยโสธร: นันทะพร คชพันธ์ xx:xx:xx.xx(DNS)

10 ลำปาง: ชัยณรงค์ โพธิศิยากร xx:xx:xx.xx(DNS)

11 สิงห์บุรี: ปฐมพร ปฐมทศพร xx:xx:xx.xx(DNF)

12 สิงห์บุรี 2: วัชรกรณ์ อ่อนธุรี xx:xx:xx.xx(DNF)



เจ็ตสก ีประจาํวนัที� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการ
แขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ขอนแกน่: ณฐัจกัร์ พริยิดาํรงคช์ยั
2 สมทุรปราการ: พชร หน่อเนื�อ

0
2

2  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 อดุรธานี: พีรวชิญ์ รุง่รศัมี
2 กรุงเทพมหานคร: นนัทวฒัน์ สงิห์อไุร

0
2

3  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ปทมุธานี: ชานนท ์ถาวรวนัชยั
2 กรุงเทพมหานคร: กษิดศิ ธรีะประทปี

0
2

4  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สมทุรสาคร: ธรีวฒัน์ เอี�ยมสาํอางค์
2 อบุลราชธานี: ธรีภทัร มารตัน์

0
2

5  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ขอนแกน่: ณฐัจกัร์ พริยิดาํรงคช์ยั
2 กรุงเทพมหานคร: นนัทวฒัน์ สงิห์อไุร

0
2

6  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ปทมุธานี: ชานนท ์ถาวรวนัชยั
2 อบุลราชธานี: ธรีภทัร มารตัน์

0
2

7  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 อดุรธานี: พีรวชิญ์ รุง่รศัมี
2 ชลบรีุ: อรยิวฒัน์ หลา้หบิ

0
2

8  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สมทุรปราการ: พชร หน่อเนื�อ
2 กรุงเทพมหานคร: นนัทวฒัน์ สงิห์อไุร

0
2

9  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สมทุรสาคร: ธรีวฒัน์ เอี�ยมสาํอางค์
2 กรุงเทพมหานคร: กษิดศิ ธรีะประทปี

0
2

10  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 อดุรธานี: พีรวชิญ์ รุง่รศัมี
2 ขอนแกน่: ณฐัจกัร์ พริยิดาํรงคช์ยั

0
2

11  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร: นนัทวฒัน์ สงิห์อไุร
2 ชลบรีุ: อรยิวฒัน์ หลา้หบิ

0
2

12  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ปทมุธานี: ชานนท ์ถาวรวนัชยั
2 สมทุรสาคร: ธรีวฒัน์ เอี�ยมสาํอางค์

0
2

13  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 อดุรธานี: พีรวชิญ์ รุง่รศัมี
2 สมทุรปราการ: พชร หน่อเนื�อ

0
2

14  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 อบุลราชธานี: ธรีภทัร มารตัน์
2 กรุงเทพมหานคร: กษิดศิ ธรีะประทปี

1
2

15  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

10:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ขอนแกน่: ณฐัจกัร์ พริยิดาํรงคช์ยั
2 ชลบรีุ: อรยิวฒัน์ หลา้หบิ

0
2

16  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

11:00 รอบรองชนะเลศิ  1 อบุลราชธานี: ธรีภทัร มารตัน์
2 กรุงเทพมหานคร: นนัทวฒัน์ สงิห์อไุร

0
2

17  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

11:00 รอบรองชนะเลศิ  1 สมทุรปราการ: พชร หน่อเนื�อ
2 กรุงเทพมหานคร: กษิดศิ ธรีะประทปี

0
2

18  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

11:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 กรุงเทพมหานคร: นนัทวฒัน์ สงิห์อไุร
2 กรุงเทพมหานคร 2: กษิดศิ ธรีะประทปี

0
2



19  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

12:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สพุรรณบรีุ: อทติยา ปิ� นแกว้
2 กรุงเทพมหานคร: นิพฐิพนธ์ คตีวรนาฎ

0
2

20  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

12:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ชลบรีุ: อรยิวฒัน์ หลา้หบิ
2 สมทุรปราการ: พชร หน่อเนื�อ

1
2

21  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: ภาคถมู ิอนนัตศกัดิ �

2 ชลบรีุ: ธนวนิท ์โมลี
0
2

22  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ชลบรีุ: พลกฤต ศรีวนคํ�า
2 กรุงเทพมหานคร: อคนิ นิพทัธ์เจรญิ

1
2

23  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สพุรรณบรีุ: อทติยา ปิ� นแกว้
2 ศรีสะเกษ: นิชคณุ ตงัสกลุ

0
2

24  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: ณฐันนัท ์กนีะพนัธ์
2 ชลบรีุ: ธนวนิท ์โมลี

0
2

25  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: นพณฐั จนัทร์เมอืง
2 กรุงเทพมหานคร: นิพฐิพนธ์ คตีวรนาฎ

0
2

26  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: ภาคถมู ิอนนัตศกัดิ �

2 สพุรรณบรีุ: อทติยา ปิ� นแกว้
1
2

27  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สมทุรปราการ: พทัธ์ธรีา หน่อเนื�อ
2 ชลบรีุ: พลกฤต ศรีวนคํ�า

0
2

28  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ศรีสะเกษ: นิชคณุ ตงัสกลุ
2 ชลบรีุ: ธนวชิญ์ โมลี

0
2

29  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: อคนิ นิพทัธ์เจรญิ
2 ชลบรีุ: ธนวนิท ์โมลี

1
2

30  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี2: นพณฐั จนัทร์เมอืง
2 สรุาษฎร์ธานี: ภาคถมู ิอนนัตศกัดิ �

1
2

31  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร: นิพฐิพนธ์ คตีวรนาฎ
2 ศรีสะเกษ: นิชคณุ ตงัสกลุ

0
2

32  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สมทุรปราการ: พทัธ์ธรีา หน่อเนื�อ
2 กรุงเทพมหานคร: ณฐันนัท ์กนีะพนัธ์

0
2

33  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 ชลบรีุ: พลกฤต ศรีวนคํ�า
2 ชลบรีุ 2: ธนวนิท ์โมลี

1
2

34  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สพุรรณบรีุ: อทติยา ปิ� นแกว้
2 ชลบรีุ: ธนวชิญ์ โมลี

0
2

35  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: ภาคถมู ิอนนัตศกัดิ �

2 กรุงเทพมหานคร: นิพฐิพนธ์ คตีวรนาฎ
0
2

36  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สมทุรปราการ: พทัธ์ธรีา หน่อเนื�อ
2 กรุงเทพมหานคร: อคนิ นิพทัธ์เจรญิ

1
2

37  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ชลบรีุ: ธนวนิท ์โมลี
2 สรุาษฎร์ธานี: นพณฐั จนัทร์เมอืง

0
2

38  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 ศรีสะเกษ: นิชคณุ ตงัสกลุ
2 สรุาษฎร์ธานี: ภาคถมู ิอนนัตศกัดิ �

1
2



39  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สพุรรณบรีุ: อทติยา ปิ� นแกว้
2 สรุาษฎร์ธานี: นพณฐั จนัทร์เมอืง

1
2

40  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 สมทุรปราการ: พทัธ์ธรีา หน่อเนื�อ
2 ชลบรีุ: ธนวนิท ์โมลี

0
2

41  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร: นิพฐิพนธ์ คตีวรนาฎ
2 ชลบรีุ: ธนวชิญ์ โมลี

0
2

42  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร 2: ณฐันนัท ์กนีะพนัธ์
2 กรุงเทพมหานคร: อคนิ นิพทัธ์เจรญิ

0
2

43  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย A 1 สรุาษฎร์ธานี: นพณฐั จนัทร์เมอืง
2 ศรีสะเกษ: นิชคณุ ตงัสกลุ

0
2

44  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

13:00 รอบคดัเลือก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร: ณฐันนัท ์กนีะพนัธ์
2 ชลบรีุ: พลกฤต ศรีวนคํ�า

0
2

45  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

14:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 ชลบรีุ 2: ธนวนิท ์โมลี
2 ชลบรีุ: ธนวชิญ์ โมลี

0
2

46  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

14:00 รอบรองชนะเลศิ  1 กรุงเทพมหานคร: อคนิ นิพทัธ์เจรญิ
2 ชลบรีุ: ธนวชิญ์ โมลี

0
2

47  Ski 800 Standard
รุน่อาย ุ912 รวม
ชาย หญงิ

14:00 รอบรองชนะเลศิ  1 กรุงเทพมหานคร 2: นิพฐิพนธ์ คตีวรนาฎ
2 ชลบรีุ: ธนวนิท ์โมลี

0
2



ซอฟทเ์ทนนสิ ประจาํวนัที埡� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  คูผ่สม 09:00 พบกนัหมด สาย A นครศรีธรรมราช: กญัญธมล ยอดสนิท
นครศรีธรรมราช: จีรุตม์ ตระกลูเมฆี
สมทุรสาคร: เพชรดา กรมสรุยิศกัดิ 礀�

สมทุรสาคร: ชยัวฒัน์ อนิทรกรานต์

0
 
5
 

2  คูผ่สม 09:00 พบกนัหมด สาย B ขอนแกน่: สรินิยา ศริจินัทพนัธุ์
ขอนแกน่: วรากร เลศิศริิ
พจิติร: ภทัรพล ศรีอนิทอง
พจิติร: กรกนก เทพภกัดี

1
 
5
 

3  คูผ่สม 09:00 พบกนัหมด สาย C ราชบรีุ: สมาบตั ิกรรณสตูร
ราชบรีุ: เจนจริา เฮงชยัโย
สรุาษฎร์ธานี: ธนาพล ใจงาม
สรุาษฎร์ธานี: กริณา สวุรรณออ่น

4
 
5
 

4  คูผ่สม 09:00 พบกนัหมด สาย D นครราชสมีา: โสภาสภมู ิคมัภริาบตุร
นครราชสมีา: ทดัดาว บญุเต็ง
นนทบรีุ: ณภทัร เเกว้เกตุ
นนทบรีุ: วจิติรบรรจง ปกักาโร

5
 
1
 

5  คูผ่สม 09:40 พบกนัหมด สาย E กาํแพงเพชร: พงษ์สวุฒัน์ ศรีสงัข์
กาํแพงเพชร: แพรพลอย หลกักอ

5
 
2

6  คูผ่สม 09:40 พบกนัหมด สาย F 5
1

7  คูผ่สม 10:20 พบกนัหมด สาย G กาํแพงเพชร: พมิลวรรณ คชฤทธิ礀�

กาํแพงเพชร: สปิปกร ทองงิ�ว
5
 
1

8  คูผ่สม 10:20 พบกนัหมด สาย H 5
0

9  คูผ่สม 10:20 พบกนัหมด สาย A นครศรีธรรมราช: กญัญธมล ยอดสนิท
นครศรีธรรมราช: จีรุตม์ ตระกลูเมฆี
ศรีสะเกษ: จตัมุงคล โสภา
ศรีสะเกษ: วริญัดา จนัทกรณ์

5
 
3
 

10  คูผ่สม 11:00 พบกนัหมด สาย B ขอนแกน่: สรินิยา ศริจินัทพนัธุ์
ขอนแกน่: วรากร เลศิศริิ
ภเูก็ต: พลานุภาพ พรหมาลขิติ
ภเูก็ต: ธญัรดา โทธรตัน์

2
 
5
 

11  คูผ่สม 11:00 พบกนัหมด สาย C สพุรรณบรีุ: ภาคนิ บญุรอดรกัษ์
สพุรรณบรีุ: วายวุรรณ บรรลุ
สรุาษฎร์ธานี: ธนาพล ใจงาม
สรุาษฎร์ธานี: กริณา สวุรรณออ่น

3
 
5
 

12  คูผ่สม 11:00 พบกนัหมด สาย D

นนทบรีุ: ณภทัร เเกว้เกตุ
นนทบรีุ: วจิติรบรรจง ปกักาโร

5
1
 

13  คูผ่สม 11:40 พบกนัหมด สาย E พระนครศรีอยธุยา: ศภุฤกษ์ หงษ์วไิล
พระนครศรีอยธุยา: วรรณพร บาบญุ
ราชบรีุ: กติตภิณ ศริพิร
ราชบรีุ: นฏัฐนิชา เกื�อสกลุ

4
 
5
 



14  คูผ่สม 11:40 พบกนัหมด สาย F กรุงเทพมหานคร: วรศิ บญุรกัษ์
กรุงเทพมหานคร: อกัษราภคั ธานี
พระนครศรีอยธุยา: ณฐัภวกิา ชงิชยั
พระนครศรีอยธุยา: ธนกฤต ชอยทาํดี

1
 
5
 

15  คูผ่สม 11:40 พบกนัหมด สาย G นครราชสมีา: เบญดาษิฏา ฉพชันฏัฐ์ภธดั
นครราชสมีา: อนัดามนั วริยิะ
สรุาษฎร์ธานี: วรากร คงรกัษา
สรุาษฎร์ธานี: พมิพ์มาดา ทองคาํ

2
 
5
 

16  คูผ่สม 12:20 พบกนัหมด สาย H ภเูก็ต: วชริพล พรหมาลขิติ
ภเูก็ต: พชร นิลธนาชนะ
สพุรรณบรีุ: วศิเวศ ลี�วรกลุ
สพุรรณบรีุ: สรุสัวด ีหมอยา

2
 
5
 

17  คูผ่สม 12:20 พบกนัหมด สาย A ศรีสะเกษ: จตัมุงคล โสภา
ศรีสะเกษ: วริญัดา จนัทกรณ์
สมทุรสาคร: เพชรดา กรมสรุยิศกัดิ 礀�

สมทุรสาคร: ชยัวฒัน์ อนิทรกรานต์

0
 
5
 

18  คูผ่สม 12:20 พบกนัหมด สาย B พจิติร: ภทัรพล ศรีอนิทอง
พจิติร: กรกนก เทพภกัดี
ภเูก็ต: พลานุภาพ พรหมาลขิติ
ภเูก็ต: ธญัรดา โทธรตัน์

5
 
1
 

19  คูผ่สม 13:00 พบกนัหมด สาย C ราชบรีุ: สมาบตั ิกรรณสตูร
ราชบรีุ: เจนจริา เฮงชยัโย
สพุรรณบรีุ: ภาคนิ บญุรอดรกัษ์
สพุรรณบรีุ: วายวุรรณ บรรลุ

2
 
5
 

20  คูผ่สม 13:00 พบกนัหมด สาย D นครราชสมีา: โสภาสภมู ิคมัภริาบตุร
นครราชสมีา: ทดัดาว บญุเต็ง
นครศรีธรรมราช: มุง่ม ั�น โอมอารกัษ์
นครศรีธรรมราช: ศริกิร ศลิาโชติ

5
 
3
 

21  คูผ่สม 13:00 พบกนัหมด สาย E กาํแพงเพชร: พงษ์สวุฒัน์ ศรีสงัข์
กาํแพงเพชร: แพรพลอย หลกักอ
ราชบรีุ: กติตภิณ ศริพิร
ราชบรีุ: นฏัฐนิชา เกื�อสกลุ

5
 
2
 

22  คูผ่สม 13:40 พบกนัหมด สาย F พระนครศรีอยธุยา: ณฐัภวกิา ชงิชยั
พระนครศรีอยธุยา: ธนกฤต ชอยทาํดี
พจิติร: ปวีสดุา ปั�นเพ็ง
พจิติร: ดลุยวตั วงัลอ้ม

5
 
0
 

23  คูผ่สม 13:40 พบกนัหมด สาย G กาํแพงเพชร: พมิลวรรณ คชฤทธิ礀�

กาํแพงเพชร: สปิปกร ทองงิ�ว
สรุาษฎร์ธานี: วรากร คงรกัษา
สรุาษฎร์ธานี: พมิพ์มาดา ทองคาํ

4
 
5
 

24  คูผ่สม 13:40 พบกนัหมด สาย H กรุงเทพมหานคร: เปมกิา คณุาวริยิะสริิ
กรุงเทพมหานคร: ฆราวฒัน์ อารีวงศ์
สพุรรณบรีุ: วศิเวศ ลี�วรกลุ
สพุรรณบรีุ: สรุสัวด ีหมอยา

5
 
1
 

25  คูผ่สม 14:30 รอบ 16 คน สาย 1 ภเูก็ต: พลานุภาพ พรหมาลขิติ
ภเูก็ต: ธญัรดา โทธรตัน์
สมทุรสาคร: เพชรดา กรมสรุยิศกัดิ 礀�

สมทุรสาคร: ชยัวฒัน์ อนิทรกรานต์

2
 
5
 

26  คูผ่สม 14:30 รอบ 16 คน สาย 1 นครศรีธรรมราช: กญัญธมล ยอดสนิท
นครศรีธรรมราช: จีรุตม์ ตระกลูเมฆี
พจิติร: ภทัรพล ศรีอนิทอง
พจิติร: กรกนก เทพภกัดี

2
 
5
 



27  คูผ่สม 14:30 รอบ 16 คน สาย 1 นครศรีธรรมราช: มุง่ม ั�น โอมอารกัษ์

นครศรีธรรมราช: ศริกิร ศลิาโชติ
สรุาษฎร์ธานี: ธนาพล ใจงาม
สรุาษฎร์ธานี: กริณา สวุรรณออ่น
สรุาษฎร์ธานี: กริณา สวุรรณออ่น

3

 
5
 
 

28  คูผ่สม 15:15 รอบ 16 คน สาย 1 นครราชสมีา: โสภาสภมู ิคมัภริาบตุร
นครราชสมีา: ทดัดาว บญุเต็ง
สพุรรณบรีุ: ภาคนิ บญุรอดรกัษ์
สพุรรณบรีุ: วายวุรรณ บรรลุ

5
 
3
 

29  คูผ่สม 15:15 รอบ 16 คน สาย 2 กรุงเทพมหานคร: วรศิ บญุรกัษ์
กรุงเทพมหานคร: อกัษราภคั ธานี
กาํแพงเพชร: พงษ์สวุฒัน์ ศรีสงัข์
กาํแพงเพชร: แพรพลอย หลกักอ

0
 
0
 

30  คูผ่สม 15:15 รอบ 16 คน สาย 2 พระนครศรีอยธุยา: ณฐัภวกิา ชงิชยั
พระนครศรีอยธุยา: ธนกฤต ชอยทาํดี
ราชบรีุ: กติตภิณ ศริพิร
ราชบรีุ: นฏัฐนิชา เกื�อสกลุ

0
 
0
 

31  คูผ่สม 16:00 รอบ 16 คน สาย 2 สพุรรณบรีุ: วศิเวศ ลี�วรกลุ
สพุรรณบรีุ: สรุสัวด ีหมอยา
สรุาษฎร์ธานี: วรากร คงรกัษา
สรุาษฎร์ธานี: พมิพ์มาดา ทองคาํ

3
 
5
 

32  คูผ่สม 16:00 รอบ 16 คน สาย 2 กรุงเทพมหานคร: เปมกิา คณุาวริยิะสริิ
กรุงเทพมหานคร: ฆราวฒัน์ อารีวงศ์
กาํแพงเพชร: พมิลวรรณ คชฤทธิ礀�

กาํแพงเพชร: สปิปกร ทองงิ�ว
กาํแพงเพชร: สปิปกร ทองงิ�ว

1
 
5
 
 

33  คูผ่สม 16:00 รอบ 8 ทมี สาย 1 สมทุรสาคร: เพชรดา กรมสรุยิศกัดิ 礀�

สมทุรสาคร: ชยัวฒัน์ อนิทรกรานต์
สรุาษฎร์ธานี: ธนาพล ใจงาม
สรุาษฎร์ธานี: กริณา สวุรรณออ่น

3
 
5
 

34  คูผ่สม 16:40 รอบ 8 ทมี สาย 1 นครราชสมีา: โสภาสภมู ิคมัภริาบตุร
นครราชสมีา: ทดัดาว บญุเต็ง
พจิติร: ภทัรพล ศรีอนิทอง
พจิติร: กรกนก เทพภกัดี

5
 
4
 

35  คูผ่สม 16:40 รอบ 8 ทมี สาย 2 กาํแพงเพชร: พงษ์สวุฒัน์ ศรีสงัข์
กาํแพงเพชร: แพรพลอย หลกักอ
สรุาษฎร์ธานี: วรากร คงรกัษา
สรุาษฎร์ธานี: พมิพ์มาดา ทองคาํ

2
 
5
 

36  คูผ่สม 16:40 รอบ 8 ทมี สาย 2 กาํแพงเพชร: พมิลวรรณ คชฤทธิ礀�

กาํแพงเพชร: สปิปกร ทองงิ�ว
พระนครศรีอยธุยา: ณฐัภวกิา ชงิชยั
พระนครศรีอยธุยา: ธนกฤต ชอยทาํดี

5
 
4
 

37  คูผ่สม 17:30 รอบรองชนะเลศิ สาย 1 นครราชสมีา: โสภาสภมู ิคมัภริาบตุร
นครราชสมีา: ทดัดาว บญุเต็ง
สรุาษฎร์ธานี: ธนาพล ใจงาม
สรุาษฎร์ธานี: กริณา สวุรรณออ่น

1
 
5
 

38  คูผ่สม 17:30 รอบรองชนะเลศิ สาย 2 กาํแพงเพชร: พมิลวรรณ คชฤทธิ礀�

กาํแพงเพชร: สปิปกร ทองงิ�ว
สรุาษฎร์ธานี: วรากร คงรกัษา
สรุาษฎร์ธานี: พมิพ์มาดา ทองคาํ

4
 
5
 



หน้า 1 จาก 1

ซอฟท์บอล ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 5:05:41 PM

1 ทีมชาย 09:00 รอบแรก สาย B ลำพูน - ระยอง 0 : 20

2 ทีมหญิง 09:00 รอบแรก สาย N ชัยนาท - ลำพูน 12 : 17

3 ทีมชาย 11:30 รอบแรก สาย C ชลบุรี - กรุงเทพมหานคร 8 : 9

4 ทีมหญิง 11:30 รอบแรก สาย O ตราด - ชัยภูมิ 14 : 15

5 ทีมชาย 14:00 รอบแรก สาย D เชียงใหม่ - ชัยภูมิ 1 : 16

6 ทีมหญิง 14:00 รอบแรก สาย P ขอนแก่น - จันทบุรี 4 : 11



หน้า 1 จาก 1

เซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:29:25 PM

1 ชายคู่ ทีมเดี่ยว 09:00 รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น - อุบลราชธานี 2 : 0

2 หญิงคู่ ทีมเดี่ยว 09:00 รอบชิงชนะเลิศ - ชลบุรี - อุบลราชธานี 2 : 0

3 ทีมเดี่ยว - ชาย 10:00 รอบชิงชนะเลิศ - นครปฐม - สุพรรณบุรี 2 : 0

4 ทีมเดี่ยว - หญิง 10:00 รอบชิงชนะเลิศ - พัทลุง - ราชบุรี 1 : 2

5 ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง 16:00 รอบแรก สาย C ชลบุรี - ตาก 2 : 1

6 ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง 16:00 รอบแรก สาย D ขอนแก่น - พิจิตร 0 : 2

7 ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง 17:00 รอบแรก สาย A กำแพงเพชร - สุพรรณบุรี 0 : 2

8 ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง 17:00 รอบแรก สาย B กรุงเทพมหานคร - สงขลา 1 : 2

9 ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย 18:00 รอบแรก สาย C ชลบุรี - มหาสารคาม 2 : 1

10 ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย 18:00 รอบแรก สาย D นครปฐม - นครศรีธรรมราช 2 : 0



หน้า 1 จาก 1

ตะกร้อลอดห่วง ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:10:54 PM

1 ทีมหญิง (กติกาสากล) 10:00 รอบแรก สาย D 1 แม่ฮ่องสอน 490

2 ศรีสะเกษ 420

2 ทีมหญิง (กติกาสากล) 10:40 รอบแรก สาย C 1 นครสวรรค์ 390

2 เพชรบุรี 310

3 ทีมชาย (กติกาสากล) 11:20 รอบแรก สาย D 1 ชลบุรี 310

2 สุราษฎร์ธานี 340

4 ทีมชาย (กติกาสากล) 12:00 รอบแรก สาย C 1 อุทัยธานี 470

2 อุบลราชธานี 500



หน้า 1 จาก 1

เทนนิส ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:22:52 PM

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

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



ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร           3 : 1

นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร        1 : 3



เนตบอล  ประจาํวนัทีÿ 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีหญงิ 09:00 รอบแรก สาย B ขอนแกน่  สกลนคร 76 : 3

2  ทมีหญงิ 10:30 รอบแรก สาย C เชียงใหม ่ สมทุรปราการ 15 : 27

3  ทมีหญงิ 13:00 รอบแรก สาย D กาํแพงเพชร  ระนอง 28 : 52

4  ทมีหญงิ 14:30 รอบแรก สาย A นครนายก  สรุาษฎร์ธานี 45 : 28



บรดิจ ์ประจาํวนัที� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีผสม 08:30 รอบรองชนะเลศิ  1 พษิณุโลก
2 ราชบรีุ

40
26

2  ทมีผสม 08:30 รอบรองชนะเลศิ  1 กาํแพงเพชร
2 ภเูก็ต

64
24

3  ทมีผสม 13:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 กาํแพงเพชร
2 พษิณุโลก

64
27



หน้า 1 จาก 1

บาสเกตบอล ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 8:11:32 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 11 15:30 รอบแรก สาย C ปทุมธานี - สงขลา 45 : 60

2 คู่ที่ 12 17.00 รอบแรก สาย B ชุมพร - อุบลราชธานี 57 : 69

3 คู่ที่ 12 17:30 รอบแรก สาย D เชียงใหม่ - นนทบุรี 59 : 105

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 10 14.00 รอบแรก สาย ค กรุงเทพมหานคร - ราชบุรี 112 : 22

2 คู่ที่ 10 14:00 รอบแรก สาย ก จันทบุรี - ศรีสะเกษ 86 : 51

3 คู่ที่ 11 15.30 รอบแรก สาย ง นครปฐม - ภูเก็ต 100 : 47



หน้า 1 จาก 1

แบดมินตัน ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:12:25 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ 3 : 0

2 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ - นนทบุรี - ลำปาง 3 : 1

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ - เชียงใหม่ - นนทบุรี 0 : 3

2 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร - เชียงราย 3 : 0



โบวล์ ิ�ง ประจาํวนัที� 19 มนีาคม 2560

No.
ประเภท
การ
แขง่ขนั

เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีชาย 3
คน

10:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 อา่งทอง: ณภทัร บษุปนิกรกลุ
2 อา่งทอง: ศภุกฤต วนัทาสขุ
3 อา่งทอง: ชนาธปิ เปรมปรีดิ �

4 สระบรีุ: สารทิธิ � แสงประสทิธิ �

5 สระบรีุ: อจัฉรยิะ เช็ง
6 สระบรีุ: ภทัรดนยั สวา่งวรรณ
7 กรุงเทพมหานคร: ภคพล กลุกรนีิธรรม
8 กรุงเทพมหานคร: วรนิทร์ธรณ์ กจิธนาพานิช
9 กรุงเทพมหานคร: ลภสัดนยั ชูแสง
10 ภเูก็ต: สมเกยีรต ิไกรศรีสมบตัิ
11 ภเูก็ต: ชูเกยีรติ � สามคัคธีรรม
12 ภเูก็ต: คณิศร อนิทรจนัทร์
13 ระนอง: เกยีรตศิกัดิ � สกุใส
14 ระนอง: สมพงษ์ ปิ� นอมร
15 ระนอง: กติตศิกัดิ � เดชหุน่

2,366
2,366
2,366
2,201
2,201
2,201
2,074
2,074
2,074
2,043
2,043
2,043
1,503
1,503
1,503

2  คะแนน
รวมหญงิ
(ออลอเีว้
นท)์

10:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 สระบรีุ: กรรตพร สงิหบปุผา
2 สมทุรปราการ: พชิชาภา เรืองศริิ
3 อา่งทอง: ธนกร วุฒิ
4 ระนอง: ธนัยธรณ์ สรรพกลุ
5 อา่งทอง 2: ชวกร วูฒิ
6 สระบรีุ 2: มนญัญา กาญจนพบิลูย์
7 สมทุรปราการ 2: ปินมนสั คาํชยัภมูิ
8 กรุงเทพมหานคร: นิสานาถ ทาสทีอง
9 ระนอง 2: ศวิพร สรรพกลุ
10 กรุงเทพมหานคร 2: ภทัรนนัธ์ พึ�งจติต์ประไพ

1,479
1,345
1,334
1,204
1,187
1,172
1,148
1,110
972
893

3  คะแนน
รวมชาย
(ออลอเีว้
นท)์

17:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 อา่งทอง: ณภทัร บษุปนิกรกลุ
2 กรุงเทพมหานคร: ลภสัดนยั ชูแสง
3 ภเูก็ต: ชูเกยีรติ � สามคัคธีรรม
4 สระบรีุ: อจัฉรยิะ เช็ง
5 อา่งทอง 2: ชนาธปิ เปรมปรีดิ �

6 สระบรีุ 2: ภทัรดนยั สวา่งวรรณ
7 ภเูก็ต 2: สมเกยีรต ิไกรศรีสมบตัิ
8 อา่งทอง 3: ศภุกฤต วนัทาสขุ
9 กรุงเทพมหานคร 2: วรนิทร์ธรณ์ กจิธนาพานิช
10 สระบรีุ 3: สารทิธิ � แสงประสทิธิ �

11 กรุงเทพมหานคร 3: ภคพล กลุกรนีิธรรม
12 กรุงเทพมหานคร 4: กรพล กลุกรนีิธรรม
13 สระบรีุ 4: ฌาน อารีย์กลุ
14 ภเูก็ต 3: คณิศร อนิทรจนัทร์
15 ระนอง: เกยีรตศิกัดิ � สกุใส
16 ภเูก็ต 4: โกศล แซอ่ึ�ง
17 ระนอง 2: ภราดร สวุรรณเนาว์
18 อา่งทอง 4: ชนสรณ์ วุฒิ
19 ระนอง 3: สมพงษ์ ปิ� นอมร
20 ระนอง 4: กติตศิกัดิ � เดชหุน่

2,476
2,421
2,343
2,342
2,321
2,281
2,196
2,168
2,139
1,964
1,865
1,747
1,731
1,720
1,566
1,548
1,504
1,488
1,431
1,344



