
 

1   กรุงเทพมหานคร 99 85 101 285

2   ชลบรีุ 39 36 34 109

3   นครศรีธรรมราช 33 31 37 101

4   นครราชสมีา 33 25 15 73

5   สพุรรณบรีุ 32 33 30 95

6   ศรีสะเกษ 18 18 25 61

7   เชียงใหม่ 18 17 35 70

8   สมทุรปราการ 17 18 17 52

9   อบุลราชธานี 16 14 15 45

10   จนัทบรีุ 14 10 12 36

11   นครปฐม 12 15 19 46

12   นนทบรีุ 12 13 21 46

13   สรุาษฎร์ธานี 12 11 22 45

14   นครสวรรค์ 12 11 17 40

15   สรุนิทร์ 11 18 16 45

16   ขอนแกน่ 11 10 24 45

17   สระบรีุ 9 7 6 22

18   ชุมพร 8 12 11 31

19   สงขลา 7 11 8 26

20   ราชบรีุ 7 9 15 31

21   ระยอง 7 5 13 25

22   สมทุรสาคร 7 2 4 13

23   ยโสธร 6 9 5 20

24   อดุรธานี 6 4 16 26

25   สโุขทยั 6 2 4 12

26   ยะลา 6 2 3 11

27   ระนอง 6 1 2 9

28   อา่งทอง 5 7 11 23

29   เชียงราย 5 6 12 23

30   กาํแพงเพชร 5 5 5 15

31   บงึกาฬ 5 3 7 15



32   ภเูก็ต 4 13 18 35

33   กระบี� 4 7 16 27

34   ปทมุธานี 4 6 11 21

35   พษิณุโลก 4 5 12 21

36   ตรงั 4 4 8 16

37   กาญจนบรีุ 4 3 7 14

38   ฉะเชงิเทรา 4 2 7 13

39   แมฮ่อ่งสอน 4 2 3 9

40   เพชรบรูณ์ 3 3 14 20

41   บรีุรมัย์ 3 3 2 8

42   ลาํพูน 3 1 6 10

43   อาํนาจเจรญิ 3 1 3 7

44   อทุยัธานี 3  2 5

45   พทัลุง 2 7 12 21

46   น่าน 2 4 9 15

47   พระนครศรีอยธุยา 2 4 7 13

48   ปตัตานี 2 2 7 11

49   ตราด 2 1 3 6

49   พะเยา 2 1 3 6

51   สมทุรสงคราม 2 1  3

52   มหาสารคาม 2  7 9

53   นราธวิาส 1 4 1 6

54   สตลู 1 3 3 7

55   ลาํปาง 1 2 9 12

56   พงังา 1 2  3

57   เพชรบรีุ 1 1 1 3

58   กาฬสนิธุ์ 1  3 4

59   นครพนม 1  2 3

59   สงิห์บรีุ 1  2 3

61   รอ้ยเอ็ด 1  1 2

62   อตุรดติถ์  7 10 17

63   พจิติร  4 3 7

64   ลพบรีุ  3 8 11

65   หนองบวัลาํภู  2 5 7

66   ชยันาท  2 1 3

67   ประจวบครีีขนัธ์  1 5 6

68   มกุดาหาร  1 4 5



69   ตาก  1 3 4

70   นครนายก  1 2 3

70   ปราจีนบรีุ  1 2 3

70   แพร่  1 2 3

73   ชยัภมูิ   1 1

73   สกลนคร   1 1

73   หนองคาย   1 1

76   เลย    

76   สระแกว้    
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ประจาํวนัที鎀� 24 มนีาคม 2560
    1. กอล์ฟ  ทีมชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ ถริวฒัน์  จริายสุกมล

เดน่วทิย์ เดวดิ  บรบิรูณ์ทรพัย์
อตรุิจ  วนิยัเจรญิชยั
วนิพนัธุ์  มสีมอรรถ

เหรียญเงนิ    ภเูก็ต วนัชยั  หลวงนิตกิลุ
ณภทัร  ปรมะเจรญิโรจน์
ธามม์  ปวรสทิธิ ه
กติตพิงษ์  ไพฑรูย์เจรญิสขุ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร วรุต  ขจรกติตสิกลุ
เดชาวตั  เพชรประยรู
จริพฒัน์  เจรญิจติร
วรวีร์  ไชยองคก์าร

 

  2. กอล์ฟ  ทีมหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สงขลา ฐติาภา  ภกัดเีศรษฐกลุ

กชกร  จติตะศริิ
เขมกิา  เกยีรตโิมฬ์

เหรียญเงนิ    นครปฐม แพรพลอย  ตะโกภู่
อาฒยา  ฐติกิลุ
รกัษ์สริ ิ ลทิธิ รดาธนิสรه

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร พมิพ์อร  ธติทิรพัย์
ธเกลา้  จีระววิธิพร
ธญัรดา  ปิดดอน

 

  3. กอล์ฟ  บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ระยอง เอกปรษิฐิ หวู่  ه

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ อตรุิจ  วนิยัเจรญิชยั

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต วนัชยั  หลวงนิตกิลุ

 

  4. กอล์ฟ  บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครปฐม อาฒยา  ฐติกิลุ

เหรียญเงนิ    สงขลา ฐติาภา  ภกัดเีศรษฐกลุ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ธเกลา้  จีระววิธิพร

 

  5. กีฬาทางอากาศ   เครืنองบนิเล็กบนิเร็วอ้อมหลกั (ไพล่อน) ประเภท F3R เครืنองยนต์นํنามนั  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา  

  6. กีฬาทางอากาศ   เครืنองบนิเล็กบนิเร็วอ้อมหลกั (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา  

  7. กีฬาทางอากาศ   เครืنองบนิเล็กบนิเร็วอ้อมหลกั (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา  

  8. จกัรยาน  ประเภทลู่ ไทม์ไทรอลั  ชาย (1 กม.)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    พษิณุโลก เชตวนั  สามงามมา

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร จริพงศ์  ภกัดิ ศรีวงศ์ه

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ ภทัรพล  คชฤกษ์

 



  9. จกัรยาน  ประเภทลู่ ไทล์ไทรอลั  หญงิ (500 ม.)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ชนิภรณ์  บตัรยิะ

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร เยาวเรศ  จติมาตย์

เหรียญทองแดง    พษิณุโลก สภุาวด ี ศรีมนัตะ

 

  10. จกัรยาน  ประเภทลู่ พอยท์เรส  หญงิ (20 กม.)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ชนิภรณ์  บตัรยิะ

เหรียญเงนิ    พษิณุโลก สภุาวด ี ศรีมนัตะ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร เยาวเรศ  จติมาตย์

 

  11. จกัรยาน  สแครช  บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา วรุตม์  แปะกระโทก

เหรียญเงนิ    เชียงราย วชริวทิย์  แสนคาํวงศ์

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร จริพงศ์  ภกัดิ ศรีวงศ์ه

 

  12. เซปกัตะกรอ้  ตะกรอ้ชายหาด ทีมเดีنยวชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ปทมุธานี ศหสัวรรษ  สะอาดมว่ง

อดศิร  หาญกลา้
ปณัณธร  สงัคาํ
ดาํรงคเ์กยีรต ิ ควรประดษิฐ์
กษิดิ เดช  คงบางปอه
ศริสทิธิ เส็มโสม  ه

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ ศตวรรษ  บชูาพนัธ์
นนทกร  เอีنยมสมาน
พีรเดช  ปกคลุม
ชาตรี  ศรีเพ็ชร
บญุญฤทธิه  จุไร
ธนัยวุฒกิรณ์  งามสนิท

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี จริพฒัน์  ตน้กนัยา
วฑิรูย์  แกประโคน
นนัทวุฒ ิ นวลจร
ปกรณ์  คาํแน่น
กฤษฎา  สนีาฤทธิ ه
จตัตพุล  ศริอิาจ

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ ธนวฒัน์  ปญัญาเรือง
อถชิน  จนัตาคาํ
พพิฒัน์  ไชยสมภาร
ศกัดิ ศรี  ไพศาลกระสนิธุ์ه
กษิดศิ  เจ็กกณุา
อนุชา  จนัทรามลู

 

  13. เซปกัตะกรอ้  ตะกรอ้ชายหาด ทีมเดีنยวหญงิ  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ จริาพร  ตนัเจรญิ

ฐติยิา  ขนัหลอ่
ภทัราวด ี เดชะ
ภชัราวด ี เดชะ
ชุตพิร  ทมุโยมา
อนิทริา  นามฤทธิه

เหรียญเงนิ    นครสวรรค์ สพุตัรา  รานอก
ชดิชนก  จนัทะคณุ
วภิาดา  วรรณศรี
สนิุสา  รตันวชิยั
วรรณนิสา  อนนัตทรพัย์

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ อาพชัชา  รตันะศรี
วรารตัน์  แคนติ
กนกวรรณ  สวสัดริกัษ์
รศัม ี ทองโสด
เบญญาภา  เนืنองมจัฉา
จริาวรรณ  พนัธ์เพชร

เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช นาถยา  แดงทองใส

 



เหรียญทองแดง    นครศรีธรรมราช นาถยา  แดงทองใส
พรไพลนิ  หนูสแีกว้
ณฐัสตุา  ทองสขุ
จติรสนีิ  เทพรกัษ์
ศรีสดุา  สารพงศ์

  14. เทควนัโด  ต่อสู้ทีมชาย 5 คน  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นนทบรีุ พีรณฐั  ทองเพชร