หน้า 1 จาก 3

ปันจักสีลัต ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:14:19 PM

1 A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน
43 กก. บุคคลชาย

09:40 รอบคัดเลือก - 1 เพชรบุรี: ธีรพงศ์ พรมดอนกลอย 5

2 พิษณุโลก: อำนาจ บุญประเสริฐ 0

2 A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน
43 กก. บุคคลชาย

10:00 รอบคัดเลือก - 1 ตรัง: นวพรรษ ดีเลียบ 0

2 นราธิวาส: อาฟีกีน แซนา 0(RSC)

3 A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน
43 กก. บุคคลชาย

10:10 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: ณัฐชัย
เจรวิริยะชีพกุล

4

2 ฉะเชิงเทรา: ธนวัฒน์ สรวมศิริ 1

4 เดี่ยวปันจักลีลาชาย 10:35 รอบคัดเลือก สาย A 1 เพชรบุรี: ชาญชล แจ่มจันทร์ 0

2 พระนครศรีอยุธยา: ชลบุตร
นาฉิม

0

3 มุกดาหาร: พิทยา ราชมอินทร์ 0

4 ศรีสะเกษ: ธนกร ศรีสุวรรณ 0

5 ฉะเชิงเทรา: อนุชา บุญชู 0

5 เดี่ยวปันจักลีลาชาย 11:10 รอบคัดเลือก สาย B 1 ยะลา: อิฟฟาน บีรูวาเหตุ 0

2 บุรีรัมย์: สุรพัศ ทองชุมแสง 0

3 นนทบุรี: ดาฮาลัน เปาะดิงซามู 0

4 สงขลา: ฮาฟิต อาแด 0

5 นราธิวาส: อาลีฟ โต๊ะยีอิด 0

6 เดี่ยวปันจักลีลาหญิง 11:40 รอบคัดเลือก สาย A 1 ศรีสะเกษ: อารียา นิยมพันธ์ 0

2 มุกดาหาร: กัลยารัตน์ บุญโสภิณ 0

3 ฉะเชิงเทรา: เกตวลี ลี้โชติ 0

4 บุรีรัมย์: ดวงหทัย ลาภาไชย 0



หน้า 2 จาก 3

ปันจักสีลัต ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:14:20 PM

5 พระนครศรีอยุธยา: ณิรัตน์ชา
สุขเกษม

0

7 เดี่ยวปันจักลีลาหญิง 12:15 รอบคัดเลือก สาย B 1 ปัตตานี: แวซูไรด๊ะ แวสะแลแม 0

2 ยะลา: พรสุดา อุบล 0

3 เชียงราย: เจนจิรา เสตะกลัมพ์ 0

4 นราธิวาส: อัสมา หวันชิตนาย 0

5 นนทบุรี: นาตาชา วาโรเย 0

8 เดี่ยวปันจักลีลาชาย 14:05 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นนทบุรี: ดาฮาลัน เปาะดิงซามู 0

2 เพชรบุรี: ชาญชล แจ่มจันทร์ 0

3 นราธิวาส: อาลีฟ โต๊ะยีอิด 0

4 ฉะเชิงเทรา: อนุชา บุญชู 0

5 สงขลา: ฮาฟิต อาแด 0

6 มุกดาหาร: พิทยา ราชมอินทร์ 0

9 เดี่ยวปันจักลีลาหญิง 14:50 รอบชิงชนะเลิศ - 1 พระนครศรีอยุธยา: ณิรัตน์ชา
สุขเกษม

0

2 นนทบุรี: นาตาชา วาโรเย 0

3 ยะลา: พรสุดา อุบล 0

4 ศรีสะเกษ: อารียา นิยมพันธ์ 0

5 ฉะเชิงเทรา: เกตวลี ลี้โชติ 0

6 นราธิวาส: อัสมา หวันชิตนาย 0

10 A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน
43 กก. บุคคลหญิง

15:48 รอบคัดเลือก - 1 เชียงราย: มนธิชา แก้วพิลา 5

2 ฉะเชิงเทรา: สายชล นพวงศ์ 0



หน้า 3 จาก 3

ปันจักสีลัต ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:14:20 PM

11 A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน
43 กก. บุคคลหญิง

16:05 รอบคัดเลือก - 1 กรุงเทพมหานคร: อัมพร
บุญยรัตนผลิน

5

2 สตูล: มาลี สันเขาน้อย 0

12 A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน
43 กก. บุคคลหญิง

16:20 รอบคัดเลือก - 1 กาฬสินธุ์: วิภาวรรณ ชูศรีสิทธิ์ 5

2 สมุทรสาคร: วิภาวรรณ พันธ์เสน 0

13 A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน
43 กก. บุคคลหญิง

16:45 รอบคัดเลือก - 1 นครสวรรค์: ณัชชา คุณพงอนันต์ 5

2 สุโขทัย: สุดารัตน์ ก้องไตรภพ 0

14 A น้ำหนักเกิน 39 กก. และไม่เกิน
43 กก. บุคคลหญิง

17:00 รอบคัดเลือก - 1 ปัตตานี: แวซูไรด๊ะ แวสะแลแม 5

2 นครศรีธรรมราช: ขวัญจิรา
สุวรรณโชติ

0

15 B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน
47 กก. บุคคลชาย

17:20 รอบคัดเลือก - 1 ยะลา: มะยากี กะมียอ 0

2 นครสวรรค์: ธนกร พุฒซ้อน 0(RSC)

16 B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน
47 กก. บุคคลชาย

17:30 รอบคัดเลือก - 1 เพชรบุรี: ชาญชล แจ่มจันทร์ 5

2 ชัยนาท: ธีระเทพ จัดกิ่ง 0

17 B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน
47 กก. บุคคลชาย

17:45 รอบคัดเลือก - 1 กาฬสินธุ์: นิตินัย ถ้ำแก้ว 5

2 ฉะเชิงเทรา: พัฒนพงษ์
ม่วงเพชร

0



หน้า 1 จาก 2

เปตอง ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 5:02:08 PM

ประเภท: คู่ผสม
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 1 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ

ศ
- พิจิตร - สิงห์บุรี 13 : 4

2 คู่ที่ 2 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ระยอง - สงขลา 3 : 13

3 คู่ที่ 3 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ตาก - สมุทรสงคราม 12 : 13

4 คู่ที่ 4 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ลพบุรี - หนองบัวลำภู 8 : 13

5 คู่ที่ 1 11.00 รอบรองชนะเลิศ - พิจิตร - สงขลา 10 : 13

6 คู่ที่ 2 11.00 รอบรองชนะเลิศ - สมุทรสงคราม - หนองบัวลำภู 13 : 10

7 - 14.00 รอบชิงชนะเลิศ - สงขลา - สมุทรสงคราม 13 : 11

ประเภท: ชายเดี่ยว
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 1 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ

ศ
- เชียงราย:นนทพัทธ์ ดวงปิก - เพชรบุรี:ธนวัต หอมสุด 3 : 13

2 คู่ที่ 2 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กาฬสินธุ์:ไกรสร โคตรแสวง - ลำปาง:พัทธนันท์ มัดแช 13 : 9

3 คู่ที่ 3 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ขอนแก่น:สิริรักษ์ ต้นกัลยา - ระนอง:บุญขันติชัย บุญศิริ 13 : 9

4 คู่ที่ 4 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ราชบุรี:ปิยวัฒน์ สะอาดเอี่ยม - สงขลา:ปิยวัฒน์
สงสุรินทร์

13 : 3

5 คู่ที่ 1 11.00 รอบรองชนะเลิศ - กาฬสินธุ์:ไกรสร โคตรแสวง - เพชรบุรี:ธนวัต หอมสุด 2 : 13

6 คู่ที่ 2 11.00 รอบรองชนะเลิศ - ขอนแก่น:สิริรักษ์ ต้นกัลยา - ราชบุรี:ปิยวัฒน์
สะอาดเอี่ยม

13 : 6

7 - 14.00 รอบชิงชนะเลิศ - ขอนแก่น:สิริรักษ์ ต้นกัลยา - เพชรบุรี:ธนวัต หอมสุด 11 : 13

ประเภท: หญิงเดี่ยว
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 1 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ

ศ
- นนทบุรี:ปธิตา ศิลาวุธ - สุโขทัย:วรัญญา หอมชื่น 13 : 8

2 คู่ที่ 2 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ร้อยเอ็ด:ขนิษฐา กอบกำ - สุพรรณบุรี:จุฬารัตน์ ทนงค์ 5 : 13

3 คู่ที่ 3 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- มุกดาหาร:สุลักษณา สีคำ - สมุทรปราการ:ปิยะมาตร
ประภัสสร

10 : 13



หน้า 2 จาก 2

เปตอง ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 5:02:10 PM

4 คู่ที่ 4 08.30 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กาญจนบุรี:เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ - พัทลุง:พัชรพร
นุ่นปาน

13 : 7

5 คู่ที่ 1 11.00 รอบรองชนะเลิศ - นนทบุรี:ปธิตา ศิลาวุธ - สุพรรณบุรี:จุฬารัตน์ ทนงค์ 13 : 12

6 คู่ที่ 2 11.00 รอบรองชนะเลิศ - กาญจนบุรี:เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ -
สมุทรปราการ:ปิยะมาตร ประภัสสร

13 : 8

7 - 14.00 รอบชิงชนะเลิศ - กาญจนบุรี:เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ - นนทบุรี:ปธิตา ศิลาวุธ 11 : 13



ฟนัดาบ ประจาํวนัที� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ 11:45 รอบแรก  นครศรีธรรมราช  สมทุรปราการ 15 : 11

2  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 13:00 รอบแรก  นครสวรรค ์ นนทบรีุ 3 : 15

3  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 13:00 รอบแรก  ชุมพร  อบุลราชธานี 15 : 7

4  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 13:15 รอบแรก  นครสวรรค ์2  สมทุรปราการ 3 : 15

5  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 13:15 รอบแรก  ชุมพร 2  ลพบรีุ 2 2 : 15

6  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ 13:30 รอบสอง  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์ 9 : 15

7  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ 13:30 รอบสอง  กรุงเทพมหานคร  นครสวรรค ์2 15 : 8

8  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ 13:45 รอบสอง  ชุมพร  สมทุรปราการ 2 7 : 15

9  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ 13:45 รอบสอง  ชลบรีุ  ชุมพร 2 14 : 15

10  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 14:00 รอบสอง  นนทบรีุ  ลพบรีุ 11 : 15

11  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 14:00 รอบสอง  ชลบรีุ  ชุมพร 15 : 5

12  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 14:15 รอบสอง  ภเูก็ต  สมทุรปราการ 9 : 15

13  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 14:15 รอบสอง  ปตัตานี  ลพบรีุ 2 15 : 7

14  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ 14:30 รอบรองชนะเลศิ  นครสวรรค ์ สมทุรปราการ 2 10 : 15

15  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 14:30 รอบรองชนะเลศิ  ลพบรีุ  สมทุรปราการ 14 : 15

16  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 14:45 รอบรองชนะเลศิ  ชลบรีุ  ปตัตานี 12 : 15

17  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ 14:50 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ชุมพร 2 15 : 9

18  ดาบเอเป้ บคุคลหญงิ 15:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  สมทุรปราการ 2 15 : 10

19  ดาบเซเบอร์ บคุคลชาย 15:20 รอบชงิชนะเลศิ  ปตัตานี  สมทุรปราการ 15 : 12



หน้า 1 จาก 2

มวยไทยสมัครเล่น ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:15:07 PM

1 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้อง เกิน42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์ดา เชยเอ็ม
- สุราษฎร์ธานี: จิรายุ แพเพชร

0 : 0(ชนะBye)

2 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้อง เกิน42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- เชียงราย: อินทัช กุลอุปฮาด -
สกลนคร: วุฒิเดช ถานทองดี

28 : 29(RSCOC)

3 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้อง เกิน42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครสวรรค์: ปฏิภาน ทองดีนอก -
เพชรบูรณ์: รณกร ยาคำ

0 : 0(RSC)

4 รุ่นพินเวท น้ำหนักต้อง เกิน42
กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ร้อยเอ็ด: ยศพล คำไพรินทร์ -
สิงห์บุรี: กิตติวัตร ศรีโลเพี้ยน

10(RSC) : 9

5 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- น่าน: สุภานัน แก้วกันทา -
หนองคาย: ปิยธิดา โหตะรัตน์

30(RSCOC) : 27

6 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ตราด: กมลทิพย์ เอมสกุล -
สมุทรสาคร: ธัญญารัตน์ ใจกลม

27 : 30(RSCOC)

7 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- เชียงใหม่: อรยา ไชยวัง - สุรินทร์:
อภัสรา โกศล

0 : 0(ชนะBye)

8 รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48
กก.และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครราชสีมา: ปรียาลักษณ์
แสนโพธิ์กลาง - สิงห์บุรี: ประภาพร

20(RSC) : 18

9 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51
และไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - ระยอง: สิทธิชัย ดรุณพันธุ์ -
ราชบุรี: กิตติชัย กล่อมเกลี้ยง

0 : 0(RSC)

10 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51
และไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - ประจวบคีรีขันธ์: อภิสิทธิ์ บุญอิ่ม -
สิงห์บุรี: กฤษณพงษ์ คุ้มสุวรรณ

9 : 10(RET)

11 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51
และไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - พะเยา: จตุพงษ์ แสนท้าว -
สงขลา: วรวิทย์ วุ่นแก้ว

28 : 29(RSCOC)

12 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51
และไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - ยะลา: อุสมาน มะยีเต๊ะ -
สมุทรปราการ: ฐากูร สุขเพิ่ม

10(RSC) : 9

13 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51
และไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - น่าน: ปิยะวุฒิ ต๊ะทา - ยโสธร:
สุทธิพงษ์ มูลสาร

27 : 30(RSCOC)

14 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51
และไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - ชุมพร: กันต์ศักดิ์ หมั่นทองหลาง -
สุพรรณบุรี: ตรีเพชร คงดี

20(RSC) : 18

15 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51
และไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - นครศรีธรรมราช: วีรวุฒิ เพ็งหนู -
เพชรบูรณ์: คง ยาคำ

30(RSCOC) : 27

16 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51
และไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบสอง - นนทบุรี: อานนท์ โคตรชมภู -
หนองบัวลำภู: นนทวัฒิ บุโฮม

27 : 30(RSCOC)

17 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- บุรีรัมย์: คัทรินทร์ เลิศสกุล -
ระยอง: ศิริกรานต์ ฤาดี

0 : 0(RSC)

18 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ตรัง: สุตาภัทร นาคแท้ - ราชบุรี:
อนันญา นวมสุข

0(RSCH) : 0

19 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ศรีสะเกษ: สภัสสร ทองดี -
สมุทรปราการ: ศิรินทิพย์ วุยชัยภูมิ

10(RET) : 9

20 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- กรุงเทพมหานคร: สุรัชดา นามรักษ์
- สุราษฎร์ธานี: พิลัยวรรณ

29(RSCOC) : 28



หน้า 2 จาก 2

มวยไทยสมัครเล่น ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:15:08 PM

21 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นนทบุรี: ชัยณรงค์ ซอสูงเนิน -
แม่ฮ่องสอน: เกียรติพงค์

27 : 30(RSCOC)

22 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- จันทบุรี: วิจารณ์ แสงอยู่ - ระนอง:
ปรเมษฐ สังข์สวัสดิ์

27 : 30(RSCOC)

23 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครราชสีมา: วัธนา ประกาเวโส -
ศรีสะเกษ: เจริญ เอี่ยมศิริ

20(RSC) : 18

24 รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54
กก.และไม่เกิน 57 กก. บุคคลชาย

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- เชียงราย: ภูมิพิพันธ์ นุชนาง -
สุราษฎร์ธานี: ปัญญา อโนทัย

27 : 30(RSCOC)

25 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57
กก.และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ตรัง: นริศรา จันทร - พิจิตร:
มนตรา กีฬานันท์

18 : 20(RET)

26 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57
กก.และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- ศรีสะเกษ: วิรวรรณ สำแดงภัย -
สมุทรปราการ: เกื้อกูล วิกสิต

10(RSC) : 9

27 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57
กก.และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครนายก: สุภัคชญา ขาวละมัย -
ประจวบคีรีขันธ์: พิมลพรรณ

28 : 29(RSCOC)

28 รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57
กก.และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง

13:00 รอบก่อนรองชนะเลิ
ศ

- นครปฐม: อภิษฏา ทันท่าหว้า -
ลำปาง: ธิดารัตน์ อุตมา

0(ชนะBye) : 0



มวยปลํ 埮�า ประจาํวนัที執� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบแรก  สพุรรณบรีุ  อบุลราชธานี 0 : 8

2  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบคดัเลือก  ขอนแกน่  พษิณุโลก 0 : 2

3  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบคดัเลือก  นครศรีธรรมราช  สพุรรณบรีุ 4 : 0

4  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
56 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  นครศรีธรรมราช  นนทบรีุ 10 : 0

5  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบสอง  นครศรีธรรมราช  อบุลราชธานี 0 : 8

6  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 69 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  น่าน  พษิณุโลก 2 : 6

7  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 69 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  ชยัภมู ิ นนทบรีุ 0 : 2

8  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กระบี�  รอ้ยเอ็ด 4 : 3

9  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบสาม  นครศรีธรรมราช  พทัลุง 7 : 7

10  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 นครศรีธรรมราช  สโุขทยั 10 : 0

11  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
56 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  ชลบรีุ  นครศรีธรรมราช 0 : 10

12  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 69 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นนทบรีุ  อบุลราชธานี 0 : 8

13  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบสี�  พทัลุง  สพุรรณบรีุ 8 : 6

14  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  น่าน  สโุขทยั 0 : 8

15  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบหา้  พทัลุง  อบุลราชธานี 0 : 8

16  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบแรก  นครศรีธรรมราช 2  เพชรบรูณ์ 8 : 0

17  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบคดัเลือก  ชลบรีุ  สโุขทยั 0 : 4

18  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
56 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  กรุงเทพมหานคร  ศรีสะเกษ 0 : 8

19  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
56 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  ชลบรีุ  พษิณุโลก 4 : 4

20  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบสอง  พทัลุง  เพชรบรูณ์ 9 : 6

21  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
56 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  ศรีสะเกษ  อบุลราชธานี 4 : 2

22  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 69 กก.

09:00 รอบคดัเลือก  สพุรรณบรีุ  อบุลราชธานี 0 : 8

23  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กรุงเทพมหานคร  อบุลราชธานี 0 : 2

24  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบสาม  เพชรบรูณ์  สพุรรณบรีุ 4 : 10

25  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 น่าน  พษิณุโลก 4 : 2



26  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 69 กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  พษิณุโลก 8 : 0

27  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบสี�  เพชรบรูณ์  อบุลราชธานี 0 : 8

28  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบรองชนะเลศิ  รอ้ยเอ็ด  อบุลราชธานี 0 : 10

29  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

09:00 รอบหา้  นครศรีธรรมราช  สพุรรณบรีุ 11 : 0

30  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

09:00 รอบ RE  ชลบรีุ  นครศรีธรรมราช 0 : 10

31  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
56 กก.

15:00 รอบชงิที� 3  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 0 : 0

32  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

15:00 รอบชงิที� 3  กรุงเทพมหานคร  รอ้ยเอ็ด 2 : 2

33  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
56 กก.

15:00 รอบชงิที� 3  ชลบรีุ  นนทบรีุ 13 : 2

34  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 69 กก.

15:00 รอบชงิที� 3  นนทบรีุ  สพุรรณบรีุ 6 : 14

35  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

15:00 รอบชงิที� 3  นครศรีธรรมราช  น่าน 4 : 0

36  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 69 กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  อบุลราชธานี 0 : 4

37  เกรกโกร  โรมนั  ชาย
ไมเ่กนิ 76 กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  พทัลุง :

38  ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 54
กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  สโุขทยั  อบุลราชธานี 10 : 0

39  ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ
56 กก.

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช  ศรีสะเกษ 0 : 10

40  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบแรก  ตรงั  พทัลุง 1 : 0

41  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบแรก  ชลบรีุ  ศรีสะเกษ 1 : 0

42  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบแรก  ชลบรีุ  นครปฐม 1 : 0

43  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบแรก  ขอนแกน่  อตุรดติถ์ 1 : 0

44  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบแรก  ขอนแกน่  นครศรีธรรมราช 0 : 1

45  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบแรก  พษิณุโลก  อบุลราชธานี 0 : 1

46  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบแรก  ศรีสะเกษ  หนองบวัลาํภู 1 : 0

47  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบแรก  เพชรบรูณ์  อบุลราชธานี 0 : 1

48  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสอง  กรุงเทพมหานคร  ตรงั 1 : 0

49  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสอง  พทัลุง  ศรีสะเกษ 0 : 1

50  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสอง  นครปฐม  สมทุรปราการ 1 : 0

51  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสอง  ชลบรีุ  อตุรดติถ์ 1 : 0

52  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสอง  นครศรีธรรมราช  เพชรบรูณ์ 1 : 0

53  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสอง  ขอนแกน่  อบุลราชธานี 0 : 1

54  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสอง  สงขลา  หนองบวัลาํภู 0 : 1



55  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสอง  เพชรบรูณ์  ศรีสะเกษ 0 : 1

56  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสาม  ชลบรีุ  ตรงั 1 : 0

57  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสาม  กรุงเทพมหานคร  พทัลุง 0 : 1

58  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสาม  ขอนแกน่  นครปฐม 1 : 0

59  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสาม  ชลบรีุ  สมทุรปราการ 1 : 0

60  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสาม  นครศรีธรรมราช  พษิณุโลก 1 : 0

61  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสาม  ขอนแกน่  เพชรบรูณ์ 1 : 0

62  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสาม  หนองบวัลาํภ ู อบุลราชธานี 0 : 1

63  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสาม  ศรีสะเกษ  สงขลา 1 : 0

64  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสาม  ตรงั  ศรีสะเกษ 0 : 1

65  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสาม  กรุงเทพมหานคร  ชลบรีุ 0 : 1

66  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสี�  นครปฐม  อตุรดติถ์ 0 : 1

67  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสี�  ขอนแกน่  สมทุรปราการ 1 : 0

68  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสี�  นครศรีธรรมราช  อบุลราชธานี 0 : 1

69  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบสี�  พษิณุโลก  เพชรบรูณ์ 1 : 0

70  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสี�  เพชรบรูณ์  หนองบวัลาํภู 0 : 1

71  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบสี�  สงขลา  อบุลราชธานี 0 : 1

72  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบหา้  ชลบรีุ  พทัลุง 1 : 0

73  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบหา้  กรุงเทพมหานคร  ศรีสะเกษ 0 : 1

74  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบหา้  ขอนแกน่  ชลบรีุ 0 : 1

75  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบหา้  สมทุรปราการ  อตุรดติถ์ 0 : 1

76  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบหา้  ขอนแกน่  พษิณุโลก 1 : 0

77  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบหา้  เพชรบรูณ์  อบุลราชธานี 0 : 1

78  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบหา้  ศรีสะเกษ  อบุลราชธานี 1 : 0

79  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบหา้  เพชรบรูณ์  สงขลา 1 : 0

80  รุน่ชายหาด  ชาย ไมเ่กนิ
70 กก.

17:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชลบรีุ  อบุลราชธานี 1 : 0

81  รุน่ชายหาด  หญงิ ไมเ่กนิ
60 กก.

17:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชลบรีุ  ศรีสะเกษ 0 : 1
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1 พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน
46 กก.

12:05 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร: คชพัฒน
อุ่นนวลบุรพงศ์ - นครสวรรค์:

5(W.P) : 0

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

12:05 รอบสอง - ขอนแก่น: สุวิทย์ ลาภบรรจบ -
เชียงใหม่: ชาญณรงค์ คำหน้อย

0(RSC.JURY) : 0

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

12:05 รอบสอง - นครปฐม: ไชยวัฒน์ สังข์น้อย -
อ่างทอง: กษิกฤษฎ์ วรรณสุทธะ

0 : 5(W.P)

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

12:05 รอบสอง - ตรัง: อภิสิทธิ์ เดชสงค์ -
นครราชสีมา: ศตวรรษ ศรีสังข์

1 : 4(W.P)

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

12:05 รอบสอง - พิษณุโลก: ยอดทนง เชื้อเพชร -
อุบลราชธานี: ธนันท์ชัย จรูญภักดิ์

1 : 4(W.P)

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

12:05 รอบสอง - ราชบุรี: สราวุฒิ ป้านจันทร์ -
สระแก้ว: วรุตม์ บุญลับ

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - แม่ฮ่องสอน: วัฒนพล บุญนำไพร -
ลำปาง: รวิภาส สติปัญญา

5(W.P) : 0

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

12:05 รอบสอง - นนทบุรี: พิชัย ศรีพิมพ์ - อุดรธานี:
นันทพงศ์ รักพร้า

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - ยะลา: คทาหัตส์ คงจรูญ -
ศรีสะเกษ: ปรีชา มาลุนับ

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - นครราชสีมา: ส่องแสง โพธิ์แย้ม -
บึงกาฬ: พรชัย ปัททุม

5(W.P) : 0

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

12:05 รอบสอง - ร้อยเอ็ด: อนุรักษ์ ถัวทอง -
สระแก้ว: กรกช ระดาไสย

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - ตรัง: ธนาวุฒิ ชิตพงษ์ -
พิษณุโลก: ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร: ธีรวัฒน์ ชูจันอัด
- สุราษฎร์ธานี: ไชยวุธ

0 : 5(W.P)

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

12:05 รอบสอง - กำแพงเพชร: สุทัศน์ ภุมมา -
พะเยา: วันเฉลิม แซ่หาญ

0 : 5(W.P)

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

12:05 รอบสอง - ฉะเชิงเทรา: อรรณพ วัยวุฒิ - น่าน:
รัฐชานนท์ ปั๋นจา

1 : 4(W.P)

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

12:05 รอบสอง - นครสวรรค์: กิตติชัย ชัยนา -
สุพรรณบุรี: กรรชัย โพธิ์งาม

4(W.P) : 1

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

12:05 รอบสอง - ชลบุรี: อาคม ดีบุตร - น่าน:
กฤษกร สีสนิท

0 : 0(KO)

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

12:05 รอบสอง - ร้อยเอ็ด: ณัชพล โพธิศรี - ราชบุรี:
นิธิพชร์ กาญจนานพมาศ

2 : 3(W.P)

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

12:05 รอบสอง - นครนายก: ทิต รามโกมุท -
ปทุมธานี: กิตติพศ ไพบูลย์

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - นครสวรรค์: กันตพงศ์ ดอกบัว -
ศรีสะเกษ: พีระวัฒนื ทองแพรว

5(W.P) : 0
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21 ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก.
ไม่เกิน 48 กก.

12:05 รอบสอง - กาฬสินธุ์: กนกวรรณ วิรุฬพัฒน์ -
กำแพงเพชร: ฐิติพร ไทยธานี

4(W.P) : 1

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

12:05 รอบสอง - ชุมพร: จารุวรรณ ทองขาว - ตรัง:
นาตารีย์ เย็นทั่ว

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - นครปฐม: อรัญญา ดอนบุญไทย -
พระนครศรีอยุธยา: สมพร นิลวรรณ์

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - ปทุมธานี: ศศิธร สายสิญจน์ -
เพชรบูรณ์: พรรณภัทร บุญลือ

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - นครราชสีมา: ณัฐชา ศิลปกิจ -
อุตรดิตถ์: แทนชนก ยอดยิ่ง

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - เชียงราย: วีรยา แซ่เท่า - ร้อยเอ็ด:
บุษราภรณ์ เมาะราษี

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล ขุนวัง -
ชลบุรี: ภัทรัตน์ดา พุ่มบัว

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - นครสวรรค์: ณัฐพร แก้วเฟื่อง -
อ่างทอง: นภาพร สมศรี

5(W.P) : 0

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

12:05 รอบสอง - ขอนแก่น: ศรินธร ประดับพันธ์ -
ลำปาง: ณัฐชยา ยะชะระ

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - พระนครศรีอยุธยา: สุนิตา รายณสุข
- ร้อยเอ็ด: ภาณุมาศ สุตะโท

0 : 0(RSC)

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

12:05 รอบสอง - นครศรีธรรมราช: วรรณนิภา
ภักดีชน - สระแก้ว: พิชญดา

5(W.P) : 0

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

12:05 รอบสอง - นครราชสีมา: กนกพร กาลีวัฒน์ -
ปทุมธานี: ผาณิต ยงยุทธ

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - ชลบุรี: ธันย์ชนก พะนาน -
เชียงราย: สิริพร บุญสินธุ์ชัย

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - ตราด: มนทยา สระเก้า -
เพชรบูรณ์: กรวรรณ นนท์ตา

0(RSC) : 0

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

12:05 รอบสอง - พิจิตร: ณัฐกานต์ คลังสมบัติ -
ศรีสะเกษ: ชฎาพร แก้วแดง

3(W.P) : 2

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

12:05 รอบสอง - สงขลา: นิศารัตน์ ศิริกาญจน์ -
อ่างทอง: บุณยานุช ม้าชัย

0 : 0(RSC)
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ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค -  รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: สุวัจนี ม่วงมะเริง 87(Gold)

2 สุพรรณบุรี: พิกุล แก่นท้าว 86(Silver)

3 กระบี่: สุกัญญา สีขาว 82(Bronze)

4 อุดรธานี: ดาริกา ศรีสุวรรณ 80

5 อุบลราชธานี: กมลลักษณ์ สิงหภณ 75

6 พัทลุง: ศรุตา ภักดี 52

7 นครศรีธรรมราช: จุฑามาศ ถวัลย์ธรรม 0

8 นครสวรรค์: รุ่งอรุณ สาแก้ว 0

9 อ่างทอง: กัญญาพร หอมพิกุล 0

ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยโสธร: มานพ จิตระการ 165(Gold)

2 นครศรีธรรมราช 2: พัชรพล พุ่มกะฐิน 140(Silver)

3 ชลบุรี: ธนู ดีวงค์ 125(Bronze)

4 สุราษฎร์ธานี: อภิสิทธิ์ กี่บุตร 100

5 อ่างทอง 2: อนุชา อินทรักษา 100

6 ศรีสะเกษ: วัชรชัย วราพุฒ 90

7 อ่างทอง: ศักดิ์นรา ธาระมัต 90

8 ชลบุรี 2: สุทธิเกียรติ สิงห์ลอ 0

9 เชียงใหม่: ปฎิพัทธ์ ส้มเช้า 0
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10 นครศรีธรรมราช: จารุวิทย์ พูนคำ 0

11 ลำพูน: ภาคิน สร้างใหม่ 0

12 ลำพูน 2: อัครพงศ์ ปันใหว 0

13 เลย: ธนวัต อันทะจันทร์ 0

14 อุบลราชธานี: ธรรมนูญ จันดี 0

ประเภท: คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา: ณัฐวุฒิ สืบสวน 160(Gold)

2 ยโสธร: พชรเมธี ธาระพันธ์ 152(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี2: พงศกร รักมาก 151(Bronze)

4 ชัยนาท: ศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร 138

5 ชลบุรี 2: สพล ศิริคช 122

6 นครศรีธรรมราช: ณัฐภูมิ ชูประพันธ์ 120

7 นครสวรรค์: คุณากร จุใจล้ำ 120

8 อ่างทอง: จักรพรรณ เพียซ้าย 105

9 ศรีสะเกษ: เจษฎา วงศ์ใหญ่ 100

10 สุราษฎร์ธานี: เมธัส รัตนบุรี 100

11 กรุงเทพมหานคร: อนุชา ขุนพิเศษ 0

12 ชลบุรี: ธนกร กรวยสวัสดิ์ 0

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 63  กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: สุวัจนี ม่วงมะเริง 162(Gold)
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2 สุพรรณบุรี: พิกุล แก่นท้าว 150(Silver)

3 กระบี่: สุกัญญา สีขาว 147

4 อุดรธานี: ดาริกา ศรีสุวรรณ 147(Bronze)

5 พัทลุง: ศรุตา ภักดี 99

6 อุบลราชธานี: กมลลักษณ์ สิงหภณ 75

7 นครศรีธรรมราช: จุฑามาศ ถวัลย์ธรรม 71

8 นครสวรรค์: รุ่งอรุณ สาแก้ว 55

9 อ่างทอง: กัญญาพร หอมพิกุล 0

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยโสธร: มานพ จิตระการ 295(Gold)

2 นครศรีธรรมราช 2: พัชรพล พุ่มกะฐิน 250(Silver)

3 ชลบุรี: ธนู ดีวงค์ 232(Bronze)

4 อ่างทอง 2: อนุชา อินทรักษา 182

5 สุราษฎร์ธานี: อภิสิทธิ์ กี่บุตร 180

6 อ่างทอง: ศักดิ์นรา ธาระมัต 171

7 ศรีสะเกษ: วัชรชัย วราพุฒ 166

8 ชลบุรี 2: สุทธิเกียรติ สิงห์ลอ 111

9 นครศรีธรรมราช: จารุวิทย์ พูนคำ 95

10 เชียงใหม่: ปฎิพัทธ์ ส้มเช้า 86

11 ลำพูน 2: อัครพงศ์ ปันใหว 86
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12 อุบลราชธานี: ธรรมนูญ จันดี 81

13 ลำพูน: ภาคิน สร้างใหม่ 75

14 เลย: ธนวัต อันทะจันทร์ 60

ประเภท: น้ำหนักรวม รุ่น 85  กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา: ณัฐวุฒิ สืบสวน 295(Gold)

2 ยโสธร: พชรเมธี ธาระพันธ์ 279(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี2: พงศกร รักมาก 262(Bronze)

4 ชัยนาท: ศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร 243

5 ชลบุรี 2: สพล ศิริคช 223

6 นครศรีธรรมราช: ณัฐภูมิ ชูประพันธ์ 220

7 นครสวรรค์: คุณากร จุใจล้ำ 211

8 อ่างทอง: จักรพรรณ เพียซ้าย 190

9 สุราษฎร์ธานี: เมธัส รัตนบุรี 183

10 ศรีสะเกษ: เจษฎา วงศ์ใหญ่ 180

11 ชลบุรี: ธนกร กรวยสวัสดิ์ 95

12 กรุงเทพมหานคร: อนุชา ขุนพิเศษ 0

ประเภท: สแนทช์ -  รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 15.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: สุวัจนี ม่วงมะเริง 75(Gold)

2 นครศรีธรรมราช: จุฑามาศ ถวัลย์ธรรม 71(Silver)

3 อุดรธานี: ดาริกา ศรีสุวรรณ 67(Bronze)
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4 กระบี่: สุกัญญา สีขาว 65

5 สุพรรณบุรี: พิกุล แก่นท้าว 64

6 นครสวรรค์: รุ่งอรุณ สาแก้ว 55

7 พัทลุง: ศรุตา ภักดี 47

8 อ่างทอง: กัญญาพร หอมพิกุล 0

9 อุบลราชธานี: กมลลักษณ์ สิงหภณ 0

ประเภท: สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 13.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยโสธร: มานพ จิตระการ 130(Gold)

2 ชลบุรี 2: สุทธิเกียรติ สิงห์ลอ 111(Silver)

3 นครศรีธรรมราช 2: พัชรพล พุ่มกะฐิน 110(Bronze)

4 ชลบุรี: ธนู ดีวงค์ 107

5 นครศรีธรรมราช: จารุวิทย์ พูนคำ 95

6 เชียงใหม่: ปฎิพัทธ์ ส้มเช้า 86

7 ลำพูน 2: อัครพงศ์ ปันใหว 86

8 อ่างทอง 2: อนุชา อินทรักษา 82

9 อ่างทอง: ศักดิ์นรา ธาระมัต 81

10 อุบลราชธานี: ธรรมนูญ จันดี 81

11 สุราษฎร์ธานี: อภิสิทธิ์ กี่บุตร 80

12 ศรีสะเกษ: วัชรชัย วราพุฒ 76

13 ลำพูน: ภาคิน สร้างใหม่ 75
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14 เลย: ธนวัต อันทะจันทร์ 60

ประเภท: สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 - 17.00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา: ณัฐวุฒิ สืบสวน 135(Gold)

2 ยโสธร: พชรเมธี ธาระพันธ์ 127(Silver)

3 สุราษฎร์ธานี2: พงศกร รักมาก 111(Bronze)

4 ชัยนาท: ศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร 105

5 ชลบุรี 2: สพล ศิริคช 101

6 นครศรีธรรมราช: ณัฐภูมิ ชูประพันธ์ 100

7 ชลบุรี: ธนกร กรวยสวัสดิ์ 95

8 นครสวรรค์: คุณากร จุใจล้ำ 91

9 อ่างทอง: จักรพรรณ เพียซ้าย 85

10 สุราษฎร์ธานี: เมธัส รัตนบุรี 83

11 ศรีสะเกษ: เจษฎา วงศ์ใหญ่ 80

12 กรุงเทพมหานคร: อนุชา ขุนพิเศษ 0



หน้า 1 จาก 3

ยิมนาสติก ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:14:56 PM

1 ยิมนาสติกศิลป์ - โต๊ะกระโดด -
ชาย

10:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยะลา: ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ 11.975(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร 2: สุภชีพ
บ่าวเบ็ญหมัด

11.96(Silver)

3 เชียงใหม่: วิศวยศ สาโรจน์ 11.835(Bronze )

4 สงขลา 2: ภาสวิชญ์ หละหรูน 11.7

5 นครปฐม: เจษฎากร รอดพลอย 11.685

6 เชียงใหม่ 2: อธิภัทร สุวเสริม 11.435

7 กรุงเทพมหานคร: อิทธิฤทธิ์
ขำศิริรัตน์

11.225

8 สงขลา: วรรธนะสุข สุขภิมนตรี 10.835

9 สมุทรสาคร: ดนุเดช
นิมิตรบวรชัย

0

10 สมุทรสาคร 2: ภูฐาน กินรี 0

2 ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว -
หญิง

10:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สมุทรสาคร 2: ศศิวิมล เมืองพวน 11.425(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร 2: พิมนภัทร์
ศุภพิทักษ์พงษ์

11.35(Silver)

3 สมุทรสาคร: สีน้ำ รักษ์ภู 10.65(Bronze )

4 สุพรรณบุรี: ธวัลรัตน์ แซ่หุ่น 10.325

5 สุพรรณบุรี 2: ธนวรรณ
ชาติวรรณรัตน์

10.225

6 ชลบุรี: ปรางค์ทิพย์ ช่วงโชติ 9.025

7 นนทบุรี: เปรมญาณันตร์ ติรภาส 8.575

8 กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตา
พุทธรัตน์

8.275

9 เชียงใหม่: แอง เจอลินา เคท
เกิร์ทเลอร์

0

10 เชียงใหม่ 2: อัญมณี จันทร์ศิริ 0
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ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:14:56 PM

3 ยิมนาสติกศิลป์ - ราวคู่ - ชาย 10:35 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยะลา: ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ 12.5(Gold)

2 สงขลา: ภาสวิชญ์ หละหรูน 11.62(Silver)

3 กรุงเทพมหานคร 2: สุภชีพ
บ่าวเบ็ญหมัด

11.57(Bronze )

4 เชียงใหม่ 2: ธงชาติ มงคลธง 11.27

5 นครปฐม: เจษฎากร รอดพลอย 11.07

6 เชียงใหม่: อธิภัทร สุวเสริม 10.92

7 กรุงเทพมหานคร: อิทธิฤทธิ์
ขำศิริรัตน์

10.57

8 สมุทรสาคร: ดนุเดช
นิมิตรบวรชัย

0

4 ยิมนาสติกศิลป์ -
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง

10:35 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สมุทรสาคร 2: ศศิวิมล เมืองพวน 12(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร: พิมนภัทร์
ศุภพิทักษ์พงษ์

11.6(Silver)

3 สุพรรณบุรี 2: วิราวรรณ ถาวร 11.2(Bronze )

4 ชลบุรี: ปรางค์ทิพย์ ช่วงโชติ 11.07

5 สมุทรสาคร: สีน้ำ รักษ์ภู 10.97

6 นนทบุรี: เปรมญาณันตร์ ติรภาส 10.4

7 สุพรรณบุรี: ธวัลรัตน์ แซ่หุ่น 10.27

8 เชียงใหม่: แอง เจอลินา เคท
เกิร์ทเลอร์

9.17

9 เชียงใหม่ 2: รมย์ชลีย์ สิงหเนตร 0

10 ฉะเชิงเทรา: กรวินท์
อินทร์ประเสริฐ

0

5 ยิมนาสติกศิลป์ - ราวเดี่ยว - ชาย 11:30 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ยะลา: ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ 11.25(Gold)

2 สงขลา: ภาสวิชญ์ หละหรูน 11.1(Silver)



หน้า 3 จาก 3

ยิมนาสติก ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:14:56 PM

3 กรุงเทพมหานคร 2: สุภชีพ
บ่าวเบ็ญหมัด

10.95(Bronze )

4 นครปฐม: เจษฎากร รอดพลอย 10.25

5 กรุงเทพมหานคร: ฟูกะ โนมูระ 10.15

6 เชียงใหม่ 2: อธิภัทร สุวเสริม 5.25

7 เชียงใหม่: วิศวยศ สาโรจน์ 3.77

8 สมุทรสาคร: ดนุเดช
นิมิตรบวรชัย

0

9 สมุทรสาคร 2: ภูฐาน กินรี 0
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ประเภท: รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน

1 คู่ที่ 1 10.00 รอบแรก สาย A นครปฐม: จิรัชยา ผ่องใส - ศรีสะเกษ: นิภาวรรณ
ชอบการ

ชนะ : แพ้

2 คู่ที่ 1 10.00 รอบสอง สาย A นครปฐม: จิรัชยา ผ่องใส - กรุงเทพมหานคร: ฉนิตา
ชัยสุข

ชนะ : แพ้

3 คู่ที่ 2 10.00 รอบสอง สาย A - - น่าน: อุไรพร รัตน์ตินาพร แพ้ : ชนะ

4 คู่ที่ 1 10.00 รอบสอง สาย B พิษณุโลก: ภารดี สายตระกูล - สกลนคร: รัตติยา
โสภิรักษ์

แพ้ : ชนะ

5 คู่ที่ 2 10.00 รอบสอง สาย B ลำปาง: พิมญาดา ลีลายุทธ - ชลบุรี: จริณพร รักสัตย์ แพ้ : ชนะ

6 - 10.00 รอบรองชนะเลิศ สาย A นครปฐม: จิรัชยา ผ่องใส - น่าน: อุไรพร รัตน์ตินาพร ชนะ : แพ้

7 - 10.00 รอบรองชนะเลิศ สาย B สกลนคร: รัตติยา โสภิรักษ์ - ชลบุรี: จริณพร รักสัตย์ แพ้ : ชนะ

8 - 10.00 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร: ฉนิตา ชัยสุข - น่าน: อุไรพร
รัตน์ตินาพร

ชนะ : แพ้

9 - 10.00 รอบชิงที่ 3 - ลำปาง: พิมญาดา ลีลายุทธ - สกลนคร: รัตติยา
โสภิรักษ์

แพ้ : ชนะ

10 - 17:00 รอบชิงชนะเลิศ - นครปฐม: จิรัชยา ผ่องใส - ชลบุรี: จริณพร รักสัตย์ ชนะ : แพ้

ประเภท: รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน

1 คู่ที่ 1 10.00 รอบแรก สาย A สกลนคร: สิริยากร พูลเพิ่ม - ลำปาง: ณัฐธิดา
จันทนภานันท์

แพ้ : ชนะ

2 คู่ที่ 2 10:00 รอบแรก สาย A ชลบุรี: สุภาภรณ์ รุ่งเรือง - ตรัง: บุญชนิต บุญชิต ชนะ : แพ้
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ยูโด ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:20:07 PM

3 คู่ที่ 1 10:00 รอบแรก สาย B ศรีสะเกษ: ธัญญารัตน์ สามสี - สงขลา: ผกาพันธ์
ไชยสาลี

ชนะ : แพ้

4 คู่ที่ 1 10:00 รอบสอง สาย A ลำปาง: ณัฐธิดา จันทนภานันท์ - ยะลา: ชนิกานต์
นุ่นปาน

ชนะ : แพ้

5 คู่ที่ 2 10:00 รอบสอง สาย A ชลบุรี: สุภาภรณ์ รุ่งเรือง - เพชรบูรณ์: โสรยา พรมปาน ชนะ : แพ้

6 คู่ที่ 1 10:00 รอบสอง สาย B ศรีสะเกษ: ธัญญารัตน์ สามสี - กรุงเทพมหานคร:
พัชรินทร์ เทพศรี

ชนะ : แพ้

7 คู่ที่ 2 10:00 รอบสอง สาย B จันทบุรี: อินทิรา บุญเลิศ - นครปฐม: เกศยาณี
แสงสว่าง

แพ้ : ชนะ

8 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ สาย A ลำปาง: ณัฐธิดา จันทนภานันท์ - ชลบุรี: สุภาภรณ์
รุ่งเรือง

ชนะ : แพ้

9 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ สาย B ศรีสะเกษ: ธัญญารัตน์ สามสี - นครปฐม: เกศยาณี
แสงสว่าง

แพ้ : ชนะ

10 - 10:00 รอบชิงที่ 3 - ยะลา: ชนิกานต์ นุ่นปาน - ชลบุรี: สุภาภรณ์ รุ่งเรือง แพ้ : ชนะ

11 - 10:00 รอบชิงที่ 3 - จันทบุรี: อินทิรา บุญเลิศ - ศรีสะเกษ: ธัญญารัตน์
สามสี

แพ้ : ชนะ

12 - 17:00 รอบชิงชนะเลิศ - ลำปาง: ณัฐธิดา จันทนภานันท์ - นครปฐม: เกศยาณี
แสงสว่าง

แพ้ : ชนะ

ประเภท: รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน

1 คู่ที่ 3 10.00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร: ภัทรพล ประทุม - สงขลา: ธนวัฒน์
นิมะละ

ชนะ : แพ้

2 คู่ที่ 1 10:00 รอบแรก สาย A ตรัง: พงศกร สินยัง - น่าน: ณรงค์ศักดิ์ แซ่ว่าง แพ้ : ชนะ

3 คู่ที่ 2 10:00 รอบแรก สาย A - - - แพ้ : ชนะ
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4 คู่ที่ 4 10:00 รอบแรก สาย A นครปฐม: ฉัตรชัย ฤทธิเดชะ - ลพบุรี: ณัฐพล ปันต๊ะ ชนะ : แพ้

5 คู่ที่ 1 10:00 รอบแรก สาย B สกลนคร: โฆษิต สมคำ - ศรีสะเกษ: ศุภกิตติ์ ฮงทอง แพ้ : ชนะ

6 คู่ที่ 2 10:00 รอบแรก สาย B ขอนแก่น: เมธีพงษ์ เอกอัคคิทธิกุล - เพชรบูรณ์:
เขษมศักดิ์ ลีละโรจน์

แพ้ : ชนะ

7 คู่ที่ 3 10:00 รอบแรก สาย B จันทบุรี: สหัสวรรษ เหรียญทอง - ชลบุรี: พงศ์สิทธิ์
นาคนิล

ชนะ : แพ้

8 - 10:00 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร: ภัทรพล ประทุม - สุพรรณบุรี:
ธรรมรัตน์ เรโนจันทร์

ชนะ : แพ้

9 คู่ที่ 1 10:00 รอบสอง สาย A น่าน: ณรงค์ศักดิ์ แซ่ว่าง - สุพรรณบุรี: ธรรมรัตน์
เรโนจันทร์

แพ้ : ชนะ

10 คู่ที่ 2 10:00 รอบสอง สาย A กรุงเทพมหานคร: ภัทรพล ประทุม - นครปฐม: ฉัตรชัย
ฤทธิเดชะ

แพ้ : ชนะ

11 คู่ที่ 1 10:00 รอบสอง สาย B ศรีสะเกษ: ศุภกิตติ์ ฮงทอง - เพชรบูรณ์: เขษมศักดิ์
ลีละโรจน์

ชนะ : แพ้

12 คู่ที่ 2 10:00 รอบสอง สาย B ลำปาง: สรวิศ คำมาบุตร - จันทบุรี: สหัสวรรษ
เหรียญทอง

แพ้ : ชนะ

13 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ สาย A สุพรรณบุรี: ธรรมรัตน์ เรโนจันทร์ - นครปฐม: ฉัตรชัย
ฤทธิเดชะ

แพ้ : ชนะ

14 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ สาย B ศรีสะเกษ: ศุภกิตติ์ ฮงทอง - จันทบุรี: สหัสวรรษ
เหรียญทอง

แพ้ : ชนะ

15 - 17:00 รอบชิงชนะเลิศ - นครปฐม: ฉัตรชัย ฤทธิเดชะ - จันทบุรี: สหัสวรรษ
เหรียญทอง

ชนะ : แพ้

ประเภท: รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน

1 คู่ที่ 1 10.00 รอบสอง สาย A สุพรรณบุรี: ณัฐพงษ์ ห้วยกระเจา - กรุงเทพมหานคร:
กริช ทับมาโนช

แพ้ : ชนะ
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2 คู่ที่ 2 10.00 รอบสอง สาย A ลำปาง: ชญานิน ลำดวน - มหาสารคาม: นิธิกร
เครือสุวรรณวงษ์

แพ้ : ชนะ

3 คู่ที่ 1 10.00 รอบสอง สาย B ลพบุรี: รัตโนบล ออมทรัพย์ - จันทบุรี: ฐิติ แสงสว่าง แพ้ : ชนะ

4 คู่ที่ 2 10.00 รอบสอง สาย B ตรัง: ธวัชชัย เมืองไทย - สงขลา: วรวัชน์ สุวรรณเคหะ ชนะ : แพ้

5 - 10.00 รอบรองชนะเลิศ สาย A กรุงเทพมหานคร: กริช ทับมาโนช - มหาสารคาม:
นิธิกร เครือสุวรรณวงษ์

ชนะ : แพ้

6 - 10.00 รอบรองชนะเลิศ สาย B จันทบุรี: ฐิติ แสงสว่าง - ตรัง: ธวัชชัย เมืองไทย ชนะ : แพ้

7 - 10.00 รอบชิงที่ 3 - สุพรรณบุรี: ณัฐพงษ์ ห้วยกระเจา - มหาสารคาม: นิธิกร
เครือสุวรรณวงษ์

แพ้ : ชนะ

8 - 10.00 รอบชิงที่ 3 - ลพบุรี: รัตโนบล ออมทรัพย์ - ตรัง: ธวัชชัย เมืองไทย แพ้ : ชนะ

9 คู่ที่ 1 10:00 รอบแรก สาย A สุพรรณบุรี: ณัฐพงษ์ ห้วยกระเจา - สกลนคร: กฤษดา
สงกาผัน

ชนะ : แพ้

10 คู่ที่ 2 10:00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร: กริช ทับมาโนช - ชลบุรี: ปณชัย
จันลือชัย

ชนะ : แพ้

11 คู่ที่ 3 10:00 รอบแรก สาย A ลำปาง: ชญานิน ลำดวน - ยะลา: อีลาฮัม มะแตหะ ชนะ : แพ้

12 คู่ที่ 1 10:00 รอบแรก สาย B ลพบุรี: รัตโนบล ออมทรัพย์ - เพชรบูรณ์: คงขวัญ
สุขเกษม

ชนะ : แพ้

13 คู่ที่ 2 10:00 รอบแรก สาย B นครปฐม: พิสิษฐ์ ไข่เกตุ - จันทบุรี: ฐิติ แสงสว่าง แพ้ : ชนะ

14 คู่ที่ 3 10:00 รอบแรก สาย B ศรีสะเกษ: สิทธิชัย คำแก้ว - ตรัง: ธวัชชัย เมืองไทย แพ้ : ชนะ

15 - 17:00 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร: กริช ทับมาโนช - จันทบุรี: ฐิติ
แสงสว่าง

ชนะ : แพ้
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ประเภท: รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน

1 คู่ที่ 1 10:00 รอบแรก สาย A ลพบุรี: ภัส ข้อยุ่น - พิษณุโลก: ธนภูมิ สัจจะเดช ชนะ : แพ้

2 คู่ที่ 1 10:00 รอบแรก สาย B ชลบุรี: นัทรพงศ์ รักวิชาชัย - เพชรบูรณ์: เขมชาติ
ลีละโรจน์

ชนะ : แพ้

3 คู่ที่ 2 10:00 รอบแรก สาย B กรุงเทพมหานคร: ธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ -
สุพรรณบุรี: ภาคภูมิ ชัยมงคล

ชนะ : แพ้

4 คู่ที่ 3 10:00 รอบแรก สาย B ปทุมธานี: พศิน วิละรัตน์ - ยะลา: อาหามะ ตาเยะ แพ้ : ชนะ

5 คู่ที่ 1 10:00 รอบสอง สาย A ลพบุรี: ภัส ข้อยุ่น - นครปฐม: นัฐนันท์ อินทรขันตี แพ้ : ชนะ

6 คู่ที่ 2 10:00 รอบสอง สาย A ศรีสะเกษ: เดช ชนะไชย - ตรัง: อนัฐนันท์ บุญสุขจันทร์ ชนะ : แพ้

7 คู่ที่ 1 10:00 รอบสอง สาย B ชลบุรี: นัทรพงศ์ รักวิชาชัย - กรุงเทพมหานคร:
ธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์

ชนะ : แพ้

8 คู่ที่ 2 10:00 รอบสอง สาย B ยะลา: อาหามะ ตาเยะ - ลำปาง: ณัฐพงศ์ คำก้อน แพ้ : ชนะ

9 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ สาย A นครปฐม: นัฐนันท์ อินทรขันตี - ศรีสะเกษ: เดช
ชนะไชย

แพ้ : ชนะ

10 - 10:00 รอบรองชนะเลิศ สาย B ชลบุรี: นัทรพงศ์ รักวิชาชัย - ลำปาง: ณัฐพงศ์ คำก้อน ชนะ : แพ้

11 - 10:00 รอบชิงที่ 3 - ตรัง: อนัฐนันท์ บุญสุขจันทร์ - นครปฐม: นัฐนันท์
อินทรขันตี

แพ้ : ชนะ

12 - 10:00 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร: ธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ - ลำปาง:
ณัฐพงศ์ คำก้อน

ชนะ : แพ้

13 คู่ที่ 2 10:00 รอบแรก สาย A นครปฐม: นัฐนันท์ อินทรขันตี - สงขลา: ดุลยวัต
เพ็ชรสกุล

ชนะ : แพ้



หน้า 6 จาก 6

ยูโด ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:20:11 PM

14 คู่ที่ 3 10:00 รอบแรก สาย A ศรีสะเกษ: เดช ชนะไชย - ขอนแก่น: วิชยะชนม์
เอกอัคคอิทธิกุล

ชนะ : แพ้

15 - 17:00 รอบชิงชนะเลิศ - ศรีสะเกษ: เดช ชนะไชย - ชลบุรี: นัทรพงศ์ รักวิชาชัย แพ้ : ชนะ



ยยูติส ูประจาํวนัที鎀� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการ
แขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย A ฉะเชงิเทรา  ชุมพร 0 : 99

2  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย A ศรีสะเกษ  สรุนิทร์ 0 : 99

3  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

09:00 รอบแรก สาย B สระบรีุ  สพุรรณบรีุ 99 : 0

4  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย A ชุมพร  ยะลา 99 : 0

5  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย A เชียงราย  สพุรรณบรีุ 99 : 0

6  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

09:00 รอบแรก สาย B เชียงใหม ่ สมทุรปราการ 0 : 3

7  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร  สมทุรสงคราม 7 : 22

8  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B ชุมพร  นครศรีธรรมราช 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

9  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

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

10  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B ลาํปาง  ศรีสะเกษ 0 : 50 (FULL IPPON)

11  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A พะเยา  ลาํปาง 0 : 50

12  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย A นนทบรีุ  ศรีสะเกษ 0 : 50 (FULL IPPON)

13  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบแรก สาย B กระบีن  สระบรีุ 50 : 0

14  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A พะเยา  สมทุรสงคราม 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

15  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A ภเูก็ต  มกุดาหาร 2 : 29



16  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B เชียงราย  นครศรีธรรมราช 50 (FULL IPPON) : 0

17  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B นครปฐม  ศรีสะเกษ 0 : 50 (FULL IPPON)

18  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A ชุมพร  ประจวบครีีขนัธ์ 50 (FULL IPPON) : 0

19  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 50 (FULL IPPON) : 15

20  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B นครปฐม  ศรีสะเกษ 0 : 50 (FULL IPPON)

21  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B เชียงราย  ลพบรีุ 50 (FULL IPPON) : 0

22  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A ลาํปาง  สพุรรณบรีุ 0 : 50 (FULL IPPON)

23  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย A ชุมพร  ศรีสะเกษ 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

24  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B กระบีن  พษิณุโลก 0 : 50 (FULL IPPON)

25  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบที2 ن สาย B กรุงเทพมหานคร  นครศรีธรรมราช 15 : 4

26  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบ RE  พะเยา  ภเูก็ต 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

27  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบ RE  นครปฐม  นครศรีธรรมราช 50 (FULL IPPON) : 0

28  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A มกุดาหาร  สมทุรสงคราม 11 : 25

29  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B เชียงราย  ศรีสะเกษ 0 : 50 (FULL IPPON)

30  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบ RE  นครศรีธรรมราช  ประจวบครีีขนัธ์ 7 : 28

31  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

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

32  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A กรุงเทพมหานคร  ชุมพร 0 : 50 (FULL IPPON)

33  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B เชียงราย  ศรีสะเกษ 0 : 50 (FULL IPPON)

34  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบ RE  ชุมพร  ลาํปาง 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (ชนะ Bye)

35  ตอ่สู ้นํنาหนกั 09:00 รอบ RE  กระบีن  นครศรีธรรมราช 50 : 0



เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

36  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ สาย A ศรีสะเกษ  สพุรรณบรีุ 0 : 50 (FULL IPPON)

37  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ สาย B กรุงเทพมหานคร  พษิณุโลก 23 : 7

38  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  เชียงราย  ภเูก็ต 50 (FULL IPPON) : 0

39  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  นครปฐม  มกุดาหาร 11 : 17

40  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  เชียงราย  ประจวบครีีขนัธ์ 18 : 14

41  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  นครปฐม 50 (FULL IPPON) : 0

42  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  พษิณุโลก  ลาํปาง 50 : 0 (FULL IPPON)

43  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

09:00 รอบรองชนะเลศิ  กระบีن  ศรีสะเกษ 50 (FULL IPPON) : 0

44  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

09:10 รอบที2 ن สาย A ชลบรีุ  ชุมพร 4 : 4 (Advantage)

45  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

09:20 รอบรองชนะเลศิ สาย A ชุมพร  สรุนิทร์ 15 : 6

46  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

09:20 รอบรองชนะเลศิ สาย B ปทมุธานี  สระบรีุ 0 : 0 (ชนะ Bye)

47  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

09:40 รอบ RE  เชียงใหม ่ สรุนิทร์ 0 : 99

48  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

09:50 รอบที2 ن สาย A นครศรีธรรมราช  สรุนิทร์ 0 : 99

49  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

10:00 รอบที2 ن สาย B เชียงใหม ่ สระบรีุ 0 : 19

50  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

10:00 รอบที2 ن สาย B ปทมุธานี  ภเูก็ต 0 (สละสทิธ)ิ : 0 (สละสทิธ)ิ

51  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

10:00 รอบที2 ن สาย A ชุมพร  ศรีสะเกษ 99 : 0

52  Newaza นํنา 10:00 รอบที2 ن สาย A เชียงราย  ตรงั 0 : 99



หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

53  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

10:00 รอบที2 ن สาย B กรุงเทพมหานคร  สมทุรปราการ 99 : 0

54  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

10:00 รอบที2 ن สาย B ประจวบครีีขนัธ์  มกุดาหาร 2 : 7

55  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

10:00 รอบ RE  ประจวบครีีขนัธ์  สมทุรปราการ 0 : 5

56  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

10:46 รอบ RE  ชลบรีุ  นครศรีธรรมราช 99 : 0

57  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

10:50 รอบ RE  เชียงราย  ศรีสะเกษ 99 : 0

58  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

11:03 รอบรองชนะเลศิ สาย A ชุมพร  ตรงั 8 : 0

59  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

11:09 รอบรองชนะเลศิ สาย B กรุงเทพมหานคร  มกุดาหาร 0 : 4

60  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

11:35 รอบ RE  กรุงเทพมหานคร  เชียงราย 0 : 99

61  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

11:40 รอบ RE  ตรงั  สมทุรปราการ 99 : 0

62  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 73
กก.ขึنนไป
บคุคลชาย

13:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชุมพร  มกุดาหาร 19 : 2

63  Newaza นํنา
หนกัเกนิ 66 
73 กก. บคุคล
ชาย

13:15 รอบชงิชนะเลศิ  ชุมพร  สระบรีุ 0 (Advantage) : 0

64  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 52  57
กก. บคุคลหญงิ

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ 0 : 0 (แพโ้ทษ 2P)

65  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 57  63
กก. บคุคลหญงิ

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชุมพร  ศรีสะเกษ 50 (FULL IPPON) : 0