พฤทธิه  จติตสาตรา
พชร  จติตสาตรา
สทิธนิยั  สมรูป
กรีต ิ เตปิน

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ ประวีณวชัร  สญัญาภมูิ
ธรีพฒัน์  อปุวรพงษ์
พีรภาส  นนทศกัดิ ه
จริวฒัน์  ปิن นทอง
กติตคิณุ  ลิنมสวุรรณศลิป์

เหรียญทองแดง    ปทมุธานี ทตัพงษ์  มว่งบญุศรี
รงคเทพ  ขนัคณู
ปณุณพงษ์  ตะลยัวงษ์
ปณัณธร  ตะลยัวงษ์
ธรีภทัร  เพชรประกอบ

เหรียญทองแดง    อา่งทอง ภทัรดนยั  สรอ้ยรกัษ์
จณิณะ  ทองเจรญิพานิช
สรุชาต ิ เดชสทา้น
วีรพงษ์  เมฆสงค์
ณฐัพล  เพียแกว้

 

  15. เทควนัโด  รุ่นไม่เกนิ 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกนิ 49 กก.  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ชนกานต์  เสาวรส

เหรียญเงนิ    ภเูก็ต วนัด ี ไขเ่สน

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี อจัฉรยิา  ศริพิร

เหรียญทองแดง    ชลบรีุ กานต์รวี  สมพนัธ์

 

  16. เทควนัโด  รุ่นไม่เกนิ 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกนิ 55 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    น่าน ธรีพฒัน์  หลาคาํมลู

เหรียญเงนิ    สมทุรสาคร พนัธกานต์  เกษรบวั

เหรียญทองแดง    นครนายก ธรีภทัร  ปทัธสิามะ

เหรียญทองแดง    ภเูก็ต ราเมศวร์  แตบ่ญุญานุภาพ

 

  17. เทควนัโด  รุ่นไม่เกนิ 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกนิ 55 กก.  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สโุขทยั เพ็ญพชิชา  จุลพวก

เหรียญเงนิ    ชยันาท ณตัตชิา  พูลทะจติร์

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ ธนนนัท ์ ชุม่ศริิ

เหรียญทองแดง    ราชบรีุ ภทัรลดา  แกว้กระจา่ง

 

  18. เทควนัโด  รุ่นไม่เกนิ 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกนิ 63 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    รอ้ยเอ็ด สหรกั  สดุตา

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ อนัเดรีย  ฮซูาย

เหรียญทองแดง    พษิณุโลก รงัสมินัต์  แกว้แจง้

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ระฟ้า  ขนุพนิิจ

 

  19. เทควนัโด  รุ่นไม่เกนิ 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกนิ 46 กก.  หญงิ  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ สริปิรียา  มะหะหมดั

เหรียญเงนิ    สรุาษฎร์ธานี สกุฤตาพชัร  ศริริตัน์

 



เหรียญทองแดง    ราชบรีุ กฤษณา  ดคีาํ
เหรียญทองแดง    กาํแพงเพชร นภสัสร  จนิต์สภุาวงศ์

  20. เทควนัโด  รุ่นไม่เกนิ 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกนิ 51 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ราชบรีุ ณฐัภทัร์  อนิทร์คง

เหรียญเงนิ    ภเูก็ต กติตวินิ  ยมีดูา

เหรียญทองแดง    นนทบรีุ พุฒนิาท  อทุยัวณิชย์

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ ปิยธร  หาสาง

 

  21. เทควนัโดพุ่มเซ่  พุมเซ่ ทีมชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นนทบรีุ ปวชิญา  เรืองจุตโิพธิ พานه

นนัทโชต ิ ชนะบางแกว้
สธุวีฒัน์  เผอืกนิมติร

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ตรีเทพ  ออืรวมสมัพนัธ์
จริาวฒัน์  เกดิทองคาํ
นพดล  พงษ์แพทย์

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ ธนภทัร  บาํเพ็ญธรรมนําสขุ
อชัราฟ  อนนัตพงศ์
ปณุยวีร์  โกกลิานนท์

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี ศภุณฐั  เพชรสทุธิ ه
วทญัث ู พนัธ์เจรญิ
คณาพจน์  ทองอนิทร์

 

  22. เปตอง  ทีมชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร เฉลมิชยั  ธรรมนาม

ปรชัญา  เทยีมคง
สหสัสชยั  ทองนุ่ม
พีรพล  ปรญิจติร

เหรียญเงนิ    สโุขทยั นนัทวฒัน์  จนัตรี
ศภุชยั  หมีنตา
รชัตะ  คาํดี
ธนพนธ์  ไชยโย

เหรียญทองแดง    พระนครศรีอยธุยา คณาศกัดิ ดอนอนิไชย  ه
ศภุชยั  ยนิดพีจน์
กฤษนยัน์  ประทมุศรี
วุฒพิงษ์  เสมสายนัห์

เหรียญทองแดง    ราชบรีุ สาธติ  ยอดกาวี
ราชพร  พาโนมยั
อดศิร  อิنนมณี
อนุชา  อิنนมณี

 

  23. เปตอง  ทีมหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร เบญจมาศ  ดขีาํ

พมิบษุย์  เจรญิวฒันรุจน์
ชชิา  ยิنมสายคาํ
ธนาพร  เอีنยมสอาด

เหรียญเงนิ    พจิติร สชุาดา  ศรีวงษ์
หทัยา  ชุม่จนัทร์จริา
สดุารตัน์  ทะซอ้น
ภทัรธดิา  มพีกัตร

เหรียญทองแดง    อบุลราชธานี นภพร  ปิดตทิานงั
สชุานาถ  ศรีสมบตุร
ธษิณามด ี ผวิแกว้
อนิทริา  มลุะสวิะ

เหรียญทองแดง    กาญจนบรีุ สชุาดา  บญุมี
ชญาณี  เชืنอรุง่
นารีรตัน์  แสงเฟือง
สพุตัตรา  กลุสะ

 

  24. เพาะกาย  บุคคลชายท .วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกนิ 70 กกنั  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ เดชณรงค ์ ประเทศ

 



เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ เดชณรงค ์ ประเทศ

เหรียญเงนิ    จนัทบรีุ สทิธนินัท ์ ขยนัทาํ

เหรียญทองแดง    เชียงราย ศรณัย์  ศรีวชิยั

  25. เพาะกาย  ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกนิ 170 ซม.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ อนาวนิ  โพธิ ทองه

เหรียญเงนิ    สมทุรสาคร ณฐัพล  แสนอุน่

เหรียญทองแดง    ชุมพร จติต์สมทุร  จนัทรมัพร

 

  26. เพาะกาย  โมเดลฟิสคิชาย ความสูงไม่เกนิ 165 เซนตเิมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ทนิพล  ถาวรม นกจิการنั

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ อนาวนิ  โพธิ ทองه

เหรียญทองแดง    นนทบรีุ พีรพล  บตุรวงค์

 

  27. เพาะกาย  โมเดลฟิสคิชาย ความสูงไม่เกนิ 170 เซนตเิมตร  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    จนัทบรีุ ภาณุพงษ์  บญุญะโกศล

เหรียญเงนิ    ปราจีนบรีุ ธรีพงษ์  จตัรุสั

เหรียญทองแดง    พระนครศรีอยธุยา สทิธพิร  ไชยเดช

 

  28. เพาะกาย  โมเดลฟิสคิหญงิ ความสูงไม่เกนิ 160 ซม.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงใหม่ ชดิชนก  อภชิาตบิวรวงศ์

เหรียญเงนิ    พระนครศรีอยธุยา เกวลนิ  วงศ์จาํเนียร

เหรียญทองแดง    เชียงใหม่ กนัตชิา  สจีนัทร์

 

  29. เพาะกาย  แอธเลตคิฟิสคิชาย ความสูงไม่เกนิ 170 ซม.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครราชสมีา แกลว้กลา้  กองแกว้

เหรียญเงนิ    นราธวิาส ไฟซอล  แประสามะ

เหรียญทองแดง    จนัทบรีุ ทนงศกัดิ ออกแมน้  ه

 

  30. เพาะกาย  แอธเลตคิฟิสคิหญงิ ความสูงไม่เกนิ 160 ซม.  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    เชียงใหม่ ชดิชนก  อภชิาตบิวรวงศ์

เหรียญเงนิ    พระนครศรีอยธุยา เกวลนิ  วงศ์จาํเนียร

เหรียญทองแดง    ลาํพูน สรินิดา  พนัสถา

 

  31. ยงิปืน  ปืนยาวทา่นอน  บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร หยดเทยีน  ประทมุทอง

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร ธณัญารตัน์  มรกต

เหรียญทองแดง    ราชบรีุ ณฐัฐา  บญุธรรม

 

  32. ยงิปืน  ปืนส นสตรี  ทีมหญงิنั  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร วชริาภรณ์  คาํทองเงนิ

กลัยกร  หริญัเพิنม
วรุณยพุา  แกว้เงนิ

เหรียญเงนิ    ราชบรีุ นทัธ์หทยั  มณฑา
ฐานิยา  หมอทรพัย์
ชวศิา  ปะดกุา

เหรียญทองแดง    จนัทบรีุ สรินิดา  ไกรพน้
ณฐัญา  สวา่งแสง
จณิณพตั  ศรีเมอืง

 



  33. ยงิปืน  ปืนส นสตรี  บุคคลหญงิنั  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร กลัยกร  หริญัเพิنม

เหรียญเงนิ    ลาํปาง วริมณ  คดิอา่น

เหรียญทองแดง    ราชบรีุ ชวศิา  ปะดกุา

 

  34. วูซู  ประลองยุทธ ไม่เกนิ 48 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    อาํนาจเจรญิ ณฐัวตัร  นาดี

เหรียญเงนิ    นราธวิาส มฮูมัหมดัสกุรี  โตะ๊หะ

เหรียญทองแดง    พระนครศรีอยธุยา อธกิานต์  ขาวสอาด

เหรียญทองแดง    กระบีن อภนินัท ์ จนัทร์เมอืงไทย

 

  35. วูซู  ประลองยุทธ ไม่เกนิ 48 กก.  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นครพนม ปานวาด  พอ่สชีา

เหรียญเงนิ    นครปฐม วราพร  สวสัดิ ดวงه

เหรียญทองแดง    สตลู อจัฉราภรณ์  เดมิลิنม

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร วชิญา  ตน้จนัทร์

 

  36. วูซู  ประลองยุทธ ไม่เกนิ 52 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สตลู ชวลติ  สดชืنน

เหรียญเงนิ    บรีุรมัย์ วชัรพงศ์  พลอาจ

เหรียญทองแดง    ขอนแกน่ ณฐันนท ์ หติาพสิทุธิ ه

เหรียญทองแดง    เพชรบรูณ์ ณชัพล  วชิยัตะ๊

 

  37. วูซู  ประลองยุทธ ไม่เกนิ 52 กก.  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    บรีุรมัย์ พมิพ์วมิล  ตาทอง

เหรียญเงนิ    ชุมพร วาสนา  จนัทร์หอม

เหรียญทองแดง    สตลู พรทพิย์  นาสติร

เหรียญทองแดง    พระนครศรีอยธุยา หนึنงหทยั  บญุมี

 

  38. วูซู  ประลองยุทธ ไม่เกนิ 56 กก.  ชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชุมพร ณฐัพงศ์  สรา้งนอก

เหรียญเงนิ    สตลู อบัดลมาเล็ก  ทิنงนํنารอบ

เหรียญทองแดง    สรุนิทร์ จตพุร  นาคนวล

เหรียญทองแดง    บรีุรมัย์ อานนท ์ อิنวชุมแสง

 

  39. วูซู  ประลองยุทธ ไม่เกนิ 56 กก.  หญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร ปิยะฉตัร  แดงวบิลูย์

เหรียญเงนิ    ชุมพร อมราวด ี ถงึเสยีบญวน

เหรียญทองแดง    ศรีสะเกษ กลัยาณี  ศรชยั

เหรียญทองแดง    อาํนาจเจรญิ สวุรรยา  สนิเตมิ

 

  40. วูซูยุทธลีลา  ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมชาย  

  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ชลบรีุ ธนายตุ  เกษมาลา

ศภุฤกษ์  สนธริกัษ์
ธรีภทัร์  สง่ศรี

เหรียญเงนิ    จนัทบรีุ มณเทยีนทอง  ศภุพร

 



ชยัรตัน์  สณัห์ฐติรุิง่โรจน์
ธรีเดช  พลสวุรรณ

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ ภรูชิ  มลุะชวิะ
ภวูดล  ขวกภเูขยีว

  41. วูซูยุทธลีลา  ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    จนัทบรีุ กญัญาวีร์  พลสวุรรณ

ศทุธนีิ  เมอืงใย
ฟ้าใส  พานิชการ

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ รชันก  บรสิทุธิ ه
มาลณีิ  กลํنาอาจ

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร จุฑาทพิย์  พงษ์หนองโน
ณฏัฐณิชา  ฉวีวงศ์พนัธ์

 

  42. วูซูยุทธลีลา  ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    จนัทบรีุ มณเทยีนทอง  ศภุพร

ชยัรตัน์  สณัห์ฐติรุิง่โรจน์
ธรีเดช  พลสวุรรณ

เหรียญเงนิ    ชลบรีุ สริวชิญ์  สดุาปนั
สรวชิญ์  สดุาปนั

เหรียญทองแดง    สรุนิทร์ อทิธศิกัดิ อนิธพินัธ์  ه
สหภาพ  บรูณเจรญิ

 

  43. วูซูยุทธลีลา  ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    จนัทบรีุ กญัญาวีร์  พลสวุรรณ

ศทุธนีิ  เมอืงใย
ฟ้าใส  พานิชการ

เหรียญเงนิ    สรุนิทร์ พชัรพร  เหมเงนิ
ปานไพลนิ  นามขนัธ์

เหรียญทองแดง    อตุรดติถ์ ธมกร  มขุแฉลม้
เกศราภรณ์  ผาทอง

 

  44. เอ็กซ์ตรีม   โรเล่อร์ สปอร์ต สลาลม  Speed Slalom อายุ 1320 ปี (บุคคลชาย)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร พุทธ ิ เสนารตัน์

เหรียญเงนิ    สตลู ฟ้าประทาน  เบ็ญฮาหมาด

เหรียญทองแดง    สงขลา ธรรมนูญ  คงปาน

 

  45. เอ็กซ์ตรีม   โรเล่อร์ สปอร์ต สลาลม  Speed Slalom อายุ 1320 ปี (บุคคลหญงิ)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สงขลา ณิชกานต์  จนุิพนัธุ์

เหรียญเงนิ    สงขลา ศศกิานต์  คงปาน

เหรียญทองแดง    ตราด ปรมฐั  เดชอดุม

 

  46. เอ็กซ์ตรีม  Inline Speed Skate 1000 m. อายุ 1320 ปี บุคคลชาย  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    จนัทบรีุ นนทกานต์  เกตแุกว้

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา นพพร  ชูชอ่งามเกตุ

เหรียญทองแดง    เพชรบรูณ์ ณฐัชนน  จุนเจือ

 

  47. เอ็กซ์ตรีม  Inline Speed Skate 1000 m. อายุ 1320 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ตราด พชัราภรณ์  พชระวรางกรู

เหรียญเงนิ    นครราชสมีา กมลชนก  จอมเกาะ

เหรียญทองแดง    บรีุรมัย์ เจลเิซีย  ลมิ

 

  48. เอ็กซ์ตรีม  Inline Speed Skate 1000 m. อายุ 812 ปี บุคคลชาย  



  เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    ตราด พชัรพล  พชระวรางกรู

เหรียญเงนิ    จนัทบรีุ ปภงักร  เลศิฤทธิ บญัชาه

เหรียญทองแดง    สรุาษฎร์ธานี สทุธกิานต์  พ วคขูามنั

 

  49. เอ็กซ์ตรีม  Inline Speed Skate 1000 m. อายุ 812 ปี บุคคลหญงิ  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    บรีุรมัย์ ณฏัฐวรรณ  ทรพัย์ประโคน

เหรียญเงนิ    กระบีن ปญัณภา  ชุมพรพนัธุ์

เหรียญทองแดง    นครราชสมีา ธนชัญา  ฉตัรไธสง

 

  50. เอ็กซ์ตรีม  Skateboard High Ollie  บุคคล  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ เหมรตัน์  นกทรพัย์

เหรียญเงนิ    ราชบรีุ สงกรานต์  สมบตัคิโุณปการ

เหรียญทองแดง    สพุรรณบรีุ กนกพล  บรบิรูณ์จตพุร

 

  51. เอ็กซ์ตรีม  Skateboard Long Ollie  บุคคล  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สพุรรณบรีุ เหมรตัน์  นกทรพัย์

เหรียญเงนิ    สพุรรณบรีุ กนกพล  บรบิรูณ์จตพุร

เหรียญทองแดง    กรุงเทพมหานคร ชาครีย์  ดวงธรรม

 

  52. เอ็กซ์ตรีม  โรเล่อร์ สปอร์ต สลาลม  Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญงิ)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    นนทบรีุ ลลดิา  โมกขรตัน์

เหรียญเงนิ    สงขลา นิตย์รด ี กลายสวุรรณ

เหรียญทองแดง    ตราด ณฐันนัดา  ปสตุนาวนิ

 

  53. เอ็กซ์ตรีม  โรเล่อร์ สปอร์ต สลาลม  Speed Slalom อายุ 812 ปี (บุคคลชาย)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    กรุงเทพมหานคร เศรษฐพงศ์  พงศ์ศรีโรจน์

เหรียญเงนิ    เชียงใหม่ ปณิฐ ิ พวงสายใจ

เหรียญทองแดง    สงขลา ธนาทร  คงปาน

 

  54. เอ็กซ์ตรีม  โรเล่อร์ สปอร์ต สลาลม  Speed Slalom อายุ 812 ปี (บุคคลหญงิ)  

 

เหรยีญรางวลั เหรยีญ สงักดั นกักฬีา
เหรียญทอง    สมทุรสาคร ศรินิทร์ทพิย์  รกัอกัษร

เหรียญเงนิ    กรุงเทพมหานคร เพลง  หรุน่ลี

เหรียญทองแดง    ตราด ณฐันนัดา  ปสตุนาวนิ

 





















หน้า 1 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:29 PM

1 ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง &nbsp; รอบแก้ตัว - 1 เชียงใหม่: พิรานันท์
มณีรัตนานนท์

(แพ้)

2 พิษณุโลก: สลิลทิพย์
อินทร์จันทร์

(แพ้)

3 สมุทรปราการ: อันนา เดชะพันธ์ (ชนะ)

2 ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1
กม.)