66  ตอ่สู ้นํنาหนกั
เกนิ 63
กก.ขึنนไป
บคุคลหญงิ

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  สพุรรณบรีุ 0 : 50 (FULL IPPON)



หน้า 1 จาก 5

เรือพาย ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 4:58:06 PM

1 คยัค 1 คน ชาย (K1) ระยะ 1,000
เมตร

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 เชียงใหม่ 00:02:30.64

2 สมุทรปราการ 00:02:37.20

3 ชุมพร 00:02:38.80

4 สุรินทร์ 00:03:05.66

2 คยัค 2 คน หญิง (K2) ระยะ 1,000
เมตร

09:07 รอบชิงชนะเลิศ - 1 เชียงใหม่ 00:02:37.92

2 ชลบุรี 00:02:41.84

3 กรุงเทพมหานคร 00:02:47.08

4 กระบี่ 00:02:56.38

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

09:14 รอบชิงชนะเลิศ - 1 แม่ฮ่องสอน 00:02:04.40

2 ระยอง 00:02:04.80

3 เชียงราย 00:02:06.43

4 ชลบุรี 00:02:10.09

4 แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 1,000
เมตร

09:21 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช 00:02:38.47

2 กรุงเทพมหานคร 00:02:39.97

3 อ่างทอง 00:02:46.05

4 กระบี่ 00:02:49.53

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

09:28 รอบชิงชนะเลิศ - 1 แม่ฮ่องสอน 00:02:20.84

2 สุรินทร์ 00:02:23.34

3 ระยอง 00:02:25.05

4 ชลบุรี 00:02:27.12



หน้า 2 จาก 5

เรือพาย ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 4:58:06 PM

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

09:35 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สมุทรปราการ 00:02:35.18

2 น่าน 00:02:35.96

3 มุกดาหาร 00:02:40.13

4 นครศรีธรรมราช 00:02:42.08

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

09:42 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สมุทรปราการ 00:03:07.05

2 อุตรดิตถ์ 00:03:08.47

3 ลำพูน 00:03:09.26

4 นครราชสีมา 00:03:10.52

8 คยัค 1 คน หญิง (K1) ระยะ 1,000
เมตร

09:49 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ระยอง 00:03:01.65

2 เชียงใหม่ 00:03:04.54

3 กรุงเทพมหานคร 00:03:24.74

4 กระบี่ 00:03:32.27

9 คยัค 2 คน ชาย (K2) ระยะ 1,000
เมตร

09:56 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กระบี่ 00:02:24.68

2 อ่างทอง 00:02:27.82

3 เชียงใหม่ 00:02:34.28

4 ชุมพร 00:02:51.35

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

10:03 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ระยอง 00:01:58.21

2 สุรินทร์ 00:01:58.86

3 เชียงราย 00:02:00.38

4 ชลบุรี 00:02:06.87



หน้า 3 จาก 5

เรือพาย ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 4:58:06 PM

11 แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 1,000
เมตร

10:10 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช 00:02:40.76

2 อ่างทอง 00:02:44.01

3 ระนอง 00:02:49.48

4 แม่ฮ่องสอน 00:02:55.23

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

10:17 รอบชิงชนะเลิศ - 1 แม่ฮ่องสอน 00:02:36.83

2 สุรินทร์ 00:02:37.54

3 ชลบุรี 00:02:40.55

4 น่าน 00:02:43.18

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

10:24 รอบชิงชนะเลิศ - 1 สมุทรปราการ 00:03:04.16

2 อุตรดิตถ์ 00:03:06.19

3 สุราษฎร์ธานี 00:03:07.65

4 น่าน 00:03:16.04

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

10:31 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครศรีธรรมราช 00:02:53.28

2 สมุทรปราการ 00:02:53.69

3 อุตรดิตถ์ 00:02:54.86

4 น่าน 00:02:56.81

15 เรือคยัคสลาลอม - ชาย 13:10 RUN 1 - 1 สมุทรปราการ 00:01:11.78

2 อ่างทอง 00:01:29.35

3 สุรินทร์ 00:01:30.43

4 เชียงใหม่ 00:01:33.10



หน้า 4 จาก 5

เรือพาย ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 4:58:06 PM

5 ระนอง 00:01:34.27

6 นครศรีธรรมราช 00:01:51.51

7 สิงห์บุรี 00:01:57.18

16 เรือแคนูสลาลอม - หญิง 13:18 RUN 1 - 1 สมุทรปราการ 00:01:37.84

2 สุรินทร์ 00:01:50.64

3 เชียงใหม่ 00:01:51.85

4 กระบี่ 00:02:30.96

17 เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย
อายุไม่เกิน 15 ปี

13:20 RUN 1 - 1 สมุทรปราการ 00:01:12.03

2 เชียงใหม่ 00:01:23.41

3 นครนายก 00:01:23.54

4 ศรีสะเกษ 00:01:32.25

5 ระนอง 00:01:33.15

6 สุรินทร์ 00:02:05.22

18 เรือคยัคสลาลอม - หญิง 13:25 RUN 1 - 1 ลำพูน 00:01:35.51

2 อุบลราชธานี 00:01:47.46

3 สมุทรปราการ 00:01:50.53

4 นครสวรรค์ 00:01:59.20

5 ศรีสะเกษ 00:02:03.57

19 เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

13:27 RUN 1 - 1 สมุทรปราการ 00:01:43.59

2 ชุมพร 00:02:43.22



หน้า 5 จาก 5

เรือพาย ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 4:58:06 PM

3 นครราชสีมา 00:03:07.63

20 เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี

13:32 RUN 1 - 1 ลำพูน 00:01:28.40

2 สมุทรปราการ 00:01:31.70

3 เชียงใหม่ 00:01:35.35

4 นครราชสีมา 00:02:00.78

5 ชุมพร 00:02:00.89

6 สุรินทร์ 00:02:23.32



หน้า 1 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:20:58 PM

1 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเวนไนล์ I(Juvenile I)

13:00 รอบรองชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร 2: ณัฐปภัสร์
บรรจงพินิจ

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร 2: สิทธิโชค
บุญมีขาว

(Q)

2 นครราชสีมา: พรไพลิน ทับเล็ก (Q)

2 นครราชสีมา: ชวัลวัฒน์
ชาติประทุมธาดา

(Q)

3 นครราชสีมา 2: ผกากาญจน์
แสงอ่อน

(Q)

3 นครราชสีมา 2: ศุภวิชญ์ เต็งจงดี (Q)

4 ศรีสะเกษ: พิชญ์สินิ มโนรัตน์ (Q)

4 ศรีสะเกษ: ภาสกร พันธเสน (Q)

5 ศรีสะเกษ 2: กิตติทัศน์ ผลสุข (Q)

5 ศรีสะเกษ 2: กันตินันท์
ล้อชูเกียรติ์

(Q)

6 ศรีสะเกษ 3: ดนิตา
ศุภโชตน์อุดม

(Q)

6 ศรีสะเกษ 3: ธีรโชติ สาททอง (Q)

7 กรุงเทพมหานคร: ณัฎฐ์นภันต์
อัตถวิโรจน์

-

7 กรุงเทพมหานคร: นันท์นภัส
อัตถวิโรจน์

-

8 ระยอง: ปฐมบุตร วงษ์ชมภู -

8 ระยอง: จิรัชญา สุขโข -

9 มหาสารคาม: กานต์สินี
สีเพียแก้ว

-

9 มหาสารคาม: ทานุทัต ราชบุรี -

10 ปัตตานี: พิมพ์บุญ คงบุญ -

10 ปัตตานี: ภูธเนษฐ์
กฤษฏิ์หิรัญทวี

-



หน้า 2 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:20:58 PM

2 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเวนไนล์ II(Juvenile II)

13:30 รอบรองชนะเลิศ - 1 สมุทรสาคร: พัทธนันท์
ศรีรัตนอร่าม

(Q)

1 สมุทรสาคร: กรินทร์ โสมภีร์ (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: ธีภพ พันแสน (Q)

5 ศรีสะเกษ 2: กัญญาพัชร
แสงกล้า

(Q)

6 ศรีสะเกษ 3: นันทัชพร มโนรัตน์ (Q)

6 ศรีสะเกษ 3: พัฒน์สิริ
รัตนประเสริฐ

(Q)

7 กรุงเทพมหานคร: มาดาสิริ
จันทร์เจริญ

-

7 กรุงเทพมหานคร: เจษฎา
ธรรมศิริ

-

8 กรุงเทพมหานคร 2: วันปิยะ
มีตระกูล

-

8 กรุงเทพมหานคร 2: ฐิติวรดา
ดำพะธิก

-

9 สุพรรณบุรี: จิระภัสสร ภักดีวงษ์ -

9 สุพรรณบุรี: อัษฎายุธ มีชาวนา -

10 นครราชสีมา 3: พิชชาภา
เต็งจงดี

-

10 นครราชสีมา 3: ปัณณวิชญ์
นาคทอง

-



หน้า 3 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:20:58 PM

11 ตรัง: ปิยธิดา เกียรติเมธา -

11 ตรัง: ณัฏฐวรรธน์ ศิลวิศาล -

12 ปัตตานี: นันทัชพร จินตวีรสกุล -

12 ปัตตานี: กวีพิภัทร
กฤษฎิ์หิรัญทวี

-

13 ลำปาง: โชคทวีทรัพย์ มีมานะ -

13 ลำปาง: สุรภา ดวงจินดา -

3 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเนี่ยร์ II (Junior

13:30 รอบรองชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: อนุชา
วิจิตรกูล

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ภัสราภรณ์
พันธุ์เดช

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ฐนวัฒน์
พงษ์พันธ์เดชา

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ณิชารัศม์
พงษ์พันธ์เดชา

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ศุภสิน
ตั้งตราสิทธิ์

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ปภัญรัตน์
บุญตรีสิริบุตร์

(Q)

4 ประจวบคีรีขันธ์: นันธวัฒน์
เฉียบแหลม

(Q)

4 ประจวบคีรีขันธ์: ภัทรีญา กสิพล (Q)

5 มหาสารคาม: อภิรักษ์
เลื่อยไธสง

(Q)

5 มหาสารคาม: วลัยวรรณ มุกดา (Q)

6 กระบี่: ศลาฆิน กิ่งเล็ก (Q)

6 กระบี่: พรวิภา ศรีวิสุทธิ์ (Q)

7 ระยอง: คทาวุฒิ แก้วนิล -

7 ระยอง: ปณนัสวี ทรัพย์ปกรณ์ชัย -



หน้า 4 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:20:58 PM

8 เพชรบุรี: สาวิณี บุญช่วยวงศ์ -

8 เพชรบุรี: สหรัฐ แซ่โง้ว -

9 นครราชสีมา: อริสา แปลนดี -

9 นครราชสีมา: เก้า ภูมิฐาน -

10 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร -

10 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี -

11 มหาสารคาม 2: ภัทธิรา มีแสง -

11 มหาสารคาม 2: จอมพล
เลื่อยไธสง

-

12 พิษณุโลก: กัมพล โสดา -

12 พิษณุโลก: เพชรณลักษณา
มั่งมี

-

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

14:15 รอบรองชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: สิรภพ
ล้นเหลือ

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ลักษณา
อารีรักษ์

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ชาญชนม์
วงศ์นุ่น

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: เบญญาภา
ไชยสงค์

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: ชัยพร
เอมโอช

(Q)

3 กรุงเทพมหานคร 3: มัญชุสา
แก้วผลึก

(Q)

4 ระยอง: อัครวิทย์ จัดดี (Q)

4 ระยอง: ศตพร เกษรศิริ (Q)

5 กระบี่: ศลาฆิน กิ่งเล็ก (Q)

5 กระบี่: พรวิภา ศรีวิสุทธิ์ (Q)



หน้า 5 จาก 11

ลีลาศ ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:20:58 PM

6 ปัตตานี: อภินันท์ กันหาป้อง (Q)

6 ปัตตานี: ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ (Q)

7 ชลบุรี: วรทัย ปิ่นกง -

7 ชลบุรี: อภิวิชญ์ จงประยูรรัตนา -

8 ระยอง 2: ธนพล นราวงษ์ -

8 ระยอง 2: ขวัญหลวง ไกรคุ้ม -

9 ราชบุรี: นิศากร เมฆฉาย -

9 ราชบุรี: ภาภัช เทียมเทศ -

10 นครปฐม: สิยาพัฐ
กุลโอฬารไพศาล

-

10 นครปฐม: จตุรงค์ คชศิลา -

11 นครราชสีมา: ธรณ์ธันย์
ขวัญโภคา

-

11 นครราชสีมา: สุชานุช
ยิ่งอำนวยชัย

-

12 ปัตตานี 2: ธนพล แตกกิ่ง -

12 ปัตตานี 2: วรยา
ลิ่มกังวาฬมงคล

-

5 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเนี่ยร์ I(Junior I)

14:50 รอบรองชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: ศิริประภา
นกจั่น

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ธนภัทร
เณรจาที

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ธนวัฒน์
ฐานพรม

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: นริศรา
จิตรเสงี่ยม

(Q)

3 นครราชสีมา 3: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

(Q)

3 นครราชสีมา 3: กรศศิร์ แสงอ่อน (Q)
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4 ปัตตานี: ชฌาณา อิสกันดาร์ (Q)

4 ปัตตานี: ชาคร ศิลาลาย (Q)

5 ปัตตานี 2: ชนิตา ลิ้มกุล (Q)

5 ปัตตานี 2: สิรวิชญ์ แก้วอุทัย (Q)

6 เพชรบูรณ์: ศุภากร
เจียรพงศ์ไพศาล

(Q)

6 เพชรบูรณ์: รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง (Q)

7 กรุงเทพมหานคร 3: ธัญภัค
ตามถิ่นไทย

-

7 กรุงเทพมหานคร 3: พุฒิเมธ
กิจจารุวรรณกุล

-

8 ระยอง: อัญชุลีพร เนื่องอุตม์ -

8 ระยอง: รชต อัมพะลพ -

9 นครราชสีมา: กิตตินันท์
โกเมนไทย

-

9 นครราชสีมา: อนาตลี
อันพาพรหม

-

10 ศรีสะเกษ: จิตรทิวา สารบุตร -

10 ศรีสะเกษ: ภูมิรพี ทาราศรี -

11 หนองคาย: เตชินท์
ทองดอนพุ่ม

-

11 หนองคาย: วรฑา ทองดอนพุ่ม -

12 เพชรบูรณ์ 2: ธนกร เตโช -

12 เพชรบูรณ์ 2: นภสร สมสร้อย -

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

15:00 รอบรองชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: ศุภเศรษฐ์
โอชาญสิริ

(Q)

1 กรุงเทพมหานคร: ปรียานุช
ปทุมศรีวิโรจน์

(Q)
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2 กรุงเทพมหานคร 2: ภัทดนัย
บุญเลิศ

(Q)

2 กรุงเทพมหานคร 2: สุธิสา
ติ๊ดอี่พันธุ์

(Q)

3 ระยอง: อัครวิทย์ จัดดี (Q)

3 ระยอง: ศตพร เกษรศิริ (Q)

4 ระยอง 2: ชนัญชิดา ปลั่งกลาง (Q)

4 ระยอง 2: ณัฐพล จุนาพงค์ (Q)

5 นครราชสีมา: ธนวรรณ
ญาณะนันท์

(Q)

5 นครราชสีมา: อิสระพงษ์
ดวงแก้ว

(Q)

6 มหาสารคาม: อำพล หอมทอง (Q)

6 มหาสารคาม: เมทิกา นามแก้ว (Q)

7 ชลบุรี: วรทัย ปิ่นกง -

7 ชลบุรี: อภิวิชญ์ จงประยูรรัตนา -

8 ราชบุรี: นิศากร เมฆฉาย -

8 ราชบุรี: ภาภัช เทียมเทศ -

9 ราชบุรี 2: พิจิตรา ศรีวิลัย -

9 ราชบุรี 2: ณัฐวุธ สมุทรวณิช -

10 นครปฐม: สิยาพัฐ
กุลโอฬารไพศาล

-

10 นครปฐม: จตุรงค์ คชศิลา -

11 นครราชสีมา 2: ธรณ์ธันย์
ขวัญโภคา

-

11 นครราชสีมา 2: สุชานุช
ยิ่งอำนวยชัย

-
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12 ปัตตานี: ธนพล แตกกิ่ง -

12 ปัตตานี: วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล -

13 พิษณุโลก: เกศกนก สุดแก้ว -

13 พิษณุโลก: ทัตธน นิตยะประภา -

7 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเวนไนล์ I(Juvenile I)

16:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ศรีสะเกษ 3: ดนิตา
ศุภโชตน์อุดม

1(Gold)

1 ศรีสะเกษ 3: ธีรโชติ สาททอง 1(Gold)

2 นครราชสีมา 2: ผกากาญจน์
แสงอ่อน

2(Silver)

2 นครราชสีมา 2: ศุภวิชญ์ เต็งจงดี 2(Silver)

3 ศรีสะเกษ: พิชญ์สินิ มโนรัตน์ 3(Bronze)

3 ศรีสะเกษ: ภาสกร พันธเสน 3(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร: ณัฐปภัสร์
บรรจงพินิจ

6

4 กรุงเทพมหานคร: สิทธิโชค
บุญมีขาว

6

5 นครราชสีมา: พรไพลิน ทับเล็ก 5

5 นครราชสีมา: ชวัลวัฒน์
ชาติประทุมธาดา

5

6 ศรีสะเกษ 2: กิตติทัศน์ ผลสุข 4

6 ศรีสะเกษ 2: กันตินันท์
ล้อชูเกียรติ์

4

8 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเวนไนล์ II(Juvenile II)

16:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครราชสีมา: คีตกานต์ เบ้าทอง 1(Gold)

1 นครราชสีมา: ล้ำตะวัน พยัพตรี 1(Gold)

2 ศรีสะเกษ 2: ธีภพ พันแสน 2(Silver)

2 ศรีสะเกษ 2: กัญญาพัชร
แสงกล้า

2(Silver)
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3 ศรีสะเกษ 3: นันทัชพร มโนรัตน์ 3(Bronze)

3 ศรีสะเกษ 3: พัฒน์สิริ
รัตนประเสริฐ

3(Bronze)

4 สมุทรสาคร: พัทธนันท์
ศรีรัตนอร่าม

6

4 สมุทรสาคร: กรินทร์ โสมภีร์ 6

5 นครราชสีมา 2: จิรัชยา
ธีรประภานนท์

4

5 นครราชสีมา 2: ปรเมศ บุญเกษม 4

6 ศรีสะเกษ: อภิสรา บุญเกื้อ 5

6 ศรีสะเกษ: ธนณัฎฐ์ นาจำปา 5

9 ประเภทสแตนดาร์ด(Standard)
รุ่นจูเนี่ยร์ I(Junior I)

16:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 เพชรบูรณ์: ศุภากร
เจียรพงศ์ไพศาล

1(Gold)

1 เพชรบูรณ์: รุ้งตะวัน จันทร์เที่ยง 1(Gold)

2 นครราชสีมา 3: ยุทธศาสตร์
เรืองไพศาล

2(Silver)

2 นครราชสีมา 3: กรศศิร์ แสงอ่อน 2(Silver)

3 ปัตตานี 2: ชนิตา ลิ้มกุล 3(Bronze)

3 ปัตตานี 2: สิรวิชญ์ แก้วอุทัย 3(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร: ศิริประภา
นกจั่น

4

4 กรุงเทพมหานคร: ธนภัทร
เณรจาที

4

5 กรุงเทพมหานคร 2: ธนวัฒน์
ฐานพรม

6

5 กรุงเทพมหานคร 2: นริศรา
จิตรเสงี่ยม

6

6 ปัตตานี: ชฌาณา อิสกันดาร์ 5

6 ปัตตานี: ชาคร ศิลาลาย 5
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10 ประเภทลาติน อเมริกัน (Latin
American) รุ่นจูเนี่ยร์ II (Junior

16:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กระบี่: ศลาฆิน กิ่งเล็ก 1(Gold)

1 กระบี่: พรวิภา ศรีวิสุทธิ์ 1(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ฐนวัฒน์
พงษ์พันธ์เดชา

2(Silver)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ณิชารัศม์
พงษ์พันธ์เดชา

2(Silver)

3 กรุงเทพมหานคร: อนุชา
วิจิตรกูล

3(Bronze)

3 กรุงเทพมหานคร: ภัสราภรณ์
พันธุ์เดช

3(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร 3: ศุภสิน
ตั้งตราสิทธิ์

4

4 กรุงเทพมหานคร 3: ปภัญรัตน์
บุญตรีสิริบุตร์

4

5 ประจวบคีรีขันธ์: นันธวัฒน์
เฉียบแหลม

6

5 ประจวบคีรีขันธ์: ภัทรีญา กสิพล 6

6 มหาสารคาม: อภิรักษ์
เลื่อยไธสง

5

6 มหาสารคาม: วลัยวรรณ มุกดา 5

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

16:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร: สิรภพ
ล้นเหลือ

1(Gold)

1 กรุงเทพมหานคร: ลักษณา
อารีรักษ์

1(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ชาญชนม์
วงศ์นุ่น

2(Silver)

2 กรุงเทพมหานคร 2: เบญญาภา
ไชยสงค์

2(Silver)

3 ระยอง: อัครวิทย์ จัดดี 3(Bronze)

3 ระยอง: ศตพร เกษรศิริ 3(Bronze)

4 กรุงเทพมหานคร 3: ชัยพร
เอมโอช

4

4 กรุงเทพมหานคร 3: มัญชุสา
แก้วผลึก

4
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5 กระบี่: ศลาฆิน กิ่งเล็ก 6

5 กระบี่: พรวิภา ศรีวิสุทธิ์ 6

6 ปัตตานี: อภินันท์ กันหาป้อง 5

6 ปัตตานี: ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ 5

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

16:40 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร 2: ภัทดนัย
บุญเลิศ

1(Gold)

1 กรุงเทพมหานคร 2: สุธิสา
ติ๊ดอี่พันธุ์

1(Gold)

2 กรุงเทพมหานคร: ศุภเศรษฐ์
โอชาญสิริ

2(Silver)

2 กรุงเทพมหานคร: ปรียานุช
ปทุมศรีวิโรจน์

2(Silver)

3 ระยอง: อัครวิทย์ จัดดี 3(Bronze)

3 ระยอง: ศตพร เกษรศิริ 3(Bronze)

4 ระยอง 2: ชนัญชิดา ปลั่งกลาง 4

4 ระยอง 2: ณัฐพล จุนาพงค์ 4

5 นครราชสีมา: ธนวรรณ
ญาณะนันท์

5

5 นครราชสีมา: อิสระพงษ์
ดวงแก้ว

5

6 มหาสารคาม: อำพล หอมทอง 6

6 มหาสารคาม: เมทิกา นามแก้ว 6



หน้า 1 จาก 1

วอลเลย์บอล ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 9:27:18 PM

ประเภท: ทีมชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 23 08:30 รอบแรก สาย ข นครสวรรค์ - สงขลา 3 : 1

2 คู่ที่ 24 09:45 รอบแรก สาย ข กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่ 3 : 0

3 คู่ที่ 25 11:00 รอบแรก สาย ก ชุมพร - พังงา 0 : 3

4 คู่ที่ 26 12:15 รอบแรก สาย ก นนทบุรี - สุพรรณบุรี 0 : 3

ประเภท: ทีมหญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ สาย ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 คู่ที่ 27 14:30 รอบแรก สาย ข เชียงราย - สมุทรปราการ 3 : 0

2 คู่ที่ 28 15:45 รอบแรก สาย ข ชัยนาท - ศรีสะเกษ 3 : 0

3 คู่ที่ 29 17:00 รอบแรก สาย ก นครราชสีมา - สงขลา 3 : 0

4 คู่ที่ 30 18:15 รอบแรก สาย ก กำแพงเพชร - นนทบุรี 0 : 3
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1 ทีมชาย 08:30 รอบแรก สาย ข ขอนแก่น - นครศรีธรรมราช 2 2 : 0

2 ทีมหญิง 08:30 รอบแรก สาย ข เพชรบูรณ์ - แม่ฮ่องสอน 2 2 : 0

3 ทีมชาย 09:15 รอบแรก สาย ข เชียงราย - เพชรบุรี 0 : 2

4 ทีมหญิง 09:15 รอบแรก สาย ข กรุงเทพมหานคร - พัทลุง 1 : 2

5 ทีมชาย 10:00 รอบแรก สาย ค กาฬสินธุ์ - นนทบุรี 2 2 : 1

6 ทีมหญิง 10:00 รอบแรก สาย ค เพชรบุรี - อำนาจเจริญ 2 : 0

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

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

9 ยุวชน หญิง 11:30 พบกันหมด - กาญจนบุรี - ชุมพร 2 : 0

10 ทีมชาย 15:00 รอบแรก สาย ค เพชรบูรณ์ - ภูเก็ต 2 : 1

11 ทีมหญิง 15:00 รอบแรก สาย ค นนทบุรี - สงขลา 2 : 1

12 ทีมชาย 15:45 รอบแรก สาย ง จันทบุรี - เพชรบุรี 2 0 : 2

13 ทีมหญิง 15:45 รอบแรก สาย ง ขอนแก่น - สมุทรสงคราม 0 : 2

14 ทีมชาย 16:30 รอบแรก สาย ง ชุมพร - อุบลราชธานี 0 : 2

15 ทีมหญิง 16:30 รอบแรก สาย ง ชุมพร - สุพรรณบุรี 0 : 2



หน้า 1 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:01 PM

ประเภท: กบ 200 เมตร - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 กรุงเทพมหานคร 2: จิรภัทร ริมประนาม 00:02:26.27

6 2 นครศรีธรรมราช: บุรินทร์ พลประมวล 00:02:28.38

4 3 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:02:28.98

5 4 ขอนแก่น: อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต 00:02:29.27

6 5 ลพบุรี: จีระยุ โพธิ์คำ 00:02:30.06

3 6 กรุงเทพมหานคร: ปัณณธร เลิศศศิภากร 00:02:30.37

2 7 สุพรรณบุรี: จิณณวัตร อิ่มอุรัง 00:02:30.70

7 8 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:02:30.87

4 9 พะเยา: รัชภูมิ ไชยลังกา 00:02:31.56

2 10 สุพรรณบุรี 2: สรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์ 00:02:31.90

3 11 นนทบุรี: ภูรี ใจยืน 00:02:36.26

5 12 อุบลราชธานี: ศิกษก บุญคง 00:02:40.62

7 13 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:02:45.66

5 14 สุรินทร์: ดัง มณีพรรณ 00:02:47.11

7 15 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:02:48.49

6 16 อุบลราชธานี 2: สิรดนัย ยานู 00:02:48.76

2 17 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:02:50.47

1 18 บุรีรัมย์: คีตกานท์ ช่วยประเสริฐ 00:02:52.65

1 19 ลำพูน: สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี 00:02:53.22



หน้า 2 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

3 20 กาญจนบุรี: ธนภัทร จิ๋วสอาด 00:03:08.80

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 กรุงเทพมหานคร 2: จิรภัทร ริมประนาม 00:02:26.27

6 2 นครศรีธรรมราช: บุรินทร์ พลประมวล 00:02:28.38

4 3 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:02:28.98

5 4 ขอนแก่น: อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต 00:02:29.27

6 5 ลพบุรี: จีระยุ โพธิ์คำ 00:02:30.06

3 6 กรุงเทพมหานคร: ปัณณธร เลิศศศิภากร 00:02:30.37

2 7 สุพรรณบุรี: จิณณวัตร อิ่มอุรัง 00:02:30.70

7 8 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:02:30.87

4 9 พะเยา: รัชภูมิ ไชยลังกา 00:02:31.56

2 10 สุพรรณบุรี 2: สรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์ 00:02:31.90

3 11 นนทบุรี: ภูรี ใจยืน 00:02:36.26

5 12 อุบลราชธานี: ศิกษก บุญคง 00:02:40.62

7 13 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:02:45.66

5 14 สุรินทร์: ดัง มณีพรรณ 00:02:47.11

7 15 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:02:48.49

6 16 อุบลราชธานี 2: สิรดนัย ยานู 00:02:48.76

2 17 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:02:50.47

1 18 บุรีรัมย์: คีตกานท์ ช่วยประเสริฐ 00:02:52.65

1 19 ลำพูน: สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี 00:02:53.22



หน้า 3 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

3 20 กาญจนบุรี: ธนภัทร จิ๋วสอาด 00:03:08.80

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 4 1 กรุงเทพมหานคร 2: จิรภัทร ริมประนาม 00:02:26.27

6 2 นครศรีธรรมราช: บุรินทร์ พลประมวล 00:02:28.38

4 3 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:02:28.98

5 4 ขอนแก่น: อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต 00:02:29.27

6 5 ลพบุรี: จีระยุ โพธิ์คำ 00:02:30.06

3 6 กรุงเทพมหานคร: ปัณณธร เลิศศศิภากร 00:02:30.37

2 7 สุพรรณบุรี: จิณณวัตร อิ่มอุรัง 00:02:30.70

7 8 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:02:30.87

4 9 พะเยา: รัชภูมิ ไชยลังกา 00:02:31.56

2 10 สุพรรณบุรี 2: สรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์ 00:02:31.90

3 11 นนทบุรี: ภูรี ใจยืน 00:02:36.26

5 12 อุบลราชธานี: ศิกษก บุญคง 00:02:40.62

7 13 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:02:45.66

5 14 สุรินทร์: ดัง มณีพรรณ 00:02:47.11

7 15 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:02:48.49

6 16 อุบลราชธานี 2: สิรดนัย ยานู 00:02:48.76

2 17 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:02:50.47

1 18 บุรีรัมย์: คีตกานท์ ช่วยประเสริฐ 00:02:52.65

1 19 ลำพูน: สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี 00:02:53.22



หน้า 4 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

3 20 กาญจนบุรี: ธนภัทร จิ๋วสอาด 00:03:08.80

4 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 4 1 กรุงเทพมหานคร: จิรภัทร ริมประนาม 00:02:24.01(Gold)

3 2 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:02:25.47(Silver)

6 3 ขอนแก่น: อภิวัฑฒก์ เสาวิชิต 00:02:26.41(Bronze)

5 4 นครศรีธรรมราช: บุรินทร์ พลประมวล 00:02:26.67

1 5 สุพรรณบุรี: จิณณวัตร อิ่มอุรัง 00:02:26.70

8 6 นนทบุรี: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:02:28.49

2 7 ลพบุรี: จีระยุ โพธิ์คำ 00:02:30.39

7 8 กรุงเทพมหานคร 2: ปัณณธร เลิศศศิภากร 00:02:31.61

ประเภท: กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 8 1 กรุงเทพมหานคร 2: ฝนปราย แย้มสรวล 00:01:08.71