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 พิษณุโลก 3: เชตวัน สามงามมา 00:01:09.28(Gold
)

2 กรุงเทพมหานคร 3: จิรพงศ์
ภักดิ์ศรีวงศ์

00:01:10.00(Silve
r)

3 สุพรรณบุรี: ภัทรพล คชฤกษ์ 00:01:10.76(Bron
ze)

4 กรุงเทพมหานคร: กฤษณ์
วีระคุโณปกร

00:01:11.93

5 กรุงเทพมหานคร 2: วุฒิชัย
ก้องอัมพร

00:01:12.09

6 สุราษฎร์ธานี: ธนภูมิ มูลเมือง 00:01:13.52

7 สกลนคร: จตุรงค์ วงค์กระจ่าง 00:01:14.22

8 เชียงราย: วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ 00:01:14.34

9 นครราชสีมา 2: ธีรภัทร์
ปีบกระโทก

00:01:14.73

10 พิษณุโลก 2: ทักษ์ แก้วน้อย 00:01:15.45

11 นครราชสีมา: อุกกฤษฎ์ ในใหม่ 00:01:18.06

12 พิษณุโลก: สิทธิศักดิ์ คงกรุด 00:01:19.41

13 สุพรรณบุรี 2: นิติรุจน์
กิจพิริยะการณ์

00:01:19.47

14 กาฬสินธุ์: มลฑณ แจ้งใจ xx:xx:xx.xx(DNS)

15 ชัยนาท: เจตศิริ จงศิริ xx:xx:xx.xx(DNS)

16 สมุทรปราการ: ภูริเดช พ่อค้า xx:xx:xx.xx(DQ)

3 ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง
(500 ม.)

09:00 รอบชิงชนะเลิศ - 1 กรุงเทพมหานคร 3: ชนิภรณ์
บัตริยะ

00:00:39.26(Gold
)



หน้า 2 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:29 PM

2 กรุงเทพมหานคร: เยาวเรศ
จิตมาตย์

00:00:39.59(Silve
r)

3 พิษณุโลก: สุภาวดี ศรีมันตะ 00:00:42.15(Bron
ze)

4 กรุงเทพมหานคร 2: ณัฐสุดา
คุปต์กาญจนากุล

00:00:42.19

5 นครราชสีมา: ภัทราพร ศิริ 00:00:42.42

6 อำนาจเจริญ: อนัญญา ใจช่วง 00:00:42.43

7 สมุทรปราการ: อันนา เดชะพันธ์ 00:00:42.64

8 สระบุรี: ยลธนันท์ พลกล้า 00:00:43.29

9 ยโสธร: กัญญารัตน์ หน่อแก้ว 00:00:43.33

10 ชลบุรี: วราภรณ์ วายุภาพ 00:00:45.21

11 ลพบุรี: จิดาภา แก้วมุกดา 00:00:45.23

12 พะเยา: ลลิตพรรณ เรือนกูล 00:00:45.32

13 ชัยนาท: ณัฏฐา แวน
ฮาวเวอริงเงน

00:00:45.53

14 เชียงใหม่: พิรานันท์
มณีรัตนานนท์

00:00:46.78

15 เชียงราย: ชนวีร์ ปัญญาพฤกษ์ xx:xx:xx.xx(DNS)

4 ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 09:00 รอบไทม์ไทรอัล
200 เมตร

- 1 กรุงเทพมหานคร 2: เยาวเรศ
จิตมาตย์

00:00:13.15

2 กรุงเทพมหานคร 3: ณัฐสุดา
คุปต์กาญจนากุล

00:00:13.39

3 นครราชสีมา: ภัทราพร ศิริ 00:00:13.85

4 อำนาจเจริญ 2: อนัญญา ใจช่วง 00:00:14.04

5 สมุทรปราการ: อันนา เดชะพันธ์ 00:00:14.18

6 พิษณุโลก 2: สุภาวดี ศรีมันตะ 00:00:14.31



หน้า 3 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:29 PM

7 ยโสธร: กัญญารัตน์ หน่อแก้ว 00:00:14.46

8 กรุงเทพมหานคร: พิกุลแก้ว
การุณ

00:00:14.47

9 อำนาจเจริญ: วาสนา กานุสนธ์ 00:00:15.01

10 พิษณุโลก: สลิลทิพย์
อินทร์จันทร์

00:00:15.16

11 เชียงใหม่: พิรานันท์
มณีรัตนานนท์

00:00:15.27

12 ลพบุรี: จิดาภา แก้วมุกดา 00:00:15.43

13 ชัยนาท: ณัฏฐา แวน
ฮาวเวอริงเงน

00:00:15.70

14 เชียงราย: ชนวีร์ ปัญญาพฤกษ์ xx:xx:xx.xx(DNS)

5 ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 09:00 รอบแรก - 1 กรุงเทพมหานคร: จิรพงศ์
ภักดิ์ศรีวงศ์

(ชนะ)

2 กรุงเทพมหานคร 2: วุฒิชัย
ก้องอัมพร

(ชนะ)

3 เชียงใหม่: พีรวิชญ์ อินหอม (แพ้)

4 นครราชสีมา: ณัฐกิจ ประจิตร์ (แพ้)

5 นครราชสีมา 2: ธีรภัทร์
ปีบกระโทก

(ชนะ)

6 พิษณุโลก: เชตวัน สามงามมา (ชนะ)

7 พิษณุโลก 2: สิทธิศักดิ์ คงกรุด (แพ้)

8 สมุทรปราการ: ภูริเดช พ่อค้า (แพ้)

9 สุพรรณบุรี: ภัทรพล คชฤกษ์ (ชนะ)

10 สุพรรณบุรี 2: นิติรุจน์
กิจพิริยะการณ์

(ชนะ)

11 สุราษฎร์ธานี: ธนภูมิ มูลเมือง (แพ้)

12 นครราชสีมา 3: กิตติศักดิ์
ปืนกระโทก

(แพ้)



หน้า 4 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:30 PM

6 ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 09:00 รอบแรก - 1 กรุงเทพมหานคร: เยาวเรศ
จิตมาตย์

(ชนะ)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ณัฐสุดา
คุปต์กาญจนากุล

(ชนะ)

3 เชียงใหม่: พิรานันท์
มณีรัตนานนท์

(แพ้)

4 นครราชสีมา: ภัทราพร ศิริ (ชนะ)

5 พิษณุโลก: สลิลทิพย์
อินทร์จันทร์

(แพ้)

6 พิษณุโลก 2: สุภาวดี ศรีมันตะ (แพ้)

7 ยโสธร: กัญญารัตน์ หน่อแก้ว (ชนะ)

8 ลพบุรี: จิดาภา แก้วมุกดา (แพ้)

9 สมุทรปราการ: อันนา เดชะพันธ์ (แพ้)

10 อำนาจเจริญ: อนัญญา ใจช่วง (ชนะ)

11 อำนาจเจริญ 2: วาสนา
กานุสนธ์

(แพ้)

12 กรุงเทพมหานคร 3: พิกุลแก้ว
การุณ

(ชนะ)

7 ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 09:00 รอบแก้ตัว - 1 นครราชสีมา: ณัฐกิจ ประจิตร์ (แพ้)

2 นครราชสีมา 2: กิตติศักดิ์
ปืนกระโทก

(แพ้)

3 สุราษฎร์ธานี: ธนภูมิ มูลเมือง (ชนะ)

8 ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4
กม.)

09:00 รอบคัดเลือก - 1 เชียงราย: เฉลิมชัย บางศิริ 00:04:45.53

2 เชียงราย: ธนาคาร ไชยยาสมบัติ 00:04:45.53

3 เชียงราย: วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ 00:04:45.53

4 เชียงราย: ฐิติกร สมประสงค์ 00:04:45.53

5 เชียงราย: กิตติเดช ไชยมุสิก 00:04:45.53



หน้า 5 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:30 PM

6 ลำปาง: ธีรเดช หน่วยฝาย 00:04:49.96

7 ลำปาง: นัยน์ชนัน ทาดี 00:04:49.96

8 ลำปาง: สันทวรักษ์ สนิทเปรม 00:04:49.96

9 ลำปาง: ภัสกร อรุณศรี 00:04:49.96

10 ลำปาง: อันวา ระถาพร 00:04:49.96

11 กรุงเทพมหานคร: ธนษภณ
สมนึก

00:04:53.70

12 กรุงเทพมหานคร: ปริตต์ จันทร 00:04:53.70

13 กรุงเทพมหานคร: จิรพงศ์
ภักดิ์ศรีวงศ์

00:04:53.70

14 กรุงเทพมหานคร: วิศวกร
แก้วทอง

00:04:53.70

15 กรุงเทพมหานคร: อรชุน
เพชรรัตน์

00:04:53.70

16 นครราชสีมา: กิตติศักดิ์
ปืนกระโทก

00:05:03.88

17 นครราชสีมา: ณัฐกิจ ประจิตร์ 00:05:03.88

18 นครราชสีมา: สุวัฒน์
บองกระโทก

00:05:03.88

19 นครราชสีมา: ณัฐนันท์
เทียนกระโทก

00:05:03.88

20 นครราชสีมา: อุกกฤษฎ์ ในใหม่ 00:05:03.88

21 ชลบุรี: พลฉัตร นาคทองคำ 00:05:21.92

22 ชลบุรี: ณัฐกิตติ์ ชื่นศิริ 00:05:21.92

23 ชลบุรี: กฤตพัฒน์ หนูพันธ์ 00:05:21.92

24 ชลบุรี: ณัฐพล บุญสมทบ 00:05:21.92

25 ชลบุรี: ศิริมงคล กออำไพร 00:05:21.92



หน้า 6 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:30 PM

26 สุรินทร์: กฤษฎิ์ จันทร์ประทัด 00:05:55.56

27 สุรินทร์: วัชรพงศ์ นาคสุข 00:05:55.56

28 สุรินทร์: อรรถพล หลุจันทร์ 00:05:55.56

29 สุรินทร์: กิตติพงษ์ ศรีทอง 00:05:55.56

30 สุรินทร์: เจษฏากรณ์ จันทะเวช 00:05:55.56

31 ชัยนาท: เจตศิริ จงศิริ xx:xx:xx.xx(DNS)

32 ชัยนาท: อนาวิล ศักดิ์เดช xx:xx:xx.xx(DNS)

33 ชัยนาท: ณัฐพงศ์ ทองเชียว xx:xx:xx.xx(DNS)

9 ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20
กม.)

09:00 รอบชิงชนะเลิศ -

10 สแครช - บุคคลชาย 09:00 รอบชิงชนะเลิศ -

11 ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง
(2 กม.)

09:00 รอบคัดเลือก - 1 เชียงราย: ชนวีร์ ปัญญาพฤกษ์ (DNS)

2 กรุงเทพมหานคร 2: ชนิภรณ์
บัตริยะ

00:02:43.53

3 กรุงเทพมหานคร: ภาสิรี
เจริญทรัพยานนท์

00:02:54.33

4 พิษณุโลก: สุภาวดี ศรีมันตะ 00:02:55.36

5 อำนาจเจริญ: สุรัตติยา บุบผา 00:02:58.14

6 อำนาจเจริญ 2: วาสนา กานุสนธ์ 00:03:00.90

7 กาฬสินธุ์: กัญญารัตน์
เกษทองหลาง

00:03:02.74

8 สระบุรี: ยลธนันท์ พลกล้า 00:03:04.10

9 ชลบุรี: วราภรณ์ วายุภาพ 00:03:08.35

10 ลพบุรี: จิดาภา แก้วมุกดา 00:03:13.39



หน้า 7 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:30 PM

11 เชียงใหม่: พิรานันท์
มณีรัตนานนท์

00:03:14.98

12 สมุทรปราการ: อันนา เดชะพันธ์ 00:03:21.68

13 ชัยนาท: ณัฏฐา แวน
ฮาวเวอริงเงน

00:03:36.03

12 ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 11:15 รอบไทม์ไทรอัล
200 เมตร

- 1 กรุงเทพมหานคร 2: จิรพงศ์
ภักดิ์ศรีวงศ์

00:00:11.41

2 พิษณุโลก 3: เชตวัน สามงามมา 00:00:11.47

3 สุพรรณบุรี 2: ภัทรพล คชฤกษ์ 00:00:11.65

4 กรุงเทพมหานคร: วุฒิชัย
ก้องอัมพร

00:00:11.74

5 สุพรรณบุรี: นิติรุจน์
กิจพิริยะการณ์

00:00:11.78

6 นครราชสีมา: ธีรภัทร์ ปีบกระโทก 00:00:11.84

7 นครราชสีมา 3: กิตติศักดิ์
ปืนกระโทก

00:00:11.99

8 สมุทรปราการ: ภูริเดช พ่อค้า 00:00:12.06

9 สุราษฎร์ธานี: ธนภูมิ มูลเมือง 00:00:12.16

10 พิษณุโลก: สิทธิศักดิ์ คงกรุด 00:00:12.44

11 เชียงใหม่: พีรวิชญ์ อินหอม 00:00:12.46

12 นครราชสีมา 2: ณัฐกิจ ประจิตร์ 00:00:12.47

13 สุรินทร์: กฤษฎิ์ จันทร์ประทัด 00:00:12.66

14 ตรัง 2: ชนัยญู ศรีจันทร์ 00:00:13.09

15 พิษณุโลก 2: เมธัส อินทร์จันทร์ 00:00:13.22

16 ปราจีนบุรี: พิสิษฐ์ สุทธินนท์ 00:00:13.58

17 ตรัง: ชลสิทธิ์ ลาภภักดี 00:00:13.85



หน้า 8 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:30 PM

18 ชัยนาท: อนาวิล ศักดิ์เดช xx:xx:xx.xx(DNS)

13 ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3
กม.)

12.35 รอบคัดเลือก - 1 เชียงราย: วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ 00:03:44.68

2 กรุงเทพมหานคร 2: ธนษภณ
สมนึก

00:03:50.29

3 ลำปาง: สันทวรักษ์ สนิทเปรม 00:03:50.36

4 สกลนคร: พิทวัส สีสานอก 00:03:53.16

5 พิษณุโลก: ทักษ์ แก้วน้อย 00:03:57.94

6 นครราชสีมา: สุวัฒน์
บองกระโทก

00:03:59.00

7 กรุงเทพมหานคร: ปาริชาติ
เกษะศิริ

00:04:01.23

8 สุพรรณบุรี: นรินทร์ ลอยมา 00:04:04.67

9 ชลบุรี: กฤตพัฒน์ หนูพันธ์ 00:04:05.53

10 สระบุรี: อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ 00:04:21.44

11 ปัตตานี: อาซูวาน สะแลแม 00:04:23.26

12 กาฬสินธุ์: มลฑณ แจ้งใจ xx:xx:xx.xx(DNS)

13 ชัยนาท: ณัฐพงศ์ ทองเชียว xx:xx:xx.xx(DNS)

14 สงขลา: ฟารุค หมัดอะดั้ม xx:xx:xx.xx(DNS)

14 ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 13.40 รอบแก้ตัว - 1 เชียงใหม่: พีรวิชญ์ อินหอม (แพ้)

2 พิษณุโลก: สิทธิศักดิ์ คงกรุด (ชนะ)

3 สมุทรปราการ: ภูริเดช พ่อค้า (แพ้)

15 ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 13.45 รอบแก้ตัว - 1 พิษณุโลก: สุภาวดี ศรีมันตะ (ชนะ)

2 ลพบุรี: จิดาภา แก้วมุกดา (แพ้)



หน้า 9 จาก 9

จักรยาน ประจำวันที่ 24/03/2560
ลำดับ ประเภทการแข่งขัน เวลา รอบ สาย ระหว่าง ผลการแข่งขัน

พิมพ์วันที่ 3/24/2017 6:55:31 PM

3 อำนาจเจริญ: วาสนา กานุสนธ์ (แพ้)



ชกักะเยอ่ ประจาํวนัที埶� 24 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 กระบี�
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

2  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร
2 นครปฐม

0
2

3  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 เชียงใหม่

0
2

4  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 นครศรีธรรมราช
2 ชลบรีุ

0
2

5  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 สระบรีุ
2 อาํนาจเจรญิ

0
2

6  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 นครปฐม
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

7  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 นครศรีธรรมราช
2 นครราชสมีา

0
2

8  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 ชลบรีุ
2 ลาํพูน

0
2

9  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 พจิติร

0
2

10  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 สพุรรณบรีุ
2 อบุลราชธานี

1
1

11  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 กระบี�
2 นครปฐม

0
2

12  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 ขอนแกน่
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

13  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 นครศรีธรรมราช
2 เชียงใหม่

0
2

14  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 อาํนาจเจรญิ

0
2

15  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 สระบรีุ
2 ชลบรีุ

0
2

16  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 นครปฐม
2 นครราชสมีา

0
2

17  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 ลาํพูน
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

18  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 นครศรีธรรมราช
2 ชลบรีุ

1
1

19  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 กรุงเทพมหานคร

0
2

20  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 สพุรรณบรีุ
2 พจิติร

0
2



21  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 นครปฐม
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

22  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 ขอนแกน่
2 กรุงเทพมหานคร

0
2

23  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 นครศรีธรรมราช

0
2

24  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 สระบรีุ
2 เชียงใหม่

0
2

25  ทมีหญงิ 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 อาํนาจเจรญิ
2 ชลบรีุ

0
2

26  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 นครราชสมีา
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

27  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 นครปฐม
2 ชลบรีุ

0
2

28  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย A 1 นครศรีธรรมราช
2 ลาํพูน

0
2

29  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร
2 อบุลราชธานี

0
2

30  ทมีชาย 8 คน 09:00 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 สพุรรณบรีุ

0
2

31  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 กรุงเทพมหานคร
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

32  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 กระบี�
2 ขอนแกน่

0
2

33  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 สระบรีุ
2 นครศรีธรรมราช

0
2

34  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 ชลบรีุ

0
2

35  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 อาํนาจเจรญิ
2 เชียงใหม่

0
2

36  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 ชลบรีุ
2 นครราชสมีา

0
2

37  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 นครศรีธรรมราช
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

38  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 นครปฐม
2 ลาํพูน

0
2

39  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร
2 พจิติร

0
2

40  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 อบุลราชธานี

0
2

41  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 ขอนแกน่
2 นครปฐม

0
2

42  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 กระบี�
2 กรุงเทพมหานคร

0
2

43  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 ระนอง
2 สระบรีุ

0
2

44  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 นครศรีธรรมราช 0



2 อาํนาจเจรญิ 2

45  ทมีหญงิ 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 ชลบรีุ
2 เชียงใหม่

0
2

46  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 ชลบรีุ
2 ฉะเชงิเทรา

0
2

47  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 นครราชสมีา
2 ลาํพูน

0
2

48  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย A 1 นครปฐม
2 นครศรีธรรมราช

0
2

49  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 กรุงเทพมหานคร
2 สพุรรณบรีุ