3 2 กรุงเทพมหานคร: วารีรัชต์ อ้นแสน 00:01:09.40

8 3 เชียงใหม่ 2: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:01:10.17

2 4 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:01:11.34

1 5 กระบี่ 2: ปรียาภรณ์ สิงหบำรุง 00:01:12.24

4 6 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:01:12.80

3 7 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:01:12.88

5 8 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:01:13.82

6 9 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:01:14.27

6 10 นครราชสีมา: ศิรภัสสร ระวังทรัพย์ 00:01:14.39



หน้า 5 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

1 11 นครสวรรค์: ปกิจฐา สุขประเสริฐ 00:01:14.55

2 12 นครปฐม: อริศรา ประยุทธสินธุ์ 00:01:14.75

5 13 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:01:14.84

5 14 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:01:15.68

8 15 สมุทรปราการ: อัจฉรา ณ แฉล้ม 00:01:15.89

5 16 สุพรรณบุรี: โยษิตา ลักษณะพริ้ม 00:01:16.36

6 17 ภูเก็ต: สาริศา โอวรารินท์ 00:01:16.53

4 18 นครปฐม 2: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:01:16.79

7 19 นครสวรรค์ 2: อภัชญา กาสา 00:01:17.15

4 20 สระบุรี: พัณณิตา แก้วจีน 00:01:17.54

3 21 กระบี่: ธนพร แซ่ลิ้ม 00:01:18.35

6 22 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:01:18.37

4 23 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:01:19.26

3 24 แพร่: ปาริชาต ชื่นเอี่ยม 00:01:19.73

2 25 ขอนแก่น: กฤติมา สีซุย 00:01:19.77

7 26 สุราษฎร์ธานี: ภูษณิศา วงศ์เจริญ 00:01:19.99

2 27 นครศรีธรรมราช: จิณณพัด วงพระหัต 00:01:20.11

7 28 ตรัง: ชนากานต์ สีนวล 00:01:24.41

1 29 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร xx:xx:xx.xx(DSQ)

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 8 1 กรุงเทพมหานคร 2: ฝนปราย แย้มสรวล 00:01:08.71



หน้า 6 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

3 2 กรุงเทพมหานคร: วารีรัชต์ อ้นแสน 00:01:09.40

8 3 เชียงใหม่ 2: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:01:10.17

2 4 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:01:11.34

1 5 กระบี่ 2: ปรียาภรณ์ สิงหบำรุง 00:01:12.24

4 6 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:01:12.80

3 7 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:01:12.88

5 8 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:01:13.82

6 9 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:01:14.27

6 10 นครราชสีมา: ศิรภัสสร ระวังทรัพย์ 00:01:14.39

1 11 นครสวรรค์: ปกิจฐา สุขประเสริฐ 00:01:14.55

2 12 นครปฐม: อริศรา ประยุทธสินธุ์ 00:01:14.75

5 13 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:01:14.84

5 14 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:01:15.68

8 15 สมุทรปราการ: อัจฉรา ณ แฉล้ม 00:01:15.89

5 16 สุพรรณบุรี: โยษิตา ลักษณะพริ้ม 00:01:16.36

6 17 ภูเก็ต: สาริศา โอวรารินท์ 00:01:16.53

4 18 นครปฐม 2: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:01:16.79

7 19 นครสวรรค์ 2: อภัชญา กาสา 00:01:17.15

4 20 สระบุรี: พัณณิตา แก้วจีน 00:01:17.54

3 21 กระบี่: ธนพร แซ่ลิ้ม 00:01:18.35



หน้า 7 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

6 22 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:01:18.37

4 23 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:01:19.26

3 24 แพร่: ปาริชาต ชื่นเอี่ยม 00:01:19.73

2 25 ขอนแก่น: กฤติมา สีซุย 00:01:19.77

7 26 สุราษฎร์ธานี: ภูษณิศา วงศ์เจริญ 00:01:19.99

2 27 นครศรีธรรมราช: จิณณพัด วงพระหัต 00:01:20.11

7 28 ตรัง: ชนากานต์ สีนวล 00:01:24.41

1 29 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร xx:xx:xx.xx(DSQ)

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 8 1 กรุงเทพมหานคร 2: ฝนปราย แย้มสรวล 00:01:08.71

3 2 กรุงเทพมหานคร: วารีรัชต์ อ้นแสน 00:01:09.40

8 3 เชียงใหม่ 2: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:01:10.17

2 4 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:01:11.34

1 5 กระบี่ 2: ปรียาภรณ์ สิงหบำรุง 00:01:12.24

4 6 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:01:12.80

3 7 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:01:12.88

5 8 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:01:13.82

6 9 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:01:14.27

6 10 นครราชสีมา: ศิรภัสสร ระวังทรัพย์ 00:01:14.39

1 11 นครสวรรค์: ปกิจฐา สุขประเสริฐ 00:01:14.55

2 12 นครปฐม: อริศรา ประยุทธสินธุ์ 00:01:14.75



หน้า 8 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

5 13 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:01:14.84

5 14 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:01:15.68

8 15 สมุทรปราการ: อัจฉรา ณ แฉล้ม 00:01:15.89

5 16 สุพรรณบุรี: โยษิตา ลักษณะพริ้ม 00:01:16.36

6 17 ภูเก็ต: สาริศา โอวรารินท์ 00:01:16.53

4 18 นครปฐม 2: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:01:16.79

7 19 นครสวรรค์ 2: อภัชญา กาสา 00:01:17.15

4 20 สระบุรี: พัณณิตา แก้วจีน 00:01:17.54

3 21 กระบี่: ธนพร แซ่ลิ้ม 00:01:18.35

6 22 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:01:18.37

4 23 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:01:19.26

3 24 แพร่: ปาริชาต ชื่นเอี่ยม 00:01:19.73

2 25 ขอนแก่น: กฤติมา สีซุย 00:01:19.77

7 26 สุราษฎร์ธานี: ภูษณิศา วงศ์เจริญ 00:01:19.99

2 27 นครศรีธรรมราช: จิณณพัด วงพระหัต 00:01:20.11

7 28 ตรัง: ชนากานต์ สีนวล 00:01:24.41

1 29 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร xx:xx:xx.xx(DSQ)

4 Heat 4 08:30 รอบคัดเลือก 8 1 กรุงเทพมหานคร 2: ฝนปราย แย้มสรวล 00:01:08.71

3 2 กรุงเทพมหานคร: วารีรัชต์ อ้นแสน 00:01:09.40

8 3 เชียงใหม่ 2: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:01:10.17



หน้า 9 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

2 4 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:01:11.34

1 5 กระบี่ 2: ปรียาภรณ์ สิงหบำรุง 00:01:12.24

4 6 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:01:12.80

3 7 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:01:12.88

5 8 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:01:13.82

6 9 เชียงราย: กชกร ศรีบุรี 00:01:14.27

6 10 นครราชสีมา: ศิรภัสสร ระวังทรัพย์ 00:01:14.39

1 11 นครสวรรค์: ปกิจฐา สุขประเสริฐ 00:01:14.55

2 12 นครปฐม: อริศรา ประยุทธสินธุ์ 00:01:14.75

5 13 ศรีสะเกษ: มานิตา เสถียรโชควิศาล 00:01:14.84

5 14 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:01:15.68

8 15 สมุทรปราการ: อัจฉรา ณ แฉล้ม 00:01:15.89

5 16 สุพรรณบุรี: โยษิตา ลักษณะพริ้ม 00:01:16.36

6 17 ภูเก็ต: สาริศา โอวรารินท์ 00:01:16.53

4 18 นครปฐม 2: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:01:16.79

7 19 นครสวรรค์ 2: อภัชญา กาสา 00:01:17.15

4 20 สระบุรี: พัณณิตา แก้วจีน 00:01:17.54

3 21 กระบี่: ธนพร แซ่ลิ้ม 00:01:18.35

6 22 นครราชสีมา 2: บุณยวีร์ คอยสันเทียะ 00:01:18.37

4 23 กำแพงเพชร: หทัยชนก จำเนียรพล 00:01:19.26



หน้า 10 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

3 24 แพร่: ปาริชาต ชื่นเอี่ยม 00:01:19.73

2 25 ขอนแก่น: กฤติมา สีซุย 00:01:19.77

7 26 สุราษฎร์ธานี: ภูษณิศา วงศ์เจริญ 00:01:19.99

2 27 นครศรีธรรมราช: จิณณพัด วงพระหัต 00:01:20.11

7 28 ตรัง: ชนากานต์ สีนวล 00:01:24.41

1 29 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร xx:xx:xx.xx(DSQ)

5 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 4 1 กรุงเทพมหานคร: ฝนปราย แย้มสรวล 00:01:07.41(Gold)

5 2 กรุงเทพมหานคร 2: วารีรัชต์ อ้นแสน 00:01:09.14(Silver)

3 3 เชียงใหม่: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:01:09.57(Bronze)

6 4 มหาสารคาม: เจณิษา อมรศรีรัตนชัย 00:01:09.67

1 5 พระนครศรีอยุธยา: ปาณิสรา ขุนชำนาญ 00:01:11.86

2 6 กระบี่: ปรียาภรณ์ สิงหบำรุง 00:01:12.08

7 7 ปทุมธานี: สุนิสา รักสุภาพ 00:01:12.37

8 8 พิษณุโลก: กาญจนา สุขคง 00:01:13.76

ประเภท: เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 7 1 นครปฐม: กมลชนก ขวัญเมือง 00:05:21.90

2 2 ชลบุรี: จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส 00:05:30.05

2 3 กรุงเทพมหานคร 2: สุทัตตา เทพบุตร 00:05:31.78

1 4 พิษณุโลก: ศุภจิรา สุขคง 00:05:35.30

5 5 ระยอง: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:05:35.82



หน้า 11 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

5 6 เชียงใหม่: ณิชากร มาศวิเชียร 00:05:38.28

6 7 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:05:38.49

3 8 กรุงเทพมหานคร: ทิพย์สุดา คำมี 00:05:41.89

4 9 เชียงราย 2: ธัญชนก สมมิตร 00:05:44.87

6 10 เชียงราย: น้ำผึ้ง ลาภวัตรุ่งเรือง 00:05:45.30

4 11 ขอนแก่น: นรากร รัตนติสร้อย 00:05:48.79

4 12 เพชรบุรี: อธิชา คุณเฉย 00:05:49.51

5 13 นครราชสีมา: จารุภา บุรารักษาเกียรติ 00:05:57.70

3 14 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:06:00.00

1 15 ลำพูน: ฐิติมา กฤษวงค์ 00:06:04.52

7 16 สมุทรปราการ 2: อัจฉรา ณ แฉล้ม xx:xx:xx.xx(DSQ)

3 17 เชียงใหม่ 2: กันติชา ลีลาเจริญทอง xx:xx:xx.xx(DSQ)

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 7 1 นครปฐม: กมลชนก ขวัญเมือง 00:05:21.90

2 2 ชลบุรี: จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส 00:05:30.05

2 3 กรุงเทพมหานคร 2: สุทัตตา เทพบุตร 00:05:31.78

1 4 พิษณุโลก: ศุภจิรา สุขคง 00:05:35.30

5 5 ระยอง: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:05:35.82

5 6 เชียงใหม่: ณิชากร มาศวิเชียร 00:05:38.28

6 7 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:05:38.49

3 8 กรุงเทพมหานคร: ทิพย์สุดา คำมี 00:05:41.89



หน้า 12 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

4 9 เชียงราย 2: ธัญชนก สมมิตร 00:05:44.87

6 10 เชียงราย: น้ำผึ้ง ลาภวัตรุ่งเรือง 00:05:45.30

4 11 ขอนแก่น: นรากร รัตนติสร้อย 00:05:48.79

4 12 เพชรบุรี: อธิชา คุณเฉย 00:05:49.51

5 13 นครราชสีมา: จารุภา บุรารักษาเกียรติ 00:05:57.70

3 14 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:06:00.00

1 15 ลำพูน: ฐิติมา กฤษวงค์ 00:06:04.52

7 16 สมุทรปราการ 2: อัจฉรา ณ แฉล้ม xx:xx:xx.xx(DSQ)

3 17 เชียงใหม่ 2: กันติชา ลีลาเจริญทอง xx:xx:xx.xx(DSQ)

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 7 1 นครปฐม: กมลชนก ขวัญเมือง 00:05:21.90

2 2 ชลบุรี: จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส 00:05:30.05

2 3 กรุงเทพมหานคร 2: สุทัตตา เทพบุตร 00:05:31.78

1 4 พิษณุโลก: ศุภจิรา สุขคง 00:05:35.30

5 5 ระยอง: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:05:35.82

5 6 เชียงใหม่: ณิชากร มาศวิเชียร 00:05:38.28

6 7 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:05:38.49

3 8 กรุงเทพมหานคร: ทิพย์สุดา คำมี 00:05:41.89

4 9 เชียงราย 2: ธัญชนก สมมิตร 00:05:44.87

6 10 เชียงราย: น้ำผึ้ง ลาภวัตรุ่งเรือง 00:05:45.30

4 11 ขอนแก่น: นรากร รัตนติสร้อย 00:05:48.79



หน้า 13 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

4 12 เพชรบุรี: อธิชา คุณเฉย 00:05:49.51

5 13 นครราชสีมา: จารุภา บุรารักษาเกียรติ 00:05:57.70

3 14 สมุทรปราการ: ชุติภา หอมดอก 00:06:00.00

1 15 ลำพูน: ฐิติมา กฤษวงค์ 00:06:04.52

7 16 สมุทรปราการ 2: อัจฉรา ณ แฉล้ม xx:xx:xx.xx(DSQ)

3 17 เชียงใหม่ 2: กันติชา ลีลาเจริญทอง xx:xx:xx.xx(DSQ)

4 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 4 1 นครปฐม: กมลชนก ขวัญเมือง 00:05:07.73(Gold)

5 2 ชลบุรี: จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส 00:05:15.34(Silver)

3 3 กรุงเทพมหานคร: สุทัตตา เทพบุตร 00:05:27.84(Bronze)

8 4 กรุงเทพมหานคร 2: ทิพย์สุดา คำมี 00:05:31.61

2 5 ระยอง: ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์ 00:05:33.66

6 6 พิษณุโลก: ศุภจิรา สุขคง 00:05:35.40

7 7 เชียงใหม่: ณิชากร มาศวิเชียร 00:05:38.17

1 8 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ xx:xx:xx.xx(DSQ)

ประเภท: ทีมหญิง - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 6 1 เชียงใหม่: ณิชากร มาศวิเชียร 00:09:30.03

6 2 เชียงใหม่: ภัทรกันย์ ศรียอง 00:09:30.03

6 3 เชียงใหม่: อภิชยา สุวรรณจันทร์ 00:09:30.03

6 4 เชียงใหม่: มธุรดา ฝันนิมิตร 00:09:30.03

4 5 กรุงเทพมหานคร: สุทัตตา เทพบุตร 00:09:47.67



หน้า 14 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

4 6 กรุงเทพมหานคร: วารีรัชต์ อ้นแสน 00:09:47.67

4 7 กรุงเทพมหานคร: ทิพย์สุดา คำมี 00:09:47.67

4 8 กรุงเทพมหานคร: ประกายฟ้า ลีฬหานนท์ 00:09:47.67

3 9 นนทบุรี: กิตติสุข ดำดี 00:09:48.36

3 10 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:09:48.36

3 11 นนทบุรี: สุดที่รัก วัชรบุศราคำ 00:09:48.36

3 12 นนทบุรี: แพรวา วาสนาพิทักษ์ 00:09:48.36

5 13 ราชบุรี: เพียงพธู เพียรประสบสุข 00:10:25.12

5 14 ราชบุรี: เบญญาภา สานคลุย 00:10:25.12

5 15 ราชบุรี: ปาลิดา โขจุลธรรม 00:10:25.12

5 16 ราชบุรี: พรนภัส ทิพยทัศนัน 00:10:25.12

7 17 นครปฐม: กริสรา ตันเสถียร 00:10:25.15

7 18 นครปฐม: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:10:25.15

7 19 นครปฐม: ฐิติยา พรเลิศสว่างสุข 00:10:25.15

7 20 นครปฐม: อริศรา ประยุทธสินธุ์ 00:10:25.15

2 21 กระบี่: ฐิติวรดา คงเลิศ 00:10:58.53

2 22 กระบี่: วรรณพร คงทน 00:10:58.53

2 23 กระบี่: ธนพร แซ่ลิ้ม 00:10:58.53

2 24 กระบี่: เกศกนก วิเลศ 00:10:58.53

2 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 5 1 กรุงเทพมหานคร: เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์ 00:08:49.22(Gold)



หน้า 15 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:02 PM

5 2 กรุงเทพมหานคร: รัชภร วงศ์อนันต์ศักดิ์ 00:08:49.22(Gold)

5 3 กรุงเทพมหานคร: ณัฐวศา ดีงาม 00:08:49.22(Gold)

5 4 กรุงเทพมหานคร: ฝนปราย แย้มสรวล 00:08:49.22(Gold)

4 5 เชียงใหม่: วริศรา หงส์ฤทธิพันธุ์ 00:09:08.40(Silver)

4 6 เชียงใหม่: อภิชยา สุวรรณจันทร์ 00:09:08.40(Silver)

4 7 เชียงใหม่: คชานันท์ พันธ์ไพศาล 00:09:08.40(Silver)

4 8 เชียงใหม่: กันติชา ลีลาเจริญทอง 00:09:08.40(Silver)

3 9 นนทบุรี: กิตติสุข ดำดี 00:09:15.32(Bronze)

3 10 นนทบุรี: ดวงใจ สิทธิพิทักษ์ 00:09:15.32(Bronze)

3 11 นนทบุรี: สุดที่รัก วัชรบุศราคำ 00:09:15.32(Bronze)

3 12 นนทบุรี: แพรวา วาสนาพิทักษ์ 00:09:15.32(Bronze)

2 13 นครปฐม: กมลชนก ขวัญเมือง 00:09:32.52

2 14 นครปฐม: กริสรา ตันเสถียร 00:09:32.52

2 15 นครปฐม: นันท์ธีมา พุทธเจริญ 00:09:32.52

2 16 นครปฐม: อริศรา ประยุทธสินธุ์ 00:09:32.52

6 17 ราชบุรี: เพียงพธู เพียรประสบสุข 00:10:30.45

6 18 ราชบุรี: เบญญาภา สานคลุย 00:10:30.45

6 19 ราชบุรี: ปาลิดา โขจุลธรรม 00:10:30.45

6 20 ราชบุรี: พรนภัส ทิพยทัศนัน 00:10:30.45

7 21 กระบี่: ฐิติวรดา คงเลิศ 00:10:50.85
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7 22 กระบี่: ธนพร แซ่ลิ้ม 00:10:50.85

7 23 กระบี่: เกศกนก วิเลศ 00:10:50.85

7 24 กระบี่: ปรียาภรณ์ สิงหบำรุง 00:10:50.85

ประเภท: ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:00:26.02

1 2 กรุงเทพมหานคร: นรังค์ พรสิริภร 00:00:26.16

8 3 กรุงเทพมหานคร 2: เขมวัฒน์ รามศิริ 00:00:26.97

3 4 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:00:26.99

5 5 สมุทรปราการ 2: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:00:27.26

2 6 ชลบุรี: พงศ์ศรัณย์ ตั้งมั่นสกุล 00:00:27.43

5 7 สุรินทร์ 2: กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 00:00:27.70

4 8 อุบลราชธานี 2: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:00:27.76

1 9 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:00:27.89

3 10 นครศรีธรรมราช: ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ 00:00:27.97

5 11 สุพรรณบุรี: กฤตานนท์ คำเภา 00:00:28.02

2 12 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:00:28.02

2 13 สุพรรณบุรี 2: ธนโชติ บุญเกตุ 00:00:28.07

1 14 อุตรดิตถ์: รัชภูมิ อินฟากท่า 00:00:28.28

6 15 นครศรีธรรมราช 2: กฤติยา แก่นทอง 00:00:28.40

7 16 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:00:28.46



หน้า 17 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

3 17 พระนครศรีอยุธยา: วิวิศน์ สว่างสินอุดมชัย 00:00:28.48

5 18 ตรัง 2: ดุลยวัต แก้วศรียงค์ 00:00:28.51

8 19 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:00:28.57

5 20 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:00:28.66

4 21 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:00:28.77

2 22 ลำพูน: นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 00:00:29.00

6 23 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:00:29.07

1 24 นนทบุรี: สุรบดี แสงแก้ว 00:00:29.08

7 25 สงขลา 2: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:00:29.08

8 26 มหาสารคาม: อภิวิชญ์ ดำรงพานิชชัย 00:00:29.11

5 27 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:00:29.28

7 28 ลำปาง: สิรวิชญ์ บุตรจันทร์ 00:00:29.31

3 29 ลำพูน 2: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:00:29.33

6 30 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:00:29.33

8 31 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:00:29.49

1 32 สุราษฎร์ธานี: ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 00:00:29.54

3 33 นครปฐม 2: ธนดล แก้วปู่วัด 00:00:29.60

6 34 ภูเก็ต: ชนาเทพ นภาพันธ์ 00:00:29.64

7 35 สงขลา: ทักษิณ เดชสโร 00:00:29.81

2 36 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:00:29.86



หน้า 18 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

7 37 กระบี่: ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ 00:00:29.91

7 38 ตรัง: จิระกาญจน์ ชาคริตยานนท์ 00:00:29.93

4 39 อุบลราชธานี: คชาพงศ์ ถ้าหิน 00:00:30.02

4 40 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:00:30.12

4 41 ลำปาง 2: พชรดล ศิริพันธุ์ 00:00:30.20

3 42 น่าน: สรวิชญ์ ไชยรังษี 00:00:30.44

8 43 พิษณุโลก: มงคล เบ็ญจวรรณ์ 00:00:30.54

6 44 ชุมพร 2: จิรวัฒน์ ไชยคีรี 00:00:31.01

4 45 ชุมพร: สิขรินทร์ มณีโชติ 00:00:31.39

6 46 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:00:31.65

2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:00:26.02

1 2 กรุงเทพมหานคร: นรังค์ พรสิริภร 00:00:26.16

8 3 กรุงเทพมหานคร 2: เขมวัฒน์ รามศิริ 00:00:26.97

3 4 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:00:26.99

5 5 สมุทรปราการ 2: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:00:27.26

2 6 ชลบุรี: พงศ์ศรัณย์ ตั้งมั่นสกุล 00:00:27.43

5 7 สุรินทร์ 2: กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 00:00:27.70

4 8 อุบลราชธานี 2: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:00:27.76

1 9 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:00:27.89

3 10 นครศรีธรรมราช: ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ 00:00:27.97



หน้า 19 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

5 11 สุพรรณบุรี: กฤตานนท์ คำเภา 00:00:28.02

2 12 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:00:28.02

2 13 สุพรรณบุรี 2: ธนโชติ บุญเกตุ 00:00:28.07

1 14 อุตรดิตถ์: รัชภูมิ อินฟากท่า 00:00:28.28

6 15 นครศรีธรรมราช 2: กฤติยา แก่นทอง 00:00:28.40

7 16 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:00:28.46

3 17 พระนครศรีอยุธยา: วิวิศน์ สว่างสินอุดมชัย 00:00:28.48

5 18 ตรัง 2: ดุลยวัต แก้วศรียงค์ 00:00:28.51

8 19 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:00:28.57

5 20 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:00:28.66

4 21 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:00:28.77

2 22 ลำพูน: นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 00:00:29.00

6 23 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:00:29.07

1 24 นนทบุรี: สุรบดี แสงแก้ว 00:00:29.08

7 25 สงขลา 2: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:00:29.08

8 26 มหาสารคาม: อภิวิชญ์ ดำรงพานิชชัย 00:00:29.11

5 27 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:00:29.28

7 28 ลำปาง: สิรวิชญ์ บุตรจันทร์ 00:00:29.31

3 29 ลำพูน 2: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:00:29.33

6 30 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:00:29.33



หน้า 20 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

8 31 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:00:29.49

1 32 สุราษฎร์ธานี: ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 00:00:29.54

3 33 นครปฐม 2: ธนดล แก้วปู่วัด 00:00:29.60

6 34 ภูเก็ต: ชนาเทพ นภาพันธ์ 00:00:29.64

7 35 สงขลา: ทักษิณ เดชสโร 00:00:29.81

2 36 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:00:29.86

7 37 กระบี่: ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ 00:00:29.91

7 38 ตรัง: จิระกาญจน์ ชาคริตยานนท์ 00:00:29.93

4 39 อุบลราชธานี: คชาพงศ์ ถ้าหิน 00:00:30.02

4 40 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:00:30.12

4 41 ลำปาง 2: พชรดล ศิริพันธุ์ 00:00:30.20

3 42 น่าน: สรวิชญ์ ไชยรังษี 00:00:30.44

8 43 พิษณุโลก: มงคล เบ็ญจวรรณ์ 00:00:30.54

6 44 ชุมพร 2: จิรวัฒน์ ไชยคีรี 00:00:31.01

4 45 ชุมพร: สิขรินทร์ มณีโชติ 00:00:31.39

6 46 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:00:31.65

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:00:26.02

1 2 กรุงเทพมหานคร: นรังค์ พรสิริภร 00:00:26.16

8 3 กรุงเทพมหานคร 2: เขมวัฒน์ รามศิริ 00:00:26.97

3 4 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:00:26.99



หน้า 21 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

5 5 สมุทรปราการ 2: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:00:27.26

2 6 ชลบุรี: พงศ์ศรัณย์ ตั้งมั่นสกุล 00:00:27.43

5 7 สุรินทร์ 2: กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 00:00:27.70

4 8 อุบลราชธานี 2: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:00:27.76

1 9 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:00:27.89

3 10 นครศรีธรรมราช: ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ 00:00:27.97

5 11 สุพรรณบุรี: กฤตานนท์ คำเภา 00:00:28.02

2 12 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:00:28.02

2 13 สุพรรณบุรี 2: ธนโชติ บุญเกตุ 00:00:28.07

1 14 อุตรดิตถ์: รัชภูมิ อินฟากท่า 00:00:28.28

6 15 นครศรีธรรมราช 2: กฤติยา แก่นทอง 00:00:28.40

7 16 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:00:28.46

3 17 พระนครศรีอยุธยา: วิวิศน์ สว่างสินอุดมชัย 00:00:28.48

5 18 ตรัง 2: ดุลยวัต แก้วศรียงค์ 00:00:28.51

8 19 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:00:28.57

5 20 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:00:28.66

4 21 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:00:28.77

2 22 ลำพูน: นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 00:00:29.00

6 23 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:00:29.07

1 24 นนทบุรี: สุรบดี แสงแก้ว 00:00:29.08



หน้า 22 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

7 25 สงขลา 2: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:00:29.08

8 26 มหาสารคาม: อภิวิชญ์ ดำรงพานิชชัย 00:00:29.11

5 27 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:00:29.28

7 28 ลำปาง: สิรวิชญ์ บุตรจันทร์ 00:00:29.31

3 29 ลำพูน 2: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:00:29.33

6 30 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:00:29.33

8 31 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:00:29.49

1 32 สุราษฎร์ธานี: ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 00:00:29.54

3 33 นครปฐม 2: ธนดล แก้วปู่วัด 00:00:29.60

6 34 ภูเก็ต: ชนาเทพ นภาพันธ์ 00:00:29.64

7 35 สงขลา: ทักษิณ เดชสโร 00:00:29.81

2 36 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:00:29.86

7 37 กระบี่: ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ 00:00:29.91

7 38 ตรัง: จิระกาญจน์ ชาคริตยานนท์ 00:00:29.93

4 39 อุบลราชธานี: คชาพงศ์ ถ้าหิน 00:00:30.02

4 40 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:00:30.12

4 41 ลำปาง 2: พชรดล ศิริพันธุ์ 00:00:30.20

3 42 น่าน: สรวิชญ์ ไชยรังษี 00:00:30.44

8 43 พิษณุโลก: มงคล เบ็ญจวรรณ์ 00:00:30.54

6 44 ชุมพร 2: จิรวัฒน์ ไชยคีรี 00:00:31.01



หน้า 23 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

4 45 ชุมพร: สิขรินทร์ มณีโชติ 00:00:31.39

6 46 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:00:31.65

4 Heat 4 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:00:26.02

1 2 กรุงเทพมหานคร: นรังค์ พรสิริภร 00:00:26.16

8 3 กรุงเทพมหานคร 2: เขมวัฒน์ รามศิริ 00:00:26.97

3 4 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:00:26.99

5 5 สมุทรปราการ 2: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:00:27.26

2 6 ชลบุรี: พงศ์ศรัณย์ ตั้งมั่นสกุล 00:00:27.43

5 7 สุรินทร์ 2: กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 00:00:27.70

4 8 อุบลราชธานี 2: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:00:27.76

1 9 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:00:27.89

3 10 นครศรีธรรมราช: ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ 00:00:27.97

5 11 สุพรรณบุรี: กฤตานนท์ คำเภา 00:00:28.02

2 12 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:00:28.02

2 13 สุพรรณบุรี 2: ธนโชติ บุญเกตุ 00:00:28.07

1 14 อุตรดิตถ์: รัชภูมิ อินฟากท่า 00:00:28.28

6 15 นครศรีธรรมราช 2: กฤติยา แก่นทอง 00:00:28.40

7 16 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:00:28.46

3 17 พระนครศรีอยุธยา: วิวิศน์ สว่างสินอุดมชัย 00:00:28.48

5 18 ตรัง 2: ดุลยวัต แก้วศรียงค์ 00:00:28.51



หน้า 24 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

8 19 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:00:28.57

5 20 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:00:28.66

4 21 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:00:28.77

2 22 ลำพูน: นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 00:00:29.00

6 23 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:00:29.07

1 24 นนทบุรี: สุรบดี แสงแก้ว 00:00:29.08

7 25 สงขลา 2: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:00:29.08

8 26 มหาสารคาม: อภิวิชญ์ ดำรงพานิชชัย 00:00:29.11

5 27 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:00:29.28

7 28 ลำปาง: สิรวิชญ์ บุตรจันทร์ 00:00:29.31

3 29 ลำพูน 2: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:00:29.33

6 30 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:00:29.33

8 31 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:00:29.49

1 32 สุราษฎร์ธานี: ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 00:00:29.54

3 33 นครปฐม 2: ธนดล แก้วปู่วัด 00:00:29.60

6 34 ภูเก็ต: ชนาเทพ นภาพันธ์ 00:00:29.64

7 35 สงขลา: ทักษิณ เดชสโร 00:00:29.81

2 36 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:00:29.86

7 37 กระบี่: ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ 00:00:29.91

7 38 ตรัง: จิระกาญจน์ ชาคริตยานนท์ 00:00:29.93



หน้า 25 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

4 39 อุบลราชธานี: คชาพงศ์ ถ้าหิน 00:00:30.02

4 40 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:00:30.12

4 41 ลำปาง 2: พชรดล ศิริพันธุ์ 00:00:30.20

3 42 น่าน: สรวิชญ์ ไชยรังษี 00:00:30.44

8 43 พิษณุโลก: มงคล เบ็ญจวรรณ์ 00:00:30.54

6 44 ชุมพร 2: จิรวัฒน์ ไชยคีรี 00:00:31.01

4 45 ชุมพร: สิขรินทร์ มณีโชติ 00:00:31.39

6 46 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:00:31.65

5 Heat 5 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:00:26.02

1 2 กรุงเทพมหานคร: นรังค์ พรสิริภร 00:00:26.16

8 3 กรุงเทพมหานคร 2: เขมวัฒน์ รามศิริ 00:00:26.97

3 4 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:00:26.99

5 5 สมุทรปราการ 2: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:00:27.26

2 6 ชลบุรี: พงศ์ศรัณย์ ตั้งมั่นสกุล 00:00:27.43

5 7 สุรินทร์ 2: กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 00:00:27.70

4 8 อุบลราชธานี 2: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:00:27.76

1 9 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:00:27.89

3 10 นครศรีธรรมราช: ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ 00:00:27.97

5 11 สุพรรณบุรี: กฤตานนท์ คำเภา 00:00:28.02

2 12 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:00:28.02



หน้า 26 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

2 13 สุพรรณบุรี 2: ธนโชติ บุญเกตุ 00:00:28.07

1 14 อุตรดิตถ์: รัชภูมิ อินฟากท่า 00:00:28.28

6 15 นครศรีธรรมราช 2: กฤติยา แก่นทอง 00:00:28.40

7 16 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:00:28.46

3 17 พระนครศรีอยุธยา: วิวิศน์ สว่างสินอุดมชัย 00:00:28.48

5 18 ตรัง 2: ดุลยวัต แก้วศรียงค์ 00:00:28.51

8 19 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:00:28.57

5 20 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:00:28.66

4 21 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:00:28.77

2 22 ลำพูน: นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 00:00:29.00

6 23 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:00:29.07

1 24 นนทบุรี: สุรบดี แสงแก้ว 00:00:29.08

7 25 สงขลา 2: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:00:29.08

8 26 มหาสารคาม: อภิวิชญ์ ดำรงพานิชชัย 00:00:29.11

5 27 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:00:29.28

7 28 ลำปาง: สิรวิชญ์ บุตรจันทร์ 00:00:29.31

3 29 ลำพูน 2: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:00:29.33

6 30 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:00:29.33

8 31 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:00:29.49

1 32 สุราษฎร์ธานี: ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 00:00:29.54



หน้า 27 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

3 33 นครปฐม 2: ธนดล แก้วปู่วัด 00:00:29.60

6 34 ภูเก็ต: ชนาเทพ นภาพันธ์ 00:00:29.64

7 35 สงขลา: ทักษิณ เดชสโร 00:00:29.81

2 36 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:00:29.86

7 37 กระบี่: ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ 00:00:29.91

7 38 ตรัง: จิระกาญจน์ ชาคริตยานนท์ 00:00:29.93

4 39 อุบลราชธานี: คชาพงศ์ ถ้าหิน 00:00:30.02

4 40 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:00:30.12

4 41 ลำปาง 2: พชรดล ศิริพันธุ์ 00:00:30.20

3 42 น่าน: สรวิชญ์ ไชยรังษี 00:00:30.44

8 43 พิษณุโลก: มงคล เบ็ญจวรรณ์ 00:00:30.54

6 44 ชุมพร 2: จิรวัฒน์ ไชยคีรี 00:00:31.01

4 45 ชุมพร: สิขรินทร์ มณีโชติ 00:00:31.39

6 46 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:00:31.65

6 Heat 6 08:30 รอบคัดเลือก 2 1 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:00:26.02

1 2 กรุงเทพมหานคร: นรังค์ พรสิริภร 00:00:26.16

8 3 กรุงเทพมหานคร 2: เขมวัฒน์ รามศิริ 00:00:26.97

3 4 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:00:26.99

5 5 สมุทรปราการ 2: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:00:27.26

2 6 ชลบุรี: พงศ์ศรัณย์ ตั้งมั่นสกุล 00:00:27.43



หน้า 28 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

5 7 สุรินทร์ 2: กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 00:00:27.70

4 8 อุบลราชธานี 2: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:00:27.76

1 9 สมุทรสาคร: ทวีวัฒน์ พรรัตนพิทักษ์ 00:00:27.89

3 10 นครศรีธรรมราช: ณรรฐภัทร์ กังธาราทิพย์ 00:00:27.97

5 11 สุพรรณบุรี: กฤตานนท์ คำเภา 00:00:28.02

2 12 นนทบุรี 2: ธนกฤต เมฆเจริญ 00:00:28.02

2 13 สุพรรณบุรี 2: ธนโชติ บุญเกตุ 00:00:28.07

1 14 อุตรดิตถ์: รัชภูมิ อินฟากท่า 00:00:28.28

6 15 นครศรีธรรมราช 2: กฤติยา แก่นทอง 00:00:28.40

7 16 นครราชสีมา 2: ศุภวิศน์ พรหมวิจารณ์ 00:00:28.46

3 17 พระนครศรีอยุธยา: วิวิศน์ สว่างสินอุดมชัย 00:00:28.48

5 18 ตรัง 2: ดุลยวัต แก้วศรียงค์ 00:00:28.51

8 19 แพร่: ณภัทร เพ็งเพชร 00:00:28.57

5 20 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:00:28.66

4 21 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:00:28.77

2 22 ลำพูน: นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 00:00:29.00

6 23 สุรินทร์: ชยรพ คำไอ่ 00:00:29.07

1 24 นนทบุรี: สุรบดี แสงแก้ว 00:00:29.08

7 25 สงขลา 2: ธีรเดช จันทร์สมบูรณ์ 00:00:29.08

8 26 มหาสารคาม: อภิวิชญ์ ดำรงพานิชชัย 00:00:29.11



หน้า 29 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

5 27 ภูเก็ต 2: ชัชพัชร ชัชพงศ์ 00:00:29.28

7 28 ลำปาง: สิรวิชญ์ บุตรจันทร์ 00:00:29.31

3 29 ลำพูน 2: ณัฐนันท์ อุปชัย 00:00:29.33

6 30 นครราชสีมา: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:00:29.33

8 31 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:00:29.49

1 32 สุราษฎร์ธานี: ปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ 00:00:29.54

3 33 นครปฐม 2: ธนดล แก้วปู่วัด 00:00:29.60

6 34 ภูเก็ต: ชนาเทพ นภาพันธ์ 00:00:29.64

7 35 สงขลา: ทักษิณ เดชสโร 00:00:29.81

2 36 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:00:29.86

7 37 กระบี่: ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ 00:00:29.91

7 38 ตรัง: จิระกาญจน์ ชาคริตยานนท์ 00:00:29.93

4 39 อุบลราชธานี: คชาพงศ์ ถ้าหิน 00:00:30.02

4 40 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:00:30.12

4 41 ลำปาง 2: พชรดล ศิริพันธุ์ 00:00:30.20

3 42 น่าน: สรวิชญ์ ไชยรังษี 00:00:30.44

8 43 พิษณุโลก: มงคล เบ็ญจวรรณ์ 00:00:30.54

6 44 ชุมพร 2: จิรวัฒน์ ไชยคีรี 00:00:31.01

4 45 ชุมพร: สิขรินทร์ มณีโชติ 00:00:31.39

6 46 นครปฐม: ธนนชัย จันทร์รักษา 00:00:31.65



หน้า 30 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

7 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 5 1 กรุงเทพมหานคร 2: นรังค์ พรสิริภร 00:00:25.68(Gold)

4 2 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:00:26.30(Silver)

6 3 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:00:26.78(Bronze)

3 4 กรุงเทพมหานคร: เขมวัฒน์ รามศิริ 00:00:26.84

7 5 ชลบุรี: พงศ์ศรัณย์ ตั้งมั่นสกุล 00:00:27.19

2 6 สมุทรปราการ: ภูมภากร เรืองสะอาด 00:00:27.40

1 7 สุรินทร์: กฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 00:00:27.70

8 8 อุบลราชธานี: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:00:27.71

ประเภท: ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย
ลำดับ คู่ที่ เวลา รอบ ลู่ ระหว่าง    ผลการแข่งขัน
1 Heat 1 08:30 รอบคัดเลือก 5 1 พังงา: จิตรภณ ถาวราภา 00:02:00.43

2 2 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:02:01.16

6 3 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:02:02.13

6 4 อุบลราชธานี 2: พนธกร เจริญทัศน์ 00:02:03.31

7 5 นนทบุรี: พีรพัฒน์ พันธุ์ดี 00:02:03.71

7 6 พิษณุโลก 2: วราพงศ์ เสืออุดม 00:02:05.51

7 7 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:02:06.58

3 8 กรุงเทพมหานคร: กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล 00:02:07.37

5 9 พิษณุโลก: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:02:08.11

8 10 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:02:08.73

3 11 สมุทรปราการ 2: ลภัส กุลวิริยะชัยศรี 00:02:09.07



หน้า 31 จาก 37
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7 12 ชลบุรี 2: ณัฐพัชร์ พรมจันทร์ 00:02:09.84

2 13 อุบลราชธานี: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:02:11.51

4 14 สุพรรณบุรี: จตุพร ดำรัส 00:02:11.55

6 15 ประจวบคีรีขันธ์: ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ 00:02:11.60

8 16 สุพรรณบุรี 2: ธาดา เอ้สมนึก 00:02:11.83

4 17 นครราชสีมา 2: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:02:12.92

1 18 นครราชสีมา: ไวทยา มีลาภ 00:02:14.20

1 19 ลำพูน: สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี 00:02:14.85

3 20 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:02:15.45

5 21 บุรีรัมย์: คีตกานท์ ช่วยประเสริฐ 00:02:16.16

4 22 สงขลา: ปาณัสม์ นัคเร 00:02:16.25

1 23 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:02:16.46

1 24 นครปฐม: ธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ 00:02:16.52

6 25 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:02:18.27

2 26 นครปฐม 2: ฐิติวัฒน์ ภูถุ 00:02:18.54

4 27 สตูล: ประสารศักฎ์ ศรีคงแก้ว 00:02:19.83

8 28 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:02:20.19

3 29 กาญจนบุรี: ฐานวัฒน์ อัศวกูลกำเนิด 00:02:20.95

5 30 ภูเก็ต: โรเบิร์ต มาร์ติน 00:02:23.55

2 31 ตรัง: จิรายุ คงขาว 00:02:28.14
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2 Heat 2 08:30 รอบคัดเลือก 5 1 พังงา: จิตรภณ ถาวราภา 00:02:00.43

2 2 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:02:01.16

6 3 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:02:02.13

6 4 อุบลราชธานี 2: พนธกร เจริญทัศน์ 00:02:03.31

7 5 นนทบุรี: พีรพัฒน์ พันธุ์ดี 00:02:03.71

7 6 พิษณุโลก 2: วราพงศ์ เสืออุดม 00:02:05.51

7 7 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:02:06.58

3 8 กรุงเทพมหานคร: กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล 00:02:07.37

5 9 พิษณุโลก: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:02:08.11

8 10 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:02:08.73

3 11 สมุทรปราการ 2: ลภัส กุลวิริยะชัยศรี 00:02:09.07

7 12 ชลบุรี 2: ณัฐพัชร์ พรมจันทร์ 00:02:09.84

2 13 อุบลราชธานี: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:02:11.51

4 14 สุพรรณบุรี: จตุพร ดำรัส 00:02:11.55

6 15 ประจวบคีรีขันธ์: ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ 00:02:11.60

8 16 สุพรรณบุรี 2: ธาดา เอ้สมนึก 00:02:11.83

4 17 นครราชสีมา 2: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:02:12.92

1 18 นครราชสีมา: ไวทยา มีลาภ 00:02:14.20

1 19 ลำพูน: สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี 00:02:14.85

3 20 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:02:15.45



หน้า 33 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

5 21 บุรีรัมย์: คีตกานท์ ช่วยประเสริฐ 00:02:16.16

4 22 สงขลา: ปาณัสม์ นัคเร 00:02:16.25

1 23 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:02:16.46

1 24 นครปฐม: ธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ 00:02:16.52

6 25 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:02:18.27

2 26 นครปฐม 2: ฐิติวัฒน์ ภูถุ 00:02:18.54

4 27 สตูล: ประสารศักฎ์ ศรีคงแก้ว 00:02:19.83

8 28 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:02:20.19

3 29 กาญจนบุรี: ฐานวัฒน์ อัศวกูลกำเนิด 00:02:20.95

5 30 ภูเก็ต: โรเบิร์ต มาร์ติน 00:02:23.55

2 31 ตรัง: จิรายุ คงขาว 00:02:28.14

3 Heat 3 08:30 รอบคัดเลือก 5 1 พังงา: จิตรภณ ถาวราภา 00:02:00.43

2 2 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:02:01.16

6 3 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:02:02.13

6 4 อุบลราชธานี 2: พนธกร เจริญทัศน์ 00:02:03.31

7 5 นนทบุรี: พีรพัฒน์ พันธุ์ดี 00:02:03.71

7 6 พิษณุโลก 2: วราพงศ์ เสืออุดม 00:02:05.51

7 7 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:02:06.58

3 8 กรุงเทพมหานคร: กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล 00:02:07.37

5 9 พิษณุโลก: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:02:08.11



หน้า 34 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

8 10 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:02:08.73

3 11 สมุทรปราการ 2: ลภัส กุลวิริยะชัยศรี 00:02:09.07

7 12 ชลบุรี 2: ณัฐพัชร์ พรมจันทร์ 00:02:09.84

2 13 อุบลราชธานี: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:02:11.51

4 14 สุพรรณบุรี: จตุพร ดำรัส 00:02:11.55

6 15 ประจวบคีรีขันธ์: ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ 00:02:11.60

8 16 สุพรรณบุรี 2: ธาดา เอ้สมนึก 00:02:11.83

4 17 นครราชสีมา 2: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:02:12.92

1 18 นครราชสีมา: ไวทยา มีลาภ 00:02:14.20

1 19 ลำพูน: สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี 00:02:14.85

3 20 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:02:15.45

5 21 บุรีรัมย์: คีตกานท์ ช่วยประเสริฐ 00:02:16.16

4 22 สงขลา: ปาณัสม์ นัคเร 00:02:16.25

1 23 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:02:16.46

1 24 นครปฐม: ธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ 00:02:16.52

6 25 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:02:18.27

2 26 นครปฐม 2: ฐิติวัฒน์ ภูถุ 00:02:18.54

4 27 สตูล: ประสารศักฎ์ ศรีคงแก้ว 00:02:19.83

8 28 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:02:20.19

3 29 กาญจนบุรี: ฐานวัฒน์ อัศวกูลกำเนิด 00:02:20.95



หน้า 35 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

5 30 ภูเก็ต: โรเบิร์ต มาร์ติน 00:02:23.55

2 31 ตรัง: จิรายุ คงขาว 00:02:28.14

4 Heat 4 08:30 รอบคัดเลือก 5 1 พังงา: จิตรภณ ถาวราภา 00:02:00.43

2 2 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:02:01.16

6 3 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:02:02.13

6 4 อุบลราชธานี 2: พนธกร เจริญทัศน์ 00:02:03.31

7 5 นนทบุรี: พีรพัฒน์ พันธุ์ดี 00:02:03.71

7 6 พิษณุโลก 2: วราพงศ์ เสืออุดม 00:02:05.51

7 7 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:02:06.58

3 8 กรุงเทพมหานคร: กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล 00:02:07.37

5 9 พิษณุโลก: ปิยวิทย์ ถิระสินสมบูรณ์ 00:02:08.11

8 10 สมุทรปราการ: นันทิวัฒน์ ถวิลไพร 00:02:08.73

3 11 สมุทรปราการ 2: ลภัส กุลวิริยะชัยศรี 00:02:09.07

7 12 ชลบุรี 2: ณัฐพัชร์ พรมจันทร์ 00:02:09.84

2 13 อุบลราชธานี: อภิวัฒน์ รอดเทียน 00:02:11.51

4 14 สุพรรณบุรี: จตุพร ดำรัส 00:02:11.55

6 15 ประจวบคีรีขันธ์: ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ 00:02:11.60

8 16 สุพรรณบุรี 2: ธาดา เอ้สมนึก 00:02:11.83

4 17 นครราชสีมา 2: รัฐศาสตร์ พลอยผักแว่น 00:02:12.92

1 18 นครราชสีมา: ไวทยา มีลาภ 00:02:14.20



หน้า 36 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

1 19 ลำพูน: สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี 00:02:14.85

3 20 มุกดาหาร: ณัฐภูมิ ศรีประสงค์ 00:02:15.45

5 21 บุรีรัมย์: คีตกานท์ ช่วยประเสริฐ 00:02:16.16

4 22 สงขลา: ปาณัสม์ นัคเร 00:02:16.25

1 23 เชียงใหม่ 2: ณัฐภัทร นันตาเป็ง 00:02:16.46

1 24 นครปฐม: ธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ 00:02:16.52

6 25 ขอนแก่น: กิตติธัช วิชัยธรรม 00:02:18.27

2 26 นครปฐม 2: ฐิติวัฒน์ ภูถุ 00:02:18.54

4 27 สตูล: ประสารศักฎ์ ศรีคงแก้ว 00:02:19.83

8 28 ขอนแก่น 2: สวพล ขวัญเมือง 00:02:20.19

3 29 กาญจนบุรี: ฐานวัฒน์ อัศวกูลกำเนิด 00:02:20.95

5 30 ภูเก็ต: โรเบิร์ต มาร์ติน 00:02:23.55

2 31 ตรัง: จิรายุ คงขาว 00:02:28.14

5 - 15:00 รอบชิงชนะเลิศ 4 1 พังงา: จิตรภณ ถาวราภา 00:01:58.51(Gold)

5 2 เชียงใหม่: อภิวิชญ์ ครัดทัพ 00:01:58.55(Silver)

3 3 ปทุมธานี: จักรตฤณ จัคโคโมเพียซซ่า 00:01:58.89(Bronze)

6 4 อุบลราชธานี: พนธกร เจริญทัศน์ 00:02:01.55

2 5 นนทบุรี: พีรพัฒน์ พันธุ์ดี 00:02:01.84

1 6 ชลบุรี: ตฤณภัทร โภคประเสริฐ 00:02:03.73

7 7 พิษณุโลก: วราพงศ์ เสืออุดม 00:02:05.31



หน้า 37 จาก 37

ว่ายน้ำ ประจำวันที่ 19/03/2560

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 7:22:03 PM

8 8 กรุงเทพมหานคร: กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล 00:02:05.50



วูด้บอล  ประจาํวนัที� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  นบัจาํนวนการต ีทมี
หญงิ

08:30 รอบสอง 12เกท  1 ชุมพร
2 ขอนแกน่
3 มหาสารคาม
4 เชียงราย
5 ศรีสะเกษ
6 กรุงเทพมหานคร
7 พะเยา
8 พทัลุง
9 กระบี�
10 ชลบรีุ
11 ประจวบครีีขนัธ์
12 สงิห์บรีุ

478
501
502
507
515
519
547
553
556
569
576
628



วูด้บอลนบัจาํนวนเกท ประจาํวนัที� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:00 รอบแรก 12เกท  1 ชุมพร
2 ชยันาท

3
5

2  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 จนัทบรีุ
2 ชยันาท

3
5

3  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 กาญจนบรีุ
2 สงิห์บรีุ

4
6

4  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ชุมพร
2 น่าน

0
7 (ชนะ Bye)

5  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 สรุาษฎร์ธานี
2 นครราชสมีา

1
6

6  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 สรุาษฎร์ธานี
2 กาญจนบรีุ

5
6

7  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 จนัทบรีุ
2 สโุขทยั

4
5

8  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 อดุรธานี
2 สโุขทยั

2
4

9  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 กาญจนบรีุ
2 พทัลุง

3
7

10  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 อดุรธานี
2 สรุาษฎร์ธานี

3
6

11  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 น่าน
2 สโุขทยั

0
7

12  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 กาญจนบรีุ
2 พทัลุง

1
6

13  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ชยันาท
2 อดุรธานี

1
5

14  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 ระยอง
2 สโุขทยั

3
6

15  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 สงิห์บรีุ
2 สรุาษฎร์ธานี

4
6

16  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

08:30 รอบแรก 12เกท  1 นครราชสมีา
2 ชุมพร

4
5

17  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ชยันาท
2 อดุรธานี

1
3

18  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ชยันาท
2 สงิห์บรีุ

4
5

19  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ระยอง
2 สงิห์บรีุ

4
6

20  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ระยอง
2 น่าน

0
6

21  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 พทัลุง
2 นครราชสมีา

3
5

22  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 กาญจนบรีุ
2 พทัลุง

0
6



23  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สโุขทยั
2 น่าน

2
6

24  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สโุขทยั
2 นครราชสมีา

2
6

25  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 จนัทบรีุ
2 พทัลุง

1
7

26  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สรุาษฎร์ธานี
2 สงิห์บรีุ

2
6

27  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 สโุขทยั
2 ชุมพร

5
6

28  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 จนัทบรีุ
2 พทัลุง

6
7

29  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 อดุรธานี
2 นครราชสมีา

5
6

30  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 น่าน
2 สโุขทยั

2
5

31  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ระยอง
2 สรุาษฎร์ธานี

3
6

32  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

10:00 รอบสอง 12เกท  1 ชยันาท
2 ชุมพร

1
6

33  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

11:00 รอบสาม  1 อดุรธานี
2 สงิห์บรีุ

2
5

34  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

11:00 รอบสาม  1 น่าน
2 สงิห์บรีุ

4
6

35  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

11:00 รอบสาม  1 น่าน
2 นครราชสมีา

1
5

36  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

11:00 รอบสาม  1 นครราชสมีา
2 พทัลุง

2
5

37  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

11:00 รอบสาม  1 พทัลุง
2 ชุมพร

5
6

38  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

11:00 รอบสาม  1 พทัลุง
2 สงิห์บรีุ

3
6

39  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

11:00 รอบสาม  1 สรุาษฎร์ธานี
2 นครราชสมีา

0
7

40  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

11:00 รอบสาม  1 ชุมพร
2 สโุขทยั

2
3

41  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

13.00 รอบสีن  1 สงิห์บรีุ
2 นครราชสมีา

2
7

42  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

13.00 รอบสีن  1 พทัลุง
2 สงิห์บรีุ

4
6

43  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

13.00 รอบสีن  1 ชุมพร
2 นครราชสมีา

3
4

44  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

13.00 รอบสีن  1 สโุขทยั
2 สงิห์บรีุ

2
5

45  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

14:00 รอบรองชนะเลศิ  1 นครราชสมีา
2 นครราชสมีา 2

5
6

46  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

14:00 รอบรองชนะเลศิ  1 สงิห์บรีุ
2 สงิห์บรีุ 2

1
4

47  แบบนบัจาํนวนเกท
บคุคลชาย

15:00 รอบชงิชนะเลศิ  1 นครราชสมีา
2 สงิห์บรีุ

3
4



หน้า 1 จาก 1

สนุกเกอร์ ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 3:19:42 PM

1 ประเภทคู่ 15 แดง 10:00 รอบรองชนะเลิศ - ชลบุรี - สุราษฎร์ธานี 3 : 1

2 ประเภทคู่ 15 แดง 10:00 รอบรองชนะเลิศ - กระบี่ - สุรินทร์ 3 : 1

3 ประเภทคู่ 15 แดง 12:30 รอบชิงชนะเลิศ - กระบี่ - ชลบุรี 1 : 3



หน้า 1 จาก 1

หมากล้อม ประจำวันที่ 19/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/19/2017 4:53:52 PM

1 คู่ชาย 09:00 รอบรองชนะเลิศ - 1 นนทบุรี 0

2 นครราชสีมา 1

2 คู่ชาย 09:00 รอบรองชนะเลิศ - 1 ชลบุรี 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

3 คู่หญิง 09:00 รอบรองชนะเลิศ - 1 มหาสารคาม 0

2 นครราชสีมา 1

4 คู่หญิง 09:00 รอบรองชนะเลิศ - 1 ชลบุรี 0

2 นครปฐม 1

5 คู่ผสม 09:00 รอบรองชนะเลิศ - 1 นนทบุรี 0

2 ปทุมธานี 1

6 คู่ผสม 09:00 รอบรองชนะเลิศ - 1 ศรีสะเกษ 0

2 กรุงเทพมหานคร 1

7 คู่ชาย 13:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร 0

2 นครราชสีมา 1

8 คู่หญิง 13:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 นครปฐม 0

2 นครราชสีมา 1

9 คู่ผสม 13:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 ปทุมธานี 0

2 กรุงเทพมหานคร 1



ฮอกกี휀� ประจาํวนัที흀� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  Field Hockey สนาม ทมี
หญงิ

09:00 รอบแรก สาย X กรุงเทพมหานคร  อา่งทอง 1 : 0

2  Indoor Hockey ในรม่
ทมีชาย

10:00 รอบแรก สาย B ชลบรีุ  ศรีสะเกษ 2 : 4

3  Field Hockey สนาม ทมี
หญงิ

11:00 รอบแรก สาย X เชียงใหม ่ อตุรดติถ์ 4 : 0

4  Indoor Hockey ในรม่
ทมีหญงิ

12:00 รอบแรก สาย Y นราธวิาส  บรีุรมัย์ 0 : 1

5  Field Hockey สนาม ทมี
ชาย

13:00 รอบแรก สาย A บรีุรมัย์  สรุนิทร์ 0 : 1

6  Indoor Hockey ในรม่
ทมีหญงิ

14:00 รอบแรก สาย X กรุงเทพมหานคร  สระบรีุ 1 : 8



แฮนดบ์อล ประจาํวนัทีែ� 19 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีหญงิ 11:00 รอบแรก สาย C นครสวรรค ์ สมทุรปราการ 19 : 48

2  ชายหาด ทมีหญงิ 11:00 รอบแรก สาย A จนัทบรีุ  อบุลราชธานี 2 : 1

3  ชายหาด ทมีชาย 11:40 รอบแรก สาย A กรุงเทพมหานคร  สระบรีุ 0 : 2

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

5  ทมีชาย 12:30 รอบแรก สาย C จนัทบรีุ  สงขลา 54 : 38

6  ชายหาด ทมีชาย 13:00 รอบแรก สาย A กระบีن  เชียงราย 0 : 0

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

8  ทมีหญงิ 14:00 รอบแรก สาย D ชุมพร  นนทบรีุ 18 : 49

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

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

11  ทมีชาย 15:30 รอบแรก สาย D นครสวรรค ์ สมทุรปราการ 13 : 49

12  ชายหาด ทมีชาย 15:40 รอบแรก สาย B พจิติร  สมทุรปราการ 0 : 2



ประจาํวนัที20 ٳ มนีาคม 2560
No. เวลา ชนดิกฬีา รอบ คูท่ีٳ สาย ระหวา่ง สนาม
1 08:00 กรีฑา  วิ�ง 10, 000 เมตร 

ชาย
 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั

ชุมพร

2 08:30 วูด้บอล  นบัจาํนวนการต ีทมี
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามโรงเรียนวดัน้อม
ถวาย จ.ชุมพร

3 08:30 วูด้บอล  นบัจาํนวนการต ีทมี
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สนามโรงเรียนวดัน้อม
ถวาย จ.ชุมพร

4 09.00 ยงิปืน  ปืนส ั�นยงิชา้  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามยงิปืน หวัหมาก การ
กฬีาแหง่ประเทศไทย
กทม.

5 09.00 ยงิปืน  ปืนส ั�นยงิชา้  บคุคลชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามยงิปืน หวัหมาก การ
กฬีาแหง่ประเทศไทย
กทม.

6 09.00 ยงิปืน  ปืนยาวอดัลม  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามยงิปืน หวัหมาก การ
กฬีาแหง่ประเทศไทย
กทม.

7 09.00 ยงิปืน  ปืนยาวอดัลม  บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามยงิปืน หวัหมาก การ
กฬีาแหง่ประเทศไทย
กทม.