0
2

50  ทมีชาย 8 คน 13:30 รอบแรก สาย B 1 อบุลราชธานี
2 พจิติร

0
2













เทควนัโด ประจาํวนัที24 ٳ มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  เชียงใหม ่ ภเูก็ต 4 : 11

2  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  กาํแพงเพชร  พทัลุง 9 : 10

3  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  ขอนแกน่  นนทบรีุ 10 : 22

4  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  สงขลา  สพุรรณบรีุ 16 : 17

5  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  กาฬสนิธุ์  ราชบรีุ 3 : 11

6  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  เชียงราย  นครสวรรค์ 12 : 2

7  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  ชลบรีุ  ชยันาท 10 : 12

8  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  มหาสารคาม  ลาํพูน 1 : 20

9  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  นครศรีธรรมราช  สโุขทยั 0 : 3

10  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  พทัลุง  ราชบรีุ 15 : 16

11  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  สโุขทยั  สรุาษฎร์ธานี 11 : 13

12  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  พษิณุโลก  สมทุรปราการ 15 : 7

13  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  ชุมพร  สพุรรณบรีุ 13 : 30

14  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  รอ้ยเอ็ด  ลพบรีุ 17 : 5

15  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่ 14 : 2

16  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 08:30 รอบแรก  เชียงใหม ่ ปทมุธานี 33 : 45

17  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 08:30 รอบแรก  สรุาษฎร์ธานี  อา่งทอง 44 : 57

18  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  ชลบรีุ  สรุาษฎร์ธานี 13 : 9

19  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  ลาํปาง  สมทุรสาคร 5 : 10



20  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  นครนายก  นครศรีธรรมราช 22 : 17

21  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  กาฬสนิธุ์  ประจวบครีีขนัธ์ 20 : 14

22  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

08:30 รอบแรก  น่าน  เลย 21 : 4

23  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  จนัทบรีุ  ชลบรีุ 4 : 14

24  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  กรุงเทพมหานคร  ชุมพร 15 : 0

25  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  ลพบรีุ  ลาํปาง 7 : 8

26  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  พษิณุโลก  อบุลราชธานี 5 : 12

27  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  มหาสารคาม  อา่งทอง 3 : 12

28  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  ภเูก็ต  ลาํพูน 18 : 0

29  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  ปทมุธานี  สมทุรสาคร 3 : 2

30  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  ฉะเชงิเทรา  สพุรรณบรีุ 5 : 18

31  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  เพชรบรูณ์  ภเูก็ต 14 : 2

32  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  ขอนแกน่  สงขลา 8 : 9

33  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  กาํแพงเพชร  นครปฐม 6 : 5

34  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  กาฬสนิธุ์  สรุาษฎร์ธานี 5 : 10

35  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

08:30 รอบแรก  ลาํพูน  อบุลราชธานี 2 : 14

36  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

10:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ประจวบครีีขนัธ์  ภเูก็ต 6 : 12

37  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

10:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 นนทบรีุ  พทัลุง 6 : 4

38  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

10:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ลาํพูน  สพุรรณบรีุ 3 : 13

39  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

10:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ราชบรีุ  สมทุรสาคร 19 : 5

40  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

10:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ขอนแกน่  เชียงราย 9 : 4



41  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

10:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ชยันาท  ลาํพูน 9 : 3

42  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

10:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 สมทุรปราการ  สโุขทยั 0 : 11

43  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

11:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ราชบรีุ  สมทุรสาคร 19 : 4

44  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

11:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ชลบรีุ  สรุาษฎร์ธานี 12 : 11

45  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

11:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 พษิณุโลก  สพุรรณบรีุ 17 : 15

46  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

11:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กระบีن  รอ้ยเอ็ด 3 : 18

47  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

11:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กรุงเทพมหานคร  มหาสารคาม 23 : 2

48  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

11:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ปทมุธานี  ราชบรีุ 6 : 7

49  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

11:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 เพชรบรูณ์  สพุรรณบรีุ 12 : 24

50  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

11:30 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กาํแพงเพชร  สงขลา 8 : 5

51  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ  นนทบรีุ  ภเูก็ต 5 : 12

52  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ  ราชบรีุ  สพุรรณบรีุ 15 : 1

53  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  ขอนแกน่  ชยันาท 5 : 15

54  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

13:00 รอบรองชนะเลศิ  ราชบรีุ  สโุขทยั 5 : 7

55  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ  ชลบรีุ  พษิณุโลก 7 : 6

56  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

13:00 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  รอ้ยเอ็ด 6 : 7

57  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

13:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 สรุาษฎร์ธานี  อบุลราชธานี 4 : 3

58  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

13:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ชลบรีุ  ราชบรีุ 10 : 7

59  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

13:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กรุงเทพมหานคร  ลาํปาง 18 : 1

60  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

13:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 อา่งทอง  อบุลราชธานี 9 : 10

61  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

13:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ภเูก็ต  มกุดาหาร 12 : 0



เกนิ 49 กก.  หญงิ

62  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

14:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ภเูก็ต  อทุยัธานี 16 : 12

63  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

14:30 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ชลบรีุ  สมทุรสาคร 5 : 6

64  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

15:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 กาฬสนิธุ์  นครนายก 6 : 11

65  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

15:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 น่าน  พะเยา 20 : 8

66  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

15:00 รอบรองชนะเลศิ  ราชบรีุ  สพุรรณบรีุ 5 : 10

67  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

15:00 รอบรองชนะเลศิ  กาํแพงเพชร  สรุาษฎร์ธานี 1 : 3

68  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 16:00 รอบแรก  นนทบรีุ  สกลนคร 35 : 3

69  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 16:00 รอบแรก  นครราชสมีา  สพุรรณบรีุ 21 : 51

70  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

16:00 รอบแรก  ชยัภมู ิ อทุยัธานี 14 : 15

71  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 16:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 ปทมุธานี  พษิณุโลก 38 : 8

72  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 16:00 รอบกอ่นรองชนะ
เลศิ

 พทัลุง  อา่งทอง 44 : 46

73  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

16:00 รอบรองชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ชลบรีุ 16 : 3

74  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

16:00 รอบรองชนะเลศิ  ภเูก็ต  สมทุรสาคร 6 : 16

75  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

16:00 รอบรองชนะเลศิ  ภเูก็ต  อบุลราชธานี 7 : 6

76  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

16:00 รอบรองชนะเลศิ  นครนายก  น่าน 5 : 17

77  รุน่ไมเ่กนิ 51 กก.
มากกวา่ 48 กก. แตไ่ม่
เกนิ 51 กก.  ชาย

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  ภเูก็ต  ราชบรีุ 21 : 26

78  รุน่ไมเ่กนิ 46 กก.
มากกวา่ 44 กก. แตไ่ม่
เกนิ 46 กก.  หญงิ

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ  สรุาษฎร์ธานี 10 : 4

79  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 51 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  ชาย

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  น่าน  สมทุรสาคร 15 : 3

80  รุน่ไมเ่กนิ 49 กก.
มากกวา่ 46 กก. แตไ่ม่
เกนิ 49 กก.  หญงิ

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  ภเูก็ต 10 : 2

81  รุน่ไมเ่กนิ 63 กก.
มากกวา่ 59 กก. แตไ่ม่
เกนิ 63 กก.  ชาย

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชลบรีุ  รอ้ยเอ็ด 7 : 9

82  รุน่ไมเ่กนิ 55 กก.
มากกวา่ 52 กก. แตไ่ม่
เกนิ 55 กก.  หญงิ

16:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชยันาท  สโุขทยั 10 : 11

83  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 16:30 รอบชงิชนะเลศิ  นนทบรีุ  สพุรรณบรีุ 38 : 32

84  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 17:00 รอบรองชนะเลศิ  นนทบรีุ  ปทมุธานี 40 : 33

85  ตอ่สูท้มีชาย 5 คน 17:30 รอบรองชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ  อา่งทอง 48 : 18













เพาะกาย ประจาํวนัที萁 24 มนีาคม 2560

No. ประเภท
การแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  บคุคลชาย
ท ัꦍ�วไป รุน่
Light
Weight
นน.ไมเ่กนิ
70 กก.

18:00 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร: วีรพล รตันานพ
พระนครศรีอยธุยา: ธนโชต ิสรอ้ยทอง
สพุรรณบรีุ: เดชณรงค ์ประเทศ
จนัทบรีุ: สทิธนินัท ์ขยนัทาํ
เชียงราย: ศรณัย์ ศรีวชิยั

4
5
1 (Gold)
2 (Silver)
3 (Bronze)

2  ฟิตเนสชาย
ความสงูไม่
เกนิ 170
ซม.

18:00 รอบชงิชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ: สมภพ สวนดอกไม้
พระนครศรีอยธุยา: ธนโชต ิสรอ้ยทอง
สพุรรณบรีุ 2: อนาวนิ โพธิ 堀�ทอง
สมทุรสาคร: ณฐัพล แสนอุน่
ชุมพร: จติต์สมทุร จนัทรมัพร

5
4
1 (Gold)
2 (Silver)
3 (Bronze)

3  แอธเลตคิฟิสิ
คหญงิ ความ
สงูไมเ่กนิ
160 ซม.

18:00 รอบชงิชนะเลศิ  ลาํพูน 2: นนฐภร สขุมศีรี
จนัทบรีุ: สริมิา ขาวแจง้
เชียงใหม:่ ชดิชนก อภชิาตบิวรวงศ์
พระนครศรีอยธุยา: เกวลนิ วงศ์จาํเนียร
ลาํพูน: สรินิดา พนัสถา

5
4
1 (Gold)
2 (Silver)
3 (Bronze)

4  แอธเลตคิฟิสิ
คชาย ความ
สงูไมเ่กนิ
170 ซม.