8 09.00 วูซูยทุธลีลา  ยทุธลีลาหนานฉ
วน บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนทา่
ขา้มวทิยา

9 09:00 คาราเตโ้ด  ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1)
รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

10 09:00 จกัรยาน  ครอสคนัทรี ใชเ้วลา
การแขง่ขนั 1.00 1.10 ชม.
บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ ภเูขาหญา้

11 09:00 จกัรยาน  ครอสคนัทรี ใชเ้วลา
การแขง่ขนั 1.001.10 ชม.
บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ ภเูขาหญา้

12 09:00 วูซูยทุธลีลา  ยทุธลีลาฉางฉวน
บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนทา่
ขา้มวทิยา

13 09:00 วูซูยทุธลีลา  ยทุธลีลาพลอง
ใต(้หนานกุน้) บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนทา่
ขา้มวทิยา

14 09:00 วูซูยทุธลีลา  ยทุธลีลา ไทจี่Ȁเจี�ยน
 หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนทา่
ขา้มวทิยา

15 09:00 วูซูยทุธลีลา  ยทุธลีลาดาบ (เตา
ซู)่ บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนทา่
ขา้มวทิยา

16 09:50 กรีฑา  พุง่แหลน  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

17 10:00 แบดมนิตนั  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ กรุงเทพมหานคร
 vs นนทบรีุ

สนามแบดมนิตนั สนาม
กฬีากลาง จ.ชุมพร

18 10:00 แบดมนิตนั  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ นนทบรีุ
 vs กรุงเทพมหานคร

สนามแบดมนิตนั สนาม
กฬีากลาง จ.ชุมพร

19 10:00 โบว์ลิ�ง  มาสเตอร์บคุคลหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ ลายโบว์ลิ�ง พีทเีอส.โบว์

20 10:15 คาราเตโ้ด  ตอ่สูท้มีชาย (3+1)
รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบชงิชนะเลศิ อาคารอเนกประสงคเ์ทศ
ตาํบลหงาว

21 11.00 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 69
กก.  หญงิ เกนิ 63 กก. ไมเ่กนิ
69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

22 11.00 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 69 กก.  หญงิ เกนิ 63 กก.
ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร



23 11.00 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 69
กก.  หญงิ เกนิ 63 กก. ไมเ่กนิ
69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

24 11:00 เจ็ตสก ี Runabout 1000
Standard รุน่อาย ุ1318 ปี
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ รา้นอาคารเคยีงเล หาด
ชาญดาํริ

25 14:00 เจ็ตสก ี Runabout 1000
Standard รุน่อาย ุ1315 ปี
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ รา้นอาคารเคยีงเล หาด
ชาญดาํริ

26 14:00 โบว์ลิ�ง  มาสเตอร์บคุคลชาย  รอบชงิชนะเลศิ ลายโบว์ลิ�ง พีทเีอส.โบว์

27 15:00 มวยปลํ�า  เกรกโกร  โรมนั 
ชาย ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

28 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  ชาย ไม่
เกนิ 39  42 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

29 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  ชาย ไม่
เกนิ 50 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

30 15:00 มวยปลํ�า  ฟรีสไตล์  หญงิ ไม่
เกนิ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ ยมิส์ 1 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

31 15:00 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 94
กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ
94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

32 15:00 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 94 กก.  ชาย เกนิ 85 กก.
ไมเ่กนิ 94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

33 15:00 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 94
กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ
94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

34 15:00 วา่ยนํ�า  ฟรีสไตล์ 400 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

35 15:00 วา่ยนํ�า  กรรเชียง 200 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

36 15:00 วา่ยนํ�า  กรรเชียง 50 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

37 15:00 วา่ยนํ�า  เดี�ยวผสม 200 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

38 15:00 วา่ยนํ�า  กบ 100 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

39 15:00 วา่ยนํ�า  ฟรีสไตล์ 100 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

40 15:00 วา่ยนํ�า  ทมีชาย  ผลดัฟรีสไตล์
4 x 100 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ สระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาด
เผดมิวทิยา จ.ชุมพร

41 15:15 กรีฑา  เขยง่กา้วกระโดด  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

42 16:30 กรีฑา  วิ�งขา้มร ั�ว 100 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

43 16:50 กรีฑา  วิ�งขา้มร ั�ว 110 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

44 17.00 ยกนํ�าหนกั  สแนทช์  รุน่ 75
กก.  หญงิ เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ
75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

45 17.00 ยกนํ�าหนกั  คลีนแอนด์เจอร์ค 
รุน่ 75 กก.  หญงิ เกนิ 69 กก.
ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

46 17.00 ยกนํ�าหนกั  นํ�าหนกัรวม รุน่ 75
กก.  หญงิ เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ
75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนเมอืง
หลงัสวน จ.ชุมพร

47 17:00 มวยปลํ�า  รุน่ชายหาด  ชาย
มากกวา่ 70 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ สนามชายหาด สถาบนั
การพลศกึษาวทิยาเขต
ชุมพร



48 17:00 มวยปลํ�า  รุน่ชายหาด  หญงิ
มากกวา่ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ สนามชายหาด สถาบนั
การพลศกึษาวทิยาเขต
ชุมพร

49 17:00 ยโูด  รุน่ 66 กก. นํ�าหนกัเกนิ
60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

50 17:00 ยโูด  รุน่ 73 กก. นํ�าหนกัเกนิ
66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

51 17:00 ยโูด  รุน่ 48 กก. นํ�าหนกัเกนิ
45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

52 17:00 ยโูด  รุน่ 52 กก. นํ�าหนกัเกนิ
48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

53 17:00 ยโูด  รุน่ 57 กก. นํ�าหนกัเกนิ
52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนสตรีระนอง

54 17:10 กรีฑา  วิ�ง 1,500 เมตร  หญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

55 17:30 กรีฑา  วิ�ง 1, 500 เมตร  ชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

56 18.00 วูซูยทุธลีลา  ยทุธลีลา ราชสห์ี 
Racing speed ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนทา่
ขา้มวทิยา

57 18.00 วูซูยทุธลีลา  ยทุธลีลา ราชสห์ี 
Racing speed ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียนทา่
ขา้มวทิยา

58 18:10 กรีฑา  วิ�งผลดั 4 x 100 เมตร 
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

59 18:20 กรีฑา  วิ�งผลดั 4 x 100 เมตร 
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

จํานวนรายการชิงเหรียญท ัꍳ�งหมด 59 เหรียญ

 



ประจาํวนัทีែ� 20 มนีาคม 2560
  No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ สาย ระหว่าง สนาม

1 08:00 กรีฑา 
วิ垀�ง 10, 000 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

2 09:00 กรีฑา 
วิ垀�ง 100 เมตร  ชาย

 อฎัฐะกรีฑา 1  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

3 09:00 กรีฑา 
วิ垀�ง 100 เมตร  ชาย

 อฎัฐะกรีฑา 1  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

4 09:20 กรีฑา 
วิ垀�งผลดั 4 x 100 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

5 09:20 กรีฑา 
วิ垀�งผลดั 4 x 100 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

6 09:40 กรีฑา 
วิ垀�งผลดั 4 x 100 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

7 09:40 กรีฑา 
วิ垀�งผลดั 4 x 100 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

8 09:50 กรีฑา 
พุง่แหลน  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

9 10:00 กรีฑา 
กระโดดไกล  ชาย

 อฎัฐะกรีฑา 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

10 10:00 กรีฑา 
วิ垀�งขา้มร ั靀�ว 100 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

11 10:00 กรีฑา 
วิ垀�งขา้มร ั靀�ว 100 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

12 10:20 กรีฑา 
วิ垀�งขา้มร ั靀�ว 110 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

13 10:20 กรีฑา 
วิ垀�งขา้มร ั靀�ว 110 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

14 15:00 กรีฑา 
ทุม่นํ靀�าหนกั  ชาย

 อฎัฐะกรีฑา 3  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

15 15:15 กรีฑา 
เขยง่กา้วกระโดด  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

16 16:30 กรีฑา 
วิ垀�งขา้มร ั靀�ว 100 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

17 16:50 กรีฑา 
วิ垀�งขา้มร ั靀�ว 110 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

18 17:10 กรีฑา 
วิ垀�ง 1,500 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

19 17:30 กรีฑา 
วิ垀�ง 1, 500 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

20 17:50 กรีฑา 
วิ垀�ง 400 เมตร  ชาย

 อฎัฐะกรีฑา 4  Heat 1  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

21 17:50 กรีฑา 
วิ垀�ง 400 เมตร  ชาย

 อฎัฐะกรีฑา 4  Heat 2  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

22 18:10 กรีฑา 
วิ垀�งผลดั 4 x 100 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

23 18:20 กรีฑา 
วิ垀�งผลดั 4 x 100 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

24 13:00 กาบดัดี靀� 
ทมีหญงิ  รุน่นํ靀�าหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 13  ศรีสะเกษ  vs นนทบรีุ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

25 14:00 กาบดัดี靀� 
ทมีชาย  รุน่นํ靀�าหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 13  นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

26 15:00 กาบดัดี靀� 
ทมีหญงิ  รุน่นํ靀�าหนกัไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 14  นครศรีธรรมราช  vs ขอนแกน่ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

27 16:00 กาบดัดี靀� 
ทมีชาย  รุน่นํ靀�าหนกัไมเ่กนิ 65 กก.

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 14  นครราชสมีา  vs ลาํพูน วทิยาลยัเทคนิคระนอง

28 10:45 กฬีาทางอากาศ 
รม่รอ่น PARAGLIDING  แบบลงเป้าหมายแมน่ยาํ (Accuracy) บคุคลชาย

 สะสมคะแนน  เขาพาง ต.หาดพนัไกร อ.เมอืง จ.ชุมพร

29 09:00 ครกิเก็ต 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 17  สาย A สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริ靀�น

30 11:00 ครกิเก็ต 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 18  สาย X สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริ靀�น

31 13:00 ครกิเก็ต 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 19  สาย C สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริ靀�น

32 15:00 ครกิเก็ต 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 20  สาย Y สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริ靀�น

33 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 1  คูท่ี 垀� 1  นครสวรรค ์ vs อบุลราชธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

34 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 2  คูท่ี 垀� 1  นครศรีธรรมราช อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

35 09:00 คาราเตโ้ด   รอบที垀� 2  คูท่ี 垀� 2  สโุขทยั  vs กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว



ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

36 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 2  คูท่ี 垀� 3  ศรีสะเกษ  vs ลาํพูน อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

37 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 2  คูท่ี 垀� 4  ปทมุธานี  vs สพุรรณบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

38 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 1  คูท่ี 垀� 1  พจิติร  vs อบุลราชธานี อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

39 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 1  คูท่ี 垀� 2  นครศรีธรรมราช  vs สโุขทยั อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

40 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 2  คูท่ี 垀� 1  กระบี垀� อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

41 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 2  คูท่ี 垀� 2  อดุรธานี  vs ลพบรีุ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

42 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 2  คูท่ี 垀� 3  กรุงเทพมหานคร อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

43 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบที垀� 2  คูท่ี 垀� 4  ระยอง  vs นครสวรรค์ อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

44 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

45 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

46 09:00 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีหญงิ (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

47 09:20 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

48 09:20 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบรองชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

49 10:15 คาราเตโ้ด 
ตอ่สูท้มีชาย (3+1) รุน่อาย ุ15 18 ปี

 รอบชงิชนะเลศิ  อาคารอเนกประสงคเ์ทศตาํบลหงาว

50 09:00 จกัรยาน 
ครอสคนัทรี ใชเ้วลาการแขง่ขนั 1.00 1.10 ชม. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ภเูขาหญา้

51 09:00 จกัรยาน 
ครอสคนัทรี ใชเ้วลาการแขง่ขนั 1.001.10 ชม. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  ภเูขาหญา้

52 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 501  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

53 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 502  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

54 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 503  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

55 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 504  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

56 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 505  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

57 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 506  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

58 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 507  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

59 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 508  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

60 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 509  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

61 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 510  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

62 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 511  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

63 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 512  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

64 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 513  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

65 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 514  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

66 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 515  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

67 10:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 516  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

68 11:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

69 11:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

70 11:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1318 ปี หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

71 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 601  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

72 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 602  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

73 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 603  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

74 13:00 เจ็ตสก ี  รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 604  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ



Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

75 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 605  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

76 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 606  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

77 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 607  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

78 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 608  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

79 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 609  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

80 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 610  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

81 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 611  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

82 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 612  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

83 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 613  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

84 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 614  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

85 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 615  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

86 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 616  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

87 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 617  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

88 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 618  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

89 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 619  สาย A รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

90 13:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 620  สาย B รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

91 14:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

92 14:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

93 14:00 เจ็ตสก ี
Runabout 1000 Standard รุน่อาย ุ1315 ปี ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  รา้นอาคารเคยีงเล หาดชาญดาํริ

94 09:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 Play Off 1  คูท่ี 垀� 25  ลาํพูน  vs ลพบรีุ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

95 09:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 Play Off 1  คูท่ี 垀� 29  ชยัภมู ิ vs ลพบรีุ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

96 11:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 Play Off 1  คูท่ี 垀� 26  ชลบรีุ  vs เชียงใหม่ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

97 11:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 Play Off 1  คูท่ี 垀� 30  ลาํพูน  vs ชุมพร สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

98 13:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 Play Off 1  คูท่ี 垀� 27  ขอนแกน่  vs ปทมุธานี สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

99 13:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 Play Off 1  คูท่ี 垀� 31  ชยันาท  vs ขอนแกน่ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

100 15:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 Play Off 1  คูท่ี 垀� 28  กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

101 15:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 Play Off 1  คูท่ี 垀� 32  ตราด  vs สรุาษฎร์ธานี สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

102 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 45  สาย A นครสวรรค ์ vs พษิณุโลก หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

103 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 46  สาย B ราชบรีุ  vs ลาํปาง หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

104 11:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 47  สาย C นครพนม  vs พทัลุง หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

105 11:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 48  สาย D ขอนแกน่  vs นครปฐม หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

106 13:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 49  สาย A ชลบรีุ  vs สพุรรณบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

107 13:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 50  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแกน่ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

108 15:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 51  สาย C มหาสารคาม  vs แพร่ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

109 15:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 52  สาย D นครศรีธรรมราช  vs พษิณุโลก หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

110 16:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี垀�ยวหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 19  สาย D นครศรีธรรมราช  vs พจิติร ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

111 16:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี垀�ยวหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 20  สาย C อบุลราชธานี  vs ตาก ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

112 17:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี垀�ยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 21  สาย A นครสวรรค ์ vs พทัลุง ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

113 17:00 เซปกัตะกรอ้   รอบแรก  คูท่ี垀� 22  สาย B ปทมุธานี  vs เชียงราย ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร



ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี垀�ยวชาย

114 18:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี垀�ยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 23  สาย C ลาํปาง  vs ชลบรีุ ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

115 18:00 เซปกัตะกรอ้ 
ตะกรอ้ชายหาด ทมีเดี垀�ยวชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 24  สาย D อบุลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

116 10:00 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีหญงิ (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี垀� 17  สาย A ราชบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

117 10:40 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีหญงิ (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี垀� 18  สาย B อดุรธานี  vs เพชรบรูณ์ หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

118 11:20 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีชาย (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี垀� 19  สาย A เพชรบรูณ์  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

119 12:00 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีชาย (กตกิาสากล)

 รอบแรก  คูท่ี垀� 20  สาย B ฉะเชงิเทรา  vs ชยันาท หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

120 09:00 เทนนิส 
ชายเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  สระบรีุ  vs นครราชสมีา สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

121 09:00 เทนนิส 
ชายเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  เลย  vs พระนครศรีอยธุยา สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

122 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  น่าน  vs สมทุรปราการ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

123 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  กาํแพงเพชร  vs นครปฐม สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

124 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 3  ชุมพร  vs กระบี垀� สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

125 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 6  พระนครศรีอยธุยา  vs ขอนแกน่ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

126 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 5  สมทุรปราการ 2  vs ลพบรีุ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

127 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 9  พระนครศรีอยธุยา 2  vs อบุลราชธานี สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

128 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 10  ขอนแกน่ 2  vs สรุาษฎร์ธานี สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

129 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 8  นนทบรีุ 2  vs กระบี垀� 2 สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

130 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 7  ปทมุธานี  vs ราชบรีุ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

131 09:00 เทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 4  ตรงั  vs ชลบรีุ 2 สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

132 11:00 เทนนิส 
ชายเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 3  ปทมุธานี  vs เชียงใหม่ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

133 11:00 เทนนิส 
ชายเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 6  สมทุรปราการ  vs สรุาษฎร์ธานี สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

134 11:00 เทนนิส 
ชายเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 8  ชลบรีุ  vs สระบรีุ 2 สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

135 11:00 เทนนิส 
ชายเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 5  ชุมพร  vs ระยอง 2 สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

136 11:00 เทนนิส 
ชายเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 4  เชียงใหม ่2  vs ลาํปาง สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

137 11:00 เทนนิส 
ชายเดี垀�ยว

 รอบแรก  คูท่ี垀� 7  ปทมุธานี 2  vs สรุาษฎร์ธานี2 สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

138 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย A ลาํปาง  vs ขอนแกน่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

139 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  สาย B พษิณุโลก  vs สงขลา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

140 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 3  สาย C ชยัภมู ิ vs ลาํปาง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

141 09:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 4  สาย D พจิติร  vs สตลู โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

142 09:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 5  สาย E นครปฐม  vs ชยัภมูิ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

143 09:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 6  สาย F พษิณุโลก  vs สพุรรณบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

144 09:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 7  สาย G เพชรบรีุ  vs ลาํปาง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

145 09:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 8  สาย H พษิณุโลก  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

146 09:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 9  สาย I สตลู  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

147 09:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 10  สาย J ระนอง  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

148 09:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 11  สาย K ชยัภมู ิ vs นนทบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

149 09:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 12  สาย L สมทุรปราการ  vs ลาํปาง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

150 10:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 13  สาย M สตลู  vs สพุรรณบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

151 10:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 14  สาย M สงขลา  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

152 10:00 เทเบลิเทนนิส   รอบแรก  คูท่ี垀� 15  สาย N สมทุรปราการ  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น



ชายเดี垀�ยว เยาวชน

153 10:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 16  สาย N ระนอง  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

154 10:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 17  สาย O นครราชสมีา  vs สตลู โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

155 10:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 18  สาย O สงขลา  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

156 10:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 19  สาย P ชยัภมู ิ vs ลาํพูน โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

157 10:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 20  สาย P ภเูก็ต  vs พษิณุโลก โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

158 10:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 21  สาย A ลาํพูน  vs เพชรบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

159 10:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 22  สาย B ภเูก็ต  vs สงขลา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

160 10:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 23  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

161 10:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 24  สาย D นครปฐม  vs พจิติร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

162 11:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 25  สาย E นครปฐม  vs ภเูก็ต โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

163 11:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 26  สาย F สพุรรณบรีุ  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

164 11:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 27  สาย G พจิติร  vs ลาํพูน โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

165 11:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 28  สาย H เพชรบรีุ  vs พจิติร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

166 11:20 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 29  สาย I พษิณุโลก  vs ขอนแกน่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

167 11:20 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 30  สาย J พจิติร  vs ลาํพูน โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

168 11:20 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 31  สาย K ลาํพูน  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

169 11:20 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 32  สาย L ขอนแกน่  vs ภเูก็ต โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

170 11:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 33  สาย M สตลู  vs นครปฐม โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

171 11:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 34  สาย N สงขลา  vs ภเูก็ต โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

172 11:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 35  สาย O สงขลา  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

173 11:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 36  สาย O ขอนแกน่  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

174 13:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 37  สาย P ชยัภมู ิ vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

175 13:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 38  สาย P ระนอง  vs เพชรบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

176 13:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 39  สาย A ระนอง  vs เชียงใหม่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

177 13:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 40  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

178 13:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 41  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

179 13:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 42  สาย B สพุรรณบรีุ  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

180 13:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 43  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

181 13:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 44  สาย C สรุาษฎร์ธานี  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

182 13:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 45  สาย D สพุรรณบรีุ  vs สรุาษฎร์ธานี โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

183 13:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 46  สาย D ระนอง  vs เชียงใหม่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

184 13:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 47  สาย A นครราชสมีา  vs พษิณุโลก โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

185 13:40 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 48  สาย A ระนอง  vs สงขลา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

186 14:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 49  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

187 14:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 50  สาย B ระนอง  vs นครปฐม โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

188 14:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 51  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

189 14:00 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 52  สาย C ระนอง  vs สงขลา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

190 14:20 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 53  สาย D นครราชสมีา  vs พษิณุโลก โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

191 14:20 เทเบลิเทนนิส   รอบแรก  คูท่ี垀� 54  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น



หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

192 14:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 55  สาย A ราชบรีุ  vs ขอนแกน่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

193 14:20 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 56  สาย B ราชบรีุ  vs สงขลา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

194 14:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 57  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ลาํปาง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

195 14:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 58  สาย D นครราชสมีา  vs สตลู โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

196 14:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 59  สาย E สมทุรปราการ  vs ชยัภมูิ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

197 14:40 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 60  สาย F กรุงเทพมหานคร  vs สพุรรณบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

198 15:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 61  สาย G สมทุรปราการ  vs ลาํปาง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

199 15:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 62  สาย H จนัทบรีุ  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

200 15:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 63  สาย I กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

201 15:00 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 64  สาย J สพุรรณบรีุ  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

202 15:30 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 65  สาย K สงขลา  vs นนทบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

203 15:30 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 66  สาย L สพุรรณบรีุ  vs ลาํปาง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

204 15:30 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 67  สาย M สตลู  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

205 15:30 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 68  สาย M สพุรรณบรีุ  vs สงขลา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

206 15:50 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 69  สาย N สมทุรปราการ  vs ราชบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

207 15:50 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 70  สาย N นครราชสมีา  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

208 15:50 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 71  สาย O นครราชสมีา  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

209 15:50 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 72  สาย O สตลู  vs สงขลา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

210 16:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 73  สาย P ชยัภมู ิ vs พษิณุโลก โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

211 16:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 74  สาย P ลาํพูน  vs ภเูก็ต โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

212 16:10 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 75  สาย A ระนอง  vs เพชรบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

213 16:10 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 76  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

214 16:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 77  สาย C นนทบรีุ  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

215 16:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 78  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs พจิติร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

216 16:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 79  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs ภเูก็ต โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

217 16:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 80  สาย F สมทุรปราการ  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

218 16:50 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 81  สาย G นนทบรีุ  vs ลาํพูน โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

219 16:50 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 82  สาย H ระนอง  vs พจิติร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

220 16:50 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 83  สาย I นนทบรีุ  vs ขอนแกน่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

221 16:50 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 84  สาย J นนทบรีุ  vs ลาํพูน โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

222 17:10 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 85  สาย K สงขลา  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

223 17:10 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 86  สาย L ระนอง  vs ภเูก็ต โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

224 17:10 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 87  สาย M เพชรบรีุ  vs นครปฐม โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

225 17:10 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 88  สาย N นครปฐม  vs ภเูก็ต โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

226 17:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 89  สาย O สงขลา  vs สกลนคร โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

227 17:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 90  สาย O ราชบรีุ  vs ขอนแกน่ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

228 17:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 91  สาย P ชยัภมู ิ vs เพชรบรีุ โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

229 17:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  คูท่ี垀� 92  สาย P นครราชสมีา  vs ระนอง โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

230 17:50 เทเบลิเทนนิส   รอบแรก  คูท่ี垀� 93  สาย A ระนอง  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น



ชายเดี垀�ยว ยวุชน

231 17:50 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย A โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

232 17:50 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย B โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

233 17:50 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย B โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

234 18:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย C โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

235 18:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย C โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

236 18:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย D โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

237 18:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย D โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

238 18:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย A โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

239 18:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย A โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

240 18:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย B โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

241 18:30 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย B โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

242 18:50 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย C โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

243 18:50 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย C โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

244 18:50 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย D โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

245 18:50 เทเบลิเทนนิส 
หญงิเดี垀�ยว ยวุชน

 รอบแรก  สาย D โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

246 19:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  สาย A โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

247 19:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  สาย B โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

248 19:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  สาย C โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

249 19:10 เทเบลิเทนนิส 
ชายเดี垀�ยว เยาวชน

 รอบแรก  สาย D โรงยมิเนเซียม เทศบาลเมอืงบางริ靀�น

250 09:00 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 9  สาย C สมทุรปราการ  vs สพุรรณบรีุ ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

251 10:30 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 10  สาย D นครศรีธรรมราช  vs กาํแพงเพชร ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

252 13:00 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 11  สาย A สรุาษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

253 14:30 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 12  สาย B ขอนแกน่  vs นครสวรรค์ ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

254 08:30 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก  สาย A ราชบรีุ  vs ชุมพร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

255 08:30 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก  สาย A นครนายก  vs กาํแพงเพชร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

256 08:30 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สรุาษฎร์ธานี หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

257 08:30 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก  สาย B เชียงราย  vs ศรีสะเกษ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

258 08:30 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก  สาย C มหาสารคาม  vs อดุรธานี หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

259 08:30 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก  มหาสารคาม  vs ราชบรีุ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

260 08:30 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก  พษิณุโลก  vs ภเูก็ต หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

261 08:30 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก  เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

262 08:30 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก  นครนายก  vs อดุรธานี หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

263 09:45 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 2  สาย A กาํแพงเพชร  vs ราชบรีุ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

264 09:45 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 2  สาย A ชุมพร  vs นครนายก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

265 09:45 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

266 09:45 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 2  สาย B สรุาษฎร์ธานี  vs เชียงราย หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

267 09:45 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 2  สาย C อดุรธานี  vs ภเูก็ต หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

268 09:45 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 2  ภเูก็ต  vs มหาสารคาม หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

269 09:45 บรดิจ์   รอบคดัเลือก 2  ราชบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั



ทมีหญงิ

270 09:45 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 2  พษิณุโลก  vs นครนายก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

271 09:45 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 2  อดุรธานี  vs เชียงราย หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

272 11:00 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 3  สาย A ราชบรีุ  vs นครนายก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

273 11:00 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 3  สาย A กาํแพงเพชร  vs ชุมพร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

274 11:00 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 3  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

275 11:00 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 3  สาย B ศรีสะเกษ  vs สรุาษฎร์ธานี หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

276 11:00 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบคดัเลือก 3  สาย C ภเูก็ต  vs มหาสารคาม หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

277 11:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 3  มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

278 11:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 3  ภเูก็ต  vs นครนายก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

279 11:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 3  ราชบรีุ  vs อดุรธานี หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

280 11:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 3  เชียงราย  vs พษิณุโลก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

281 13:30 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 4  นครนายก  vs มหาสารคาม หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

282 13:30 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 4  กรุงเทพมหานคร  vs อดุรธานี หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

283 13:30 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 4  ภเูก็ต  vs เชียงราย หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

284 13:30 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 4  พษิณุโลก  vs ราชบรีุ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

285 14:45 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 5  มหาสารคาม  vs อดุรธานี หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

286 14:45 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 5  นครนายก  vs เชียงราย หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

287 14:45 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 5  กรุงเทพมหานคร  vs พษิณุโลก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

288 14:45 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 5  ราชบรีุ  vs ภเูก็ต หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

289 16:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 6  เชียงราย  vs มหาสารคาม หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

290 16:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 6  อดุรธานี  vs พษิณุโลก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

291 16:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 6  นครนายก  vs ราชบรีุ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

292 16:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 6  ภเูก็ต  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

293 17:15 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 7  มหาสารคาม  vs พษิณุโลก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

294 17:15 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 7  เชียงราย  vs ราชบรีุ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

295 17:15 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 7  อดุรธานี  vs ภเูก็ต หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

296 17:15 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบคดัเลือก 7  กรุงเทพมหานคร  vs นครนายก หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

297 18:00 บรดิจ์ 
ทมีท ั垀�วไป (ไมจ่าํกดัเพศ)

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

298 18:00 บรดิจ์ 
ทมีหญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

299 09.00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 25  สาย จ ชยัภมู ิ vs เชียงใหม่ โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

300 10.30 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 26  สาย X ราชบรีุ  vs เชียงใหม่ โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

301 12:00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 27  สาย จ อา่งทอง  vs กรุงเทพมหานคร โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

302 13.30 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 28  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสมีา โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

303 15.00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 29  สาย ฉ ระนอง  vs นครปฐม โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

304 16.30 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 30  สาย Y อบุลราชธานี  vs นนทบรีุ โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

305 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  vs นนทบรีุ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

306 10:00 แบดมนิตนั 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  นนทบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

307 10:00 โบว์ลิ垀�ง 
มาสเตอร์บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  ลายโบว์ลิ垀�ง พีทเีอส.โบว์

308 14:00 โบว์ลิ垀�ง   รอบชงิชนะเลศิ  ลายโบว์ลิ垀�ง พีทเีอส.โบว์



มาสเตอร์บคุคลชาย

309 09:00 ปนัจกัสลีตั 
B นํ靀�าหนกัเกนิ 43 กก. และไมเ่กนิ 47 กก. บคุคลหญงิ

 รอบคดัเลือก  หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

310 09:00 ปนัจกัสลีตั 
แขง่ขนัประเภทตอ่สู ้ทกุรุน่

 รอบแรก  หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

311 08.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  กาํแพงเพชร  vs จนัทบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

312 08.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  แพร ่ vs รอ้ยเอ็ด สนามกฬีา จ.ระนอง

313 08.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 3  ปทมุธานี  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

314 08.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 4  สระบรีุ  vs ภเูก็ต สนามกฬีา จ.ระนอง

315 08.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 5  หนองคาย  vs เพชรบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

316 08.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 7  เชียงใหม ่ vs พทัลุง สนามกฬีา จ.ระนอง

317 08.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 8  ราชบรีุ  vs ปทมุธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

318 08.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 9  สระบรีุ  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

319 08.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 10  สตลู  vs ตาก สนามกฬีา จ.ระนอง

320 08.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 11  ขอนแกน่  vs อาํนาจเจรญิ สนามกฬีา จ.ระนอง

321 10.15 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 13  กาํแพงเพชร  vs ปทมุธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

322 10.15 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 14  จนัทบรีุ  vs แพร่ สนามกฬีา จ.ระนอง

323 10.15 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 15  รอ้ยเอ็ด  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

324 10.15 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 16  สระบรีุ  vs สรุาษฎร์ธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

325 10.15 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 17  ภเูก็ต  vs หนองคาย สนามกฬีา จ.ระนอง

326 10.15 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  สนามกฬีา จ.ระนอง

327 10.15 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 19  เชียงใหม ่ vs สระบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

328 10.15 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 20  พทัลุง  vs ราชบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

329 10.15 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 21  ปทมุธานี  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

330 10.15 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 22  สตลู  vs ตราด สนามกฬีา จ.ระนอง

331 10.15 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 23  ตาก  vs ขอนแกน่ สนามกฬีา จ.ระนอง

332 13.00 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 25  กาํแพงเพชร  vs รอ้ยเอ็ด สนามกฬีา จ.ระนอง

333 13.00 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 26  จนัทบรีุ  vs ปทมุธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

334 13.00 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 27  แพร ่ vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

335 13.00 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 28  สระบรีุ  vs เพชรบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

336 13.00 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 29  ภเูก็ต  vs สรุาษฎร์ธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

337 13.00 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 31  เชียงใหม ่ vs ปทมุธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

338 13.00 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 32  พทัลุง  vs สระบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

339 13.00 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 33  ราชบรีุ  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

340 13.00 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 34  สตลู  vs อาํนาจเจรญิ สนามกฬีา จ.ระนอง

341 13.00 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 35  ตาก  vs ตราด สนามกฬีา จ.ระนอง

342 14.45 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 37  กาํแพงเพชร  vs แพร่ สนามกฬีา จ.ระนอง

343 14.45 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 38  รอ้ยเอ็ด  vs ปทมุธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

344 14.45 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 39  จนัทบรีุ  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

345 14.45 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 40  สระบรีุ  vs หนองคาย สนามกฬีา จ.ระนอง

346 14.45 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 41  เพชรบรีุ  vs สรุาษฎร์ธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

347 14.45 เปตอง   รอบแรก  คูท่ี垀� 43  เชียงใหม ่ vs ราชบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง



หญงิคู่

348 14.45 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 44  ปทมุธานี  vs สระบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

349 14.45 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 45  พทัลุง  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

350 14.45 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 46  สตลู  vs ขอนแกน่ สนามกฬีา จ.ระนอง

351 14.45 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 47  อาํนาจเจรญิ  vs ตราด สนามกฬีา จ.ระนอง

352 16.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 49  จนัทบรีุ  vs รอ้ยเอ็ด สนามกฬีา จ.ระนอง

353 16.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 50  แพร ่ vs ปทมุธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

354 16.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 51  กาํแพงเพชร  vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

355 16.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 52  เพชรบรีุ  vs ภเูก็ต สนามกฬีา จ.ระนอง

356 16.30 เปตอง 
ชายคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 53  หนองคาย  vs สรุาษฎร์ธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

357 16.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 55  พทัลุง  vs ปทมุธานี สนามกฬีา จ.ระนอง

358 16.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 56  ราชบรีุ  vs สระบรีุ สนามกฬีา จ.ระนอง

359 16.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 57  เชียงใหม ่ vs ระนอง สนามกฬีา จ.ระนอง

360 16.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 58  ตาก  vs อาํนาจเจรญิ สนามกฬีา จ.ระนอง

361 16.30 เปตอง 
หญงิคู่

 รอบแรก  คูท่ี垀� 59  ขอนแกน่  vs ตราด สนามกฬีา จ.ระนอง

362 12:00 ฟุตซอล 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  กรุงเทพมหานคร  vs นนทบรีุ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอบจ.ระนอง

363 13:30 ฟุตซอล 
ทมีชาย

 รอบสอง  สมทุรสาคร  vs ชุมพร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอบจ.ระนอง

364 15:00 ฟุตซอล 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  ชลบรีุ  vs กาฬสนิธุ์ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอบจ.ระนอง

365 16:30 ฟุตซอล 
ทมีชาย

 รอบสอง  สมทุรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอบจ.ระนอง

366 13:00 ฟุตบอล 
ทมีชาย

 รอบสอง  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

367 13:00 ฟุตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 18  ลาํปาง  vs ศรีสะเกษ สนามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

368 15:00 ฟุตบอล 
ทมีชาย

 รอบสอง  สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

369 15:00 ฟุตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  คูท่ี 垀� 19  ขอนแกน่  vs นครศรีธรรมราช สนามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

370 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เปเปอร์เวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 39 กก.และไมเ่กนิ 42 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 1066  ตรงั  vs นครราชสมีา ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

371 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เปเปอร์เวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 39 กก.และไมเ่กนิ 42 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 1067  ขอนแกน่  vs บรีุรมัย์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

372 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เปเปอร์เวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 39 กก.และไมเ่กนิ 42 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 76  นครศรีธรรมราช  vs ปทมุธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

373 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เปเปอร์เวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 39 กก.และไมเ่กนิ 42 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 77  พษิณุโลก  vs ขอนแกน่ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

374 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เปเปอร์เวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 39 กก.และไมเ่กนิ 42 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 78  ยะลา  vs นราธวิาส ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

375 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เปเปอร์เวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 39 กก.และไมเ่กนิ 42 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 79  อบุลราชธานี  vs กระบี垀� ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

376 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 1068  เพชรบรูณ์  vs หนองบวัลาํภู ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

377 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 1069  ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

378 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ฟลายเวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 48 กก. และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 80  สรุาษฎร์ธานี  vs ลาํปาง ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

379 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ฟลายเวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 48 กก. และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 81  ลาํพูน  vs ระนอง ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

380 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 1070  เชียงราย  vs ขอนแกน่ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

381 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 1071  ตรงั  vs ปราจีนบรีุ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

382 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 82  ปทมุธานี  vs บรีุรมัย์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

383 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 83  ยโสธร  vs ศรีสะเกษ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

384 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 84  เชียงราย  vs เพชรบรูณ์ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

385 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 85  ขอนแกน่  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

386 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่   รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 1072  พะเยา  vs ศรีสะเกษ ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร



รุน่แบนต ั靀�มเวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 51กก.และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลหญงิ

387 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต ั靀�มเวท นํ靀�าหนกัตอ้งเกนิ 51กก.และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 1073  นครราชสมีา  vs กรุงเทพมหานคร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

388 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 203  รอ้ยเอ็ด  vs สระแกว้ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

389 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 204  นครสวรรค ์ vs กาํแพงเพชร ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

390 09:00 มวยปลํ靀�า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 205  กระบี垀�  vs ชยัภมูิ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

391 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 39  42 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 206  กรุงเทพมหานคร  vs น่าน ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

392 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 39  42 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 207  สพุรรณบรีุ  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

393 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 208  ศรีสะเกษ  vs ชลบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

394 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 209  น่าน  vs แพร่ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

395 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 210  นนทบรีุ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

396 09:00 มวยปลํ靀�า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 211  นครศรีธรรมราช  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

397 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 39  42 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

398 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

399 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบ RE  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

400 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 215  นครศรีธรรมราช  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

401 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 216  ศรีสะเกษ  vs แพร่ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

402 09:00 มวยปลํ靀�า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบคดัเลือก  คูท่ี垀� 217  เพชรบรูณ์  vs ศรีสะเกษ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

403 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 39  42 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 218  ชลบรีุ  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

404 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 39  42 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 219  เพชรบรูณ์  vs ขอนแกน่ ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

405 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 220  สพุรรณบรีุ  vs อบุลราชธานี ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

406 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 221  นครศรีธรรมราช ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

407 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

408 09:00 มวยปลํ靀�า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

409 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 39  42 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

410 09:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

411 15:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบชงิที垀� 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

412 15:00 มวยปลํ靀�า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบชงิที垀� 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

413 15:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 39  42 กก.

 รอบชงิที垀� 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

414 15:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบชงิที垀� 3  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

415 15:00 มวยปลํ靀�า 
เกรกโกร  โรมนั  ชาย ไมเ่กนิ 85 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

416 15:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 39  42 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

417 15:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  ชาย ไมเ่กนิ 50 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

418 15:00 มวยปลํ靀�า 
ฟรีสไตล์  หญงิ ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ยมิส์ 1 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

419 17:00 มวยปลํ靀�า 
รุน่ชายหาด  ชาย มากกวา่ 70 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

420 17:00 มวยปลํ靀�า 
รุน่ชายหาด  หญงิ มากกวา่ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามชายหาด สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

421 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 58  ศรีสะเกษ  vs นครพนม ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

422 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 59  ชุมพร  vs ประจวบครีีขนัธ์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

423 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 60  สรุาษฎร์ธานี  vs กาํแพงเพชร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

424 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 61  นนทบรีุ  vs นครสวรรค์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

425 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่   รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 62  พษิณุโลก  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก



ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

426 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 63  ตรงั  vs แมฮ่อ่งสอน ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

427 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 64  ลาํพูน  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

428 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 65  สพุรรณบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

429 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต ั靀�มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 66  นครสวรรค ์ vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

430 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต ั靀�มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 67  ตรงั  vs อบุลราชธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

431 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต ั靀�มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 68  ศรีสะเกษ  vs สพุรรณบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

432 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต ั靀�มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 69  นครปฐม  vs พษิณุโลก ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

433 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต ั靀�มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 70  จนัทบรีุ  vs สรุนิทร์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

434 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต ั靀�มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 71  ราชบรีุ  vs กาํแพงเพชร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

435 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต ั靀�มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 72  สระแกว้  vs ขอนแกน่ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

436 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต ั靀�มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 73  สรุาษฎร์ธานี  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

437 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 74  นครราชสมีา  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

438 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 75  เชียงใหม ่ vs นนทบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

439 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 76  ตรงั  vs หนองบวัลาํภู ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

440 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 77  กระบี垀�  vs ชุมพร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

441 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 252  นครศรีธรรมราช  vs รอ้ยเอ็ด ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

442 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 253  พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

443 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 254  อา่งทอง  vs อตุรดติถ์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

444 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 255  ขอนแกน่  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

445 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 256  นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

446 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 257  สระบรีุ  vs จนัทบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

447 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 258  นครราชสมีา  vs กระบี垀� ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

448 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 259  ศรีสะเกษ  vs พษิณุโลก ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

449 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  หญงิ เกนิ 57 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 260  กาํแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

450 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  หญงิ เกนิ 57 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 261  ตราด  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

451 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  หญงิ เกนิ 57 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 262  นครศรีธรรมราช  vs อตุรดติถ์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

452 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  หญงิ เกนิ 57 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 263  บงึกาฬ  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

453 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 64 ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 264  หนองบวัลาํภ ู vs สมทุรปราการ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

454 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 64 ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 265  ลาํปาง  vs นครสวรรค์ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

455 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 64 ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 266  ชุมพร  vs อดุรธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

456 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 64 ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  คูท่ี 垀� 267  กรุงเทพมหานคร  vs ปทมุธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

457 11.00 ยกนํ靀�าหนกั 
สแนทช์  รุน่ 69 กก.  หญงิ เกนิ 63 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

458 11.00 ยกนํ靀�าหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 69 กก.  หญงิ เกนิ 63 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

459 11.00 ยกนํ靀�าหนกั 
นํ靀�าหนกัรวม รุน่ 69 กก.  หญงิ เกนิ 63 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

460 11:00 ยกนํ靀�าหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ เกนิ 75 กก.  หญงิ เกนิ 75 กก. ขึ靀�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ สะสมคะแนน  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

461 11:00 ยกนํ靀�าหนกั 
นํ靀�าหนกัรวม รุน่ เกนิ 75 กก.  หญงิ เกนิ 75 กก. ขึ靀�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ สะสมคะแนน  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

462 11:00 ยกนํ靀�าหนกั 
สแนทช์  รุน่ เกนิ 75 กก.  หญงิ เกนิ 75 กก. ขึ靀�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ สะสมคะแนน  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

463 15:00 ยกนํ靀�าหนกั 
สแนทช์  รุน่ 94 กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ 94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

464 15:00 ยกนํ靀�าหนกั   รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร



คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 94 กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ 94 กก.

465 15:00 ยกนํ靀�าหนกั 
นํ靀�าหนกัรวม รุน่ 94 กก.  ชาย เกนิ 85 กก. ไมเ่กนิ 94 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

466 17.00 ยกนํ靀�าหนกั 
สแนทช์  รุน่ 75 กก.  หญงิ เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

467 17.00 ยกนํ靀�าหนกั 
คลีนแอนด์เจอร์ค  รุน่ 75 กก.  หญงิ เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

468 17.00 ยกนํ靀�าหนกั 
นํ靀�าหนกัรวม รุน่ 75 กก.  หญงิ เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

469 09.00 ยงิปืน 
ปืนส ั靀�นยงิชา้  ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามยงิปืน หวัหมาก การกฬีาแหง่ประเทศไทย กทม.

470 09.00 ยงิปืน 
ปืนส ั靀�นยงิชา้  บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามยงิปืน หวัหมาก การกฬีาแหง่ประเทศไทย กทม.

471 09.00 ยงิปืน 
ปืนยาวอดัลม  ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามยงิปืน หวัหมาก การกฬีาแหง่ประเทศไทย กทม.

472 09.00 ยงิปืน 
ปืนยาวอดัลม  บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามยงิปืน หวัหมาก การกฬีาแหง่ประเทศไทย กทม.

473 10.00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย A ลพบรีุ  vs แพร่ โรงเรียนสตรีระนอง

474 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย A สกลนคร  vs มหาสารคาม โรงเรียนสตรีระนอง

475 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย A น่าน  vs ตรงั โรงเรียนสตรีระนอง

476 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  สาย A ตรงั  vs เพชรบรูณ์ โรงเรียนสตรีระนอง

477 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย B นครปฐม  vs น่าน โรงเรียนสตรีระนอง

478 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  สาย A เพชรบรูณ์  vs ยะลา โรงเรียนสตรีระนอง

479 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 3  สาย A ปทมุธานี  vs ชลบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

480 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย B นครปฐม  vs ศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีระนอง

481 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  สาย B สกลนคร  vs แพร่ โรงเรียนสตรีระนอง

482 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบที垀� 1  คูท่ี 垀� 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครปฐม โรงเรียนสตรีระนอง

483 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบที垀� 1  คูท่ี 垀� 3  สาย A ชลบรีุ  vs สพุรรณบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

484 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบที垀� 1  คูท่ี 垀� 1  สาย B ลพบรีุ  vs สกลนคร โรงเรียนสตรีระนอง

485 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบที垀� 1  คูท่ี 垀� 2  สาย B สงขลา  vs จนัทบรีุ โรงเรียนสตรีระนอง

486 10.00 ยโูด 
รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบแรก  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

487 10.00 ยโูด 
รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบแรก  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

488 10.00 ยโูด 
รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบแรก  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

489 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

490 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

491 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

492 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

493 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบที垀� 2  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

494 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบที垀� 2  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

495 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบที垀� 2  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

496 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบที垀� 2  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

497 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบที垀� 2  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

498 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบที垀� 2  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

499 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบที垀� 2  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

500 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบที垀� 2  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

501 10.00 ยโูด 
รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

502 10.00 ยโูด 
รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

503 10.00 ยโูด   รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง



รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

504 10.00 ยโูด 
รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

505 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

506 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

507 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

508 10.00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

509 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

510 10.00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

511 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบชงิที垀� 3  โรงเรียนสตรีระนอง

512 10.00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบชงิที垀� 3  โรงเรียนสตรีระนอง

513 10:00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย A ตรงั  vs มหาสารคาม โรงเรียนสตรีระนอง

514 10:00 ยโูด 
รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบแรก  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

515 10:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  สาย A ชลบรีุ  vs สมทุรปราการ โรงเรียนสตรีระนอง

516 10:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย B สกลนคร  vs นครปฐม โรงเรียนสตรีระนอง

517 10:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  สาย B น่าน  vs ยะลา โรงเรียนสตรีระนอง

518 10:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

519 10:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบแรก  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

520 10:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

521 10:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบสอง  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

522 13:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย A โรงเรียนสตรีระนอง

523 13:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สาย B โรงเรียนสตรีระนอง

524 13:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบชงิที垀� 3  โรงเรียนสตรีระนอง

525 13:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบชงิที垀� 3  โรงเรียนสตรีระนอง

526 16.00 ยโูด 
รุน่ 70 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 63 กก. ถงึ 70 กก.  หญงิ

 รอบแรก  โรงเรียนสตรีระนอง

527 17:00 ยโูด 
รุน่ 66 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 60 กก. ถงึ 66 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

528 17:00 ยโูด 
รุน่ 73 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 66 กก. ถงึ 73 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

529 17:00 ยโูด 
รุน่ 48 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 45 กก. ถงึ 48 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

530 17:00 ยโูด 
รุน่ 52 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 48 กก. ถงึ 52 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

531 17:00 ยโูด 
รุน่ 57 กก. นํ靀�าหนกัเกนิ 52 กก. ถงึ 57 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนสตรีระนอง

532 09:00 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  สาย A สรุนิทร์  vs ราชบรีุ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

533 09:20 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา วทิยาลยัเทคนิคระนอง

534 09:40 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 3  สาย B พษิณุโลก  vs รอ้ยเอ็ด วทิยาลยัเทคนิคระนอง

535 10:00 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 4  สาย C เชียงใหม ่ vs มกุดาหาร วทิยาลยัเทคนิคระนอง

536 10:20 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 5  สาย C นครปฐม  vs นครนายก วทิยาลยัเทคนิคระนอง

537 10:40 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 6  สาย A กระบี垀�  vs ราชบรีุ วทิยาลยัเทคนิคระนอง

538 11:00 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 7  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs รอ้ยเอ็ด วทิยาลยัเทคนิคระนอง

539 11:20 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 8  สาย B พษิณุโลก  vs พะเยา วทิยาลยัเทคนิคระนอง

540 11:40 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 9  สาย C เชียงใหม ่ vs นครนายก วทิยาลยัเทคนิคระนอง

541 12:00 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 10  สาย C นครปฐม  vs มกุดาหาร วทิยาลยัเทคนิคระนอง

542 14:00 รกับี靀�ฟุตบอล   รอบแรก  คูท่ี垀� 11  สาย A สรุนิทร์  vs กระบี垀� วทิยาลยัเทคนิคระนอง



ประเภท 7 คน  ทมีชาย

543 14:20 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พษิณุโลก วทิยาลยัเทคนิคระนอง

544 14:40 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 13  สาย B รอ้ยเอ็ด  vs พะเยา วทิยาลยัเทคนิคระนอง

545 15:00 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 14  สาย C เชียงใหม ่ vs นครปฐม วทิยาลยัเทคนิคระนอง

546 15:20 รกับี靀�ฟุตบอล 
ประเภท 7 คน  ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 15  สาย C นครนายก  vs มกุดาหาร วทิยาลยัเทคนิคระนอง

547 08:30 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (k1) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

548 08:35 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

549 08:40 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

550 08:45 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

551 08:50 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

552 08:55 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

553 09:00 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู ่(M1X) ระยะ 500 เมตร อายไุมเ่กนิ 15 ปี

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

554 09:05 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

555 09:10 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

556 09:15 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

557 09:20 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

558 09:25 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

559 09:30 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

560 09:35 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

561 09:40 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู ่(M1X) ระยะ 500 เมตร อายไุมเ่กนิ 15 ปี

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

562 09:45 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

563 09:50 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (k1) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

564 09:55 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

565 10:00 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

566 10:05 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

567 10:10 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

568 10:15 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

569 10:20 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (k2) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

570 10:25 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

571 10:30 เรือพาย 
แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

572 10:35 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

573 10:40 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

574 10:45 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 H1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

575 10:50 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

576 10:55 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (k2) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

577 11:00 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

578 11:05 เรือพาย 
แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

579 11:10 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

580 11:15 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

581 11:20 เรือพาย   H2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร



เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 500 เมตร

582 11:25 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

583 11:30 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (k2) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

584 11:35 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

585 11:40 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 H3  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

586 13.10 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (k1) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

587 13:15 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

588 13:20 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 500 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

589 13:25 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

590 13:30 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

591 13:35 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู ่(M1X) ระยะ 500 เมตร อายไุมเ่กนิ 15 ปี

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

592 13:40 เรือพาย 
คยคั 2 คน หญงิ (K2) ระยะ 500 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

593 13:45 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน หญงิ (M2X) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

594 13:50 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

595 13:55 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

596 14:00 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 500 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

597 14:05 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (k2) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

598 14:10 เรือพาย 
แคนู 2 คน ชาย (C2) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

599 14:15 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 500 เมตร

 R1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

600 14:20 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู ่(M1X) ระยะ 500 เมตร อายไุมเ่กนิ 15 ปี

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

601 14:25 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

602 14:30 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 R  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

603 14:35 เรือพาย 
กรรเชียง 2 คน ชาย (M2X) ระยะ 500 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

604 14:40 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน หญงิ (M1X) ระยะ 500 เมตร

 R2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

605 14:45 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (k1) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

606 14:50 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

607 14:55 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

608 15:00 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

609 15:05 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

610 15:10 เรือพาย 
คยคั 1 คน ชาย (k1) ระยะ 500 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

611 15:15 เรือพาย 
แคนู 1 คน ชาย (C1) ระยะ 500 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

612 15:20 เรือพาย 
กรรเชียง 1 คน ชาย (M1X) ระยะ 500 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

613 15:25 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

614 15:30 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย หญงิ (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

615 15:35 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

616 15:40 เรือพาย 
คยคั 2 คน ชาย (k2) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

617 15:45 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

618 15:50 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 SF1  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

619 15:55 เรือพาย 
คยคั 1 คน หญงิ (K1) ระยะ 500 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

620 16:00 เรือพาย   SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร



คยคั 2 คน ชาย (k2) ระยะ 500 เมตร

621 16:05 เรือพาย 
เรือยาว 5 ฝีพาย หญงิ (5 Paddles) ระยะ 500 เมตร

 SF2  สาย 1 คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

622 16:10 เรือพาย 
เรือยาวมงักร 10 ฝีพาย ชาย (10TBR) ระยะ 500 เมตร

 SF2  คลองหวัวงัฯโครงการพระราชดาํรหินองใหญ ่จ.ชุมพร

623 08:30 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 31  สาย ข นครราชสมีา  vs ชยัภมูิ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

624 09:45 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 32  สาย ข สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

625 11:00 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 33  สาย ก กาฬสนิธุ์  vs สโุขทยั ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

626 12:15 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 34  สาย ก ชุมพร  vs สพุรรณบรีุ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

627 14:30 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 35  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs สพุรรณบรีุ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

628 15:45 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 36  สาย ก สงขลา  vs กาํแพงเพชร ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

629 17:00 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 37  สาย ข ภเูก็ต  vs ชุมพร ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

630 18:15 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 38  สาย ข สมทุรปราการ  vs ศรีสะเกษ ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

631 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน ชาย

 พบกนัหมด  เพชรบรูณ์  vs เพชรบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

632 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน ชาย

 พบกนัหมด  ยะลา  vs ชุมพร หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

633 14:15 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน ชาย

 พบกนัหมด  นนทบรีุ  vs กาฬสนิธุ์ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

634 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบสอง  สาย จ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

635 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  สาย จ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

636 15:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบสอง  สาย จ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

637 15:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  สาย จ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

638 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบสอง  สาย ฉ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

639 16:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบสอง  สาย จ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํ靀�า จ.ชุมพร

640 08:30 วา่ยนํ靀�า 
ฟรีสไตล์ 400 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

641 08:30 วา่ยนํ靀�า 
ฟรีสไตล์ 400 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

642 08:30 วา่ยนํ靀�า 
ฟรีสไตล์ 400 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  Heat 3  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

643 08:30 วา่ยนํ靀�า 
กรรเชียง 200 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 1  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

644 08:30 วา่ยนํ靀�า 
กรรเชียง 200 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  Heat 2  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

645 08:30 วา่ยนํ靀�า 
กรรเชียง 50 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

646 08:30 วา่ยนํ靀�า 
เดี垀�ยวผสม 200 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

647 08:30 วา่ยนํ靀�า 
กบ 100 เมตร  ชาย

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

648 08:30 วา่ยนํ靀�า 
ฟรีสไตล์ 100 เมตร  หญงิ

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

649 08:30 วา่ยนํ靀�า 
ทมีชาย  ผลดัฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร

 รอบคดัเลือก  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

650 15:00 วา่ยนํ靀�า 
ฟรีสไตล์ 400 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

651 15:00 วา่ยนํ靀�า 
กรรเชียง 200 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

652 15:00 วา่ยนํ靀�า 
กรรเชียง 50 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

653 15:00 วา่ยนํ靀�า 
เดี垀�ยวผสม 200 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

654 15:00 วา่ยนํ靀�า 
กบ 100 เมตร  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

655 15:00 วา่ยนํ靀�า 
ฟรีสไตล์ 100 เมตร  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

656 15:00 วา่ยนํ靀�า 
ทมีชาย  ผลดัฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร

 รอบชงิชนะเลศิ  สระวา่ยนํ靀�าโรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา จ.ชุมพร

657 13.00 วูซู 
ประลองยทุธ ไมเ่กนิ 48 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 1  จนัทบรีุ  vs นครปฐม หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

658 13.00 วูซู 
ประลองยทุธ ไมเ่กนิ 48 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 2  ขอนแกน่  vs สตลู หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

659 13.00 วูซู   รอบแรก  คูท่ี垀� 3  เพชรบรูณ์  vs นครพนม หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา



ประลองยทุธ ไมเ่กนิ 48 กก.  หญงิ

660 13.00 วูซู 
ประลองยทุธ ไมเ่กนิ 48 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 4  กรุงเทพมหานคร  vs อาํนาจเจรญิ หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

661 13.00 วูซู 
ประลองยทุธ ไมเ่กนิ 48 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 5  ตาก  vs เพชรบรูณ์ หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

662 13.00 วูซู 
ประลองยทุธ ไมเ่กนิ 48 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 6  อาํนาจเจรญิ  vs ศรีสะเกษ หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

663 13.00 วูซู 
ประลองยทุธ ไมเ่กนิ 56 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 7  ตาก  vs บรีุรมัย์ หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

664 09.00 วูซูยทุธลีลา 
ยทุธลีลาหนานฉวน บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

665 09:00 วูซูยทุธลีลา 
ยทุธลีลาฉางฉวน บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

666 09:00 วูซูยทุธลีลา 
ยทุธลีลาพลองใต(้หนานกุน้) บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

667 09:00 วูซูยทุธลีลา 
ยทุธลีลา ไทจี่�เจี靀�ยน  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

668 09:00 วูซูยทุธลีลา 
ยทุธลีลาดาบ (เตาซู)่ บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

669 18.00 วูซูยทุธลีลา 
ยทุธลีลา ราชสห์ี  Racing speed ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

670 18.00 วูซูยทุธลีลา 
ยทุธลีลา ราชสห์ี  Racing speed ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนทา่ขา้มวทิยา

671 08:30 วูด้บอล 
นบัจาํนวนการต ีทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

672 08:30 วูด้บอล 
นบัจาํนวนการต ีทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามโรงเรียนวดัน้อมถวาย จ.ชุมพร

673 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 16 คน  คูท่ี垀� 1  นครราชสมีา  vs สระบรีุ โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

674 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 16 คน  คูท่ี垀� 2  พระนครศรีอยธุยา  vs สโุขทยั โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

675 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 16 คน  คูท่ี垀� 3  กระบี垀�  vs จนัทบรีุ โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

676 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 16 คน  คูท่ี垀� 4  ขอนแกน่  vs ชุมพร โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

677 12:30 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 16 คน  คูท่ี垀� 5  ปทมุธานี  vs อบุลราชธานี โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

678 12:30 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 16 คน  คูท่ี垀� 6  ประจวบครีีขนัธ์  vs สรุาษฎร์ธานี โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

679 12:30 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 16 คน  คูท่ี垀� 7  กาํแพงเพชร  vs ระนอง โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

680 12:30 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 16 คน  คูท่ี垀� 8  กรุงเทพมหานคร  vs น่าน โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

681 15:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 8 ทมี  โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

682 15:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 8 ทมี  โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

683 15:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 8 ทมี  โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

684 15:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดี垀�ยว 15 แดง

 รอบ 8 ทมี  โซโซตี靀�สนุกเกอร์คลบั

685 09:00 หมากลอ้ม 
บคุคลชาย

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 1  สาย A นนทบรีุ  vs สตลู วทิยาลยัชุมชนระนอง

686 09:00 หมากลอ้ม 
บคุคลชาย

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 2  สาย B นครราชสมีา  vs น่าน วทิยาลยัชุมชนระนอง

687 09:00 หมากลอ้ม 
บคุคลชาย

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 3  สาย C มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร วทิยาลยัชุมชนระนอง

688 09:00 หมากลอ้ม 
บคุคลชาย

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 4  สาย D ปทมุธานี  vs สรุนิทร์ วทิยาลยัชุมชนระนอง

689 09:00 หมากลอ้ม 
บคุคลหญงิ

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ภเูก็ต วทิยาลยัชุมชนระนอง

690 09:00 หมากลอ้ม 
บคุคลหญงิ

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 2  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ลาํปาง วทิยาลยัชุมชนระนอง

691 09:00 หมากลอ้ม 
บคุคลหญงิ

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 3  สาย C นครราชสมีา  vs นครปฐม วทิยาลยัชุมชนระนอง

692 09:00 หมากลอ้ม 
บคุคลหญงิ

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 4  สาย D พะเยา  vs สรุนิทร์ วทิยาลยัชุมชนระนอง

693 09:00 หมากลอ้ม 
ทมีผสม

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 1  สาย A นนทบรีุ  vs สรุาษฎร์ธานี วทิยาลยัชุมชนระนอง

694 09:00 หมากลอ้ม 
ทมีผสม

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 2  สาย A นครราชสมีา  vs พทัลุง วทิยาลยัชุมชนระนอง

695 09:00 หมากลอ้ม 
ทมีผสม

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 3  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม วทิยาลยัชุมชนระนอง

696 09:00 หมากลอ้ม 
ทมีผสม

 กระดานที垀� 1  คูท่ี 垀� 4  สาย B พะเยา  vs มหาสารคาม วทิยาลยัชุมชนระนอง

697 08:00 ฮอกกี靀� 
Field Hockey สนาม ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 12  สาย A นราธวิาส  vs บรีุรมัย์ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ �

698 10:00 ฮอกกี靀�   รอบแรก  คูท่ี垀� 13  สาย A สรุนิทร์  vs เชียงใหม่ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ �



Field Hockey สนาม ทมีชาย

699 10:00 ฮอกกี靀� 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 10  สาย A สระบรีุ  vs ประจวบครีีขนัธ์ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

700 12:00 ฮอกกี靀� 
Field Hockey สนาม ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 14  สาย X ชลบรีุ  vs อา่งทอง สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ �

701 12:00 ฮอกกี靀� 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 11  สาย B นราธวิาส  vs ศรีสะเกษ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

702 14:00 ฮอกกี靀� 
Field Hockey สนาม ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 15  สาย Y สรุนิทร์  vs บรีุรมัย์ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ �

703 14:00 ฮอกกี靀� 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 12  สาย X ศรีสะเกษ  vs อา่งทอง หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

704 11:00 แฮนด์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 17  สาย A ชยัภมู ิ vs ตรงั โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

705 12:30 แฮนด์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 18  สาย A อบุลราชธานี  vs เชียงราย โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

706 13:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 33  สาย A แพร ่ vs ชยัภมูิ ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

707 13:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 34  สาย A ชยัภมู ิ vs ศรีสะเกษ ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

708 14:00 แฮนด์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 19  สาย B น่าน  vs พทัลุง โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

709 14:20 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 35  สาย A จนัทบรีุ  vs สงขลา ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

710 15:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 36  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

711 15:30 แฮนด์บอล 
ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 20  สาย B พทัลุง  vs เพชรบรีุ โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

712 15:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 37  สาย B สมทุรปราการ  vs เชียงราย ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

713 16:20 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 38  สาย B จนัทบรีุ  vs สงขลา ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

714 17:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบแรก  คูท่ี垀� 39  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

715 17:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบแรก  คูท่ี垀� 40  สาย B กาญจนบรีุ  vs สมทุรปราการ ชายหาดปากนํ靀�า อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

จํานวนรายการทั �งหมด 715 รายการ
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