18:00 รอบชงิชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ: สมภพ สวนดอกไม้
กรุงเทพมหานคร: ภทัรภพ ปิยภาณีกลุ
นครราชสมีา: แกลว้กลา้ กองแกว้
นราธวิาส: ไฟซอล แประสามะ
จนัทบรีุ: ทนงศกัดิ 堀� ออกแมน้

4
5
1 (Gold)
2 (Silver)
3 (Bronze)

5  โมเดลฟิสคิห
ญงิ ความสงู
ไมเ่กนิ 160
ซม.

18:00 รอบชงิชนะเลศิ  ลาํพูน: ชลติา ทองงามแท้
จนัทบรีุ: สริมิา ขาวแจง้
เชียงใหม:่ ชดิชนก อภชิาตบิวรวงศ์
พระนครศรีอยธุยา: เกวลนิ วงศ์จาํเนียร
เชียงใหม ่2: กนัตชิา สจีนัทร์

5
4
1 (Gold)
2 (Silver)
3 (Bronze)

6  โมเดลฟิสิ
คชาย ความ
สงูไมเ่กนิ
165
เซนตเิมตร

18:00 รอบชงิชนะเลศิ  ชุมพร: จติต์สมทุร จนัทรมัพร
กรุงเทพมหานคร: ทนิพล ถาวรม ัꦍ�นกจิการ
สพุรรณบรีุ: อนาวนิ โพธิ 堀�ทอง
นนทบรีุ: พีรพล บตุรวงค์

4
1 (Gold)
2 (Silver)
3 (Bronze)

7  โมเดลฟิสิ
คชาย ความ
สงูไมเ่กนิ
170
เซนตเิมตร

18:00 รอบชงิชนะเลศิ  สมทุรสาคร: ณฐัพล แสนอุน่
จนัทบรีุ: ภาณุพงษ์ บญุญะโกศล
ปราจีนบรีุ: ธรีพงษ์ จตัรุสั
พระนครศรีอยธุยา: สทิธพิร ไชยเดช

4
1 (Gold)
2 (Silver)
3 (Bronze)







รกับี�ฟตุบอล ประจาํวนัที� 24 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 14:30 รอบรองชนะเลศิ  นครนายก  รอ้ยเอ็ด 20 : 46

2  ประเภท 15 คน  ทมีชาย 16:00 รอบรองชนะเลศิ  นครปฐม  ราชบรีุ 48 : 0



วอลเลยบ์อลชายหาด ประจาํวนัที ̄24 มนีาคม 2560

No. ประเภทการแขง่ขนั เวลา รอบ สาย ระหวา่ง ผลการแขง่ขนั

1  ยวุชน ชาย 13:00 พบกนัหมด  เพชรบรีุ  ยะลา 2 : 0

2  ยวุชน ชาย 13:00 พบกนัหมด  นนทบรีุ  เพชรบรูณ์ 2 : 0

3  ยวุชน ชาย 13:45 พบกนัหมด  กาฬสนิธุ์  ชุมพร 2 : 0

4  ทมีชาย 14:15 รอบสาม  เพชรบรีุ 2  ภเูก็ต 2 : 0

5  ทมีชาย 14:15 รอบสาม  ขอนแกน่  อบุลราชธานี 2 : 1

6  ทมีชาย 15:00 รอบสาม  นครศรีธรรมราช  สระบรีุ 1 : 2

7  ทมีชาย 15:00 รอบสาม  เพชรบรีุ  เพชรบรูณ์ 2 : 1

8  ทมีหญงิ 15:45 รอบสาม  กาฬสนิธุ์  พทัลุง 2 : 0

9  ทมีหญงิ 15:45 รอบสาม  กรุงเทพมหานคร  สพุรรณบรีุ 2 1 : 2

10  ทมีหญงิ 16:30 รอบสาม  นนทบรีุ  เพชรบรีุ 0 : 2

11  ทมีหญงิ 16:30 รอบสาม  สมทุรสงคราม  สพุรรณบรีุ 2 : 1

















 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 





ประจาํวนัที執� 25 มนีาคม 2560
No. เวลา ชนดิกฬีา รอบ คูท่ี執� สาย ระหวา่ง สนาม
1 08.30 เอ็กซ์ตรีม  โรเลอ่ร์ สปอร์ต

สลาลม  Freestyle Classic
Slalom อาย ุ812 ปี (บคุคล
หญงิ)

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

2 09.00 ยงิปืน  ปืนยาวมาตรฐานสตรี
บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ สนามยงิปืน หวัหมาก
การกฬีาแหง่ประเทศไทย
กทม.

3 09.00 ยงิปืน  ปืนส ั�นมาตรฐาน  ทมี
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามยงิปืน หวัหมาก
การกฬีาแหง่ประเทศไทย
กทม.

4 09.00 ยงิปืน  ปืนส ั�นมาตรฐาน 
บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามยงิปืน หวัหมาก
การกฬีาแหง่ประเทศไทย
กทม.

5 09.30 เนตบอล  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร
 vs นครสวรรค์

ยมิส์ 4 สถาบนัการ
พลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

6 09:00 ครกิเก็ต  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีาเทศบาลเมอืง
บางริ�น

7 09:00 จกัรยาน  ประเภทลู ่อลิมิิ
เนช ั�นเรส  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลาง
จ.สพุรรณบรีุ

8 09:00 จกัรยาน  ประเภทลู ่เปอร์ซูท 
ทมีชาย (4 กม.)

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลาง
จ.สพุรรณบรีุ

9 09:00 จกัรยาน  ประเภทลู ่เปอร์ซูท 
บคุคลหญงิ (2 กม.)

 รอบชงิชนะเลศิ สนามกฬีากลาง
จ.สพุรรณบรีุ

10 09:00 เทนนิส  หญงิคู่  รอบชงิชนะเลศิ  นนทบรีุ
 vs กรุงเทพมหานคร

สนามเทนนิสสนามกฬีา
กลาง จ.ชุมพร

11 09:00 เทนนิส  ชายคู่  รอบชงิชนะเลศิ  นนทบรีุ 2
 vs สพุรรณบรีุ

สนามเทนนิสสนามกฬีา
กลาง จ.ชุมพร

12 09:00 ปนัจกัสลีตั  A นํ�าหนกัเกนิ 39
กก. และไมเ่กนิ 43 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

13 09:00 ปนัจกัสลีตั  B นํ�าหนกัเกนิ 43
กก. และไมเ่กนิ 47 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

14 09:00 ปนัจกัสลีตั  C นํ�าหนกัเกนิ 47
กก. และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

15 09:00 ปนัจกัสลีตั  D นํ�าหนกัเกนิ 51
กก. และไมเ่กนิ 55 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

16 09:00 ปนัจกัสลีตั  E นํ�าหนกัเกนิ 55
กก. และไมเ่กนิ 59 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

17 09:00 ปนัจกัสลีตั  F นํ�าหนกัเกนิ 59
กก. และไมเ่กนิ 63 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

18 09:00 ปนัจกัสลีตั  G นํ�าหนกัเกนิ 63
กก. และไมเ่กนิ 67 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

19 09:00 ปนัจกัสลีตั  H นํ�าหนกัเกนิ 67
กก. และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน



ชาย จ.ชุมพร

20 09:00 ปนัจกัสลีตั  I นํ�าหนกัเกนิ 71
กก. และไมเ่กนิ 75 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

21 09:00 ปนัจกัสลีตั  J นํ�าหนกัเกนิ 75
กก. และไมเ่กนิ 79 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

22 09:00 ปนัจกัสลีตั  A นํ�าหนกัเกนิ 39
กก. และไมเ่กนิ 43 กก. บคุคล
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

23 09:00 ปนัจกัสลีตั  B นํ�าหนกัเกนิ 43
กก. และไมเ่กนิ 47 กก. บคุคล
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

24 09:00 ปนัจกัสลีตั  C นํ�าหนกัเกนิ 47
กก. และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคล
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

25 09:00 ปนัจกัสลีตั  D นํ�าหนกัเกนิ 51
กก. และไมเ่กนิ 55 กก. บคุคล
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

26 09:00 ปนัจกัสลีตั  E นํ�าหนกัเกนิ 55
กก. และไมเ่กนิ 59 กก. บคุคล
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

27 09:00 ปนัจกัสลีตั  F นํ�าหนกัเกนิ 59
กก. และไมเ่กนิ 63 กก. บคุคล
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

28 09:00 ปนัจกัสลีตั  G นํ�าหนกัเกนิ 63
กก. และไมเ่กนิ 67 กก. บคุคล
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

29 09:00 ปนัจกัสลีตั  H นํ�าหนกัเกนิ 67
กก. และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคล
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนสวน
ศรีวทิยา อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

30 09:00 ฮอกกี�  Field Hockey สนาม
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามหญา้ขา้งลาน
อเนกประสงคห์น้าศาลา
คา่ยเขตอดุมศกัดิ �

31 10.00 เอ็กซ์ตรีม  โรเลอ่ร์ สปอร์ต
สลาลม  Freestyle Classic
Slalom อาย ุ1320 ปี (บคุคล
หญงิ)

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

32 10:00 ชกักะเยอ่  ทมีหญงิ 8 คน  รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนหมงิซนิ

33 10:00 ชกักะเยอ่  ทมีชาย 8 คน  รอบชงิชนะเลศิ โรงเรียนหมงิซนิ

34 10:00 ซอฟทบ์อล  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ  สนามเทศบาล ต.บางลกึ
จ.ชุมพร

35 10:00 ตะกรอ้ลอดหว่ง  ทมีหญงิ
(กตกิาสากล)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนอดุม
วทิยากร อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

36 10:00 แบดมนิตนั  ชายเดี�ยว  รอบชงิชนะเลศิ ระนอง
 vs กรุงเทพมหานคร

สนามแบดมนิตนั สนาม
กฬีากลาง จ.ชุมพร

37 10:00 แบดมนิตนั  ชายคู่  รอบชงิชนะเลศิ กรุงเทพมหานคร
 vs กรุงเทพมหานคร
2

สนามแบดมนิตนั สนาม
กฬีากลาง จ.ชุมพร

38 10:00 แบดมนิตนั  หญงิเดี�ยว  รอบชงิชนะเลศิ นนทบรีุ  vs ราชบรีุ สนามแบดมนิตนั สนาม
กฬีากลาง จ.ชุมพร

39 10:00 แบดมนิตนั  หญงิคู่  รอบชงิชนะเลศิ สมทุรปราการ
 vs กรุงเทพมหานคร

สนามแบดมนิตนั สนาม
กฬีากลาง จ.ชุมพร

40 10:00 แบดมนิตนั  คูผ่สม  รอบชงิชนะเลศิ กรุงเทพมหานคร
 vs กรุงเทพมหานคร
2

สนามแบดมนิตนั สนาม
กฬีากลาง จ.ชุมพร

41 10:00 แบดมนิตนั  ยวุชน ชายเดี�ยว  รอบชงิชนะเลศิ กรุงเทพมหานคร สนามแบดมนิตนั สนาม



 vs สมทุรปราการ กฬีากลาง จ.ชุมพร

42 10:00 แบดมนิตนั  ยวุชน หญงิเดี�ยว  รอบชงิชนะเลศิ นครราชสมีา
 vs เชียงใหม่

สนามแบดมนิตนั สนาม
กฬีากลาง จ.ชุมพร

43 10:00 ฮอกกี�  Indoor Hockey ใน
รม่ ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

44 10:30 ซอฟทบ์อล  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ  สนามเทศบาล ต.บางลกึ
จ.ชุมพร

45 10:40 ตะกรอ้ลอดหว่ง  ทมีชาย
(กตกิาสากล)

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนอดุม
วทิยากร อ.หลงัสวน
จ.ชุมพร

46 11.00 เอ็กซ์ตรีม  Inline Stunt
Stun Park High Jump 
บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

47 11:00 ครกิเก็ต  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีาเทศบาลเมอืง
บางริ�น

48 11:00 เทนนิส  คูผ่สม  รอบชงิชนะเลศิ  สพุรรณบรีุ
 vs สพุรรณบรีุ 2

สนามเทนนิสสนามกฬีา
กลาง จ.ชุมพร

49 11:00 ฟุตซอล  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ กรุงเทพมหานคร
 vs ขอนแกน่

อาคารเฉลมิพระเกยีรติ
อบจ.ระนอง

50 11:00 ฮอกกี�  Field Hockey สนาม
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามหญา้ขา้งลาน
อเนกประสงคห์น้าศาลา
คา่ยเขตอดุมศกัดิ �

51 11:00 ฮอกกี�  Indoor Hockey ใน
รม่ ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมสหกรณ์ออม
ทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

52 12:00 ซอฟทเ์ทนนิส  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ สนามเทนนิส อบจ.ชุมพร

53 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  พนิเวท 
ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46
กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา
 vs อบุลราชธานี

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

54 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ไลทฟ์ลาย
เวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ
49 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครสวรรค์
 vs พษิณุโลก

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

55 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ฟลายเวท
 ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52
กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  พษิณุโลก  vs พะเยา ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

56 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  แบนต ั�ม
เวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ
56 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ศรีสะเกษ  vs จนัทบรีุ ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

57 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ไลทเ์วท 
ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60
กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา
 vs ชุมพร

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

58 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ไลท์
เวลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 60 กก.
ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา
 vs หนองบวัลาํภู

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

59 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 64 กก.
ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา
 vs ลาํปาง

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

60 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  มดิเดลิ
เวท  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ
75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ตรงั  vs ชุมพร ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

61 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ไลทเ์ฮฟวี�
เวท  ชาย เกนิ 75 กก. ไมเ่กนิ
81 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  น่าน  vs ปทมุธานี ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

62 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  พนิเวท 
หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45
กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช
 vs นครราชสมีา

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

63 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ไลทฟ์ลาย
เวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ
48 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  กาฬสนิธุ์
 vs นครราชสมีา

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก



64 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ฟลายเวท
 หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51
กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครศรีธรรมราช
 vs นครราชสมีา

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

65 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  แบนต ั�ม
เวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ
54 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา
 vs อา่งทอง

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

66 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  เฟเธอร์
เวท  หญงิ เกนิ 54 กก. ไมเ่กนิ
57 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ขอนแกน่  vs รอ้ยเอ็ด ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

67 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ไลทเ์วท 
หญงิ เกนิ 57 กก. ไมเ่กนิ 60
กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  กาํแพงเพชร
 vs นครศรีธรรมราช

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

68 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  ไลท์
เวลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 60
กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา
 vs หนองคาย

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

69 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 64 ไม่
เกนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ลาํปาง  vs ปทมุธานี ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

70 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่  มดิเดลิ
เวท  หญงิ เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ
75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  ลาํปาง
 vs พระนครศรีอยธุยา

ยมิส์อเนกประสงค์
โรงเรียนทา่แซะ
รชัดาภเิษก

71 12:30 ฟุตซอล  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ สมทุรสาคร  vs ตาก อาคารเฉลมิพระเกยีรติ
อบจ.ระนอง

72 12:30 สนุกเกอร์  ประเภทเดี�ยว 6
แดง

 รอบชงิชนะเลศิ โซโซตี�สนุกเกอร์คลบั

73 13.00 เอ็กซ์ตรีม  Inline Speed
Skate 500 m. 1320 ปี 
บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

74 13.00 เอ็กซ์ตรีม  Inline Speed
Skate 500 m. 812 ปี 
บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

75 13.00 เอ็กซ์ตรีม  Inline Speed
Skate 500 m. อาย ุ1620 ปี
บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

76 13.00 เอ็กซ์ตรีม  Inline Speed
Skate 500 m. อาย ุ812 ปี
บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

77 13.00 เอ็กซ์ตรีม  โรเลอ่ร์ สปอร์ต
สลาลม  Freestyle Classic
Slalom อาย ุ812 ปี (บคุคล
ชาย)

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

78 13:00 ซอฟทเ์ทนนิส  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ สนามเทนนิส อบจ.ชุมพร

79 13:00 ฟุตบอล  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ  ชลบรีุ  vs ขอนแกน่ สนามกฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

80 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่เปเปอร์
เวท นํ�าหนกัตอ้งเกนิ 39
กก.และไมเ่กนิ 42 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ขอนแกน่
 vs นราธวิาส

ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

81 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่พนิเวท
นํ�าหนกัตอ้ง เกนิ42 กก.และไม่
เกนิ 45 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สรุาษฎร์ธานี
 vs รอ้ยเอ็ด

ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

82 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่ไลท์
ฟลายเวท นํ�าหนกัตอ้งเกนิ 45
กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สตลู  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

83 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่ฟลาย
เวท นํ�าหนกัตอ้งเกนิ 48 กก.
และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ลาํปาง  vs ลาํพูน ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

84 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่แบนต ั�ม  รอบชงิชนะเลศิ  ยะลา  vs ยโสธร ศาลาอเนกประสงคส์นาม



เวท นํ�าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไม่
เกนิ 54 กก. บคุคลชาย

กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

85 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่เฟเธอร์
เวท นํ�าหนกัตอ้งเกนิ 54
กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ระนอง
 vs นครราชสมีา

ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

86 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่ไลทเ์วท
นํ�าหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไม่
เกนิ 60 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ยโสธร
 vs สรุาษฎร์ธานี

ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

87 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่ไลท์
เวลเตอร์เวท นํ�าหนกัตอ้งเกนิ
60 กก.และไมเ่กนิ 63.5 กก.
บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สรุาษฎร์ธานี
 vs อดุรธานี

ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

88 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่
เวลเตอร์เวท นํ�าหนกัตอ้งเกนิ
63.5 กก.และไมเ่กนิ 67 กก.
บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา
 vs ยโสธร

ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

89 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่  รุน่ไลทม์ดิ
เดลิเวท นํ�าหนกัตอ้งเกนิ 67
กก.และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคล
ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หนองบวัลาํภู
 vs นครศรีธรรมราช

ศาลาอเนกประสงคส์นาม
กฬีาอาํเภอหลงัสวน
จ.ชุมพร

90 13:00 หมากลอ้ม  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ วทิยาลยัชุมชนระนอง

91 13:00 หมากลอ้ม  ทมีหญงิ  รอบชงิชนะเลศิ วทิยาลยัชุมชนระนอง

92 14.00 เอ็กซ์ตรีม  Inline Stunt
Skate Cross  บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

93 14.00 เอ็กซ์ตรีม  โรเลอ่ร์ สปอร์ต
สลาลม  Freestyle Classic
Slalom อาย ุ1320 ปี (บคุคล
ชาย)

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

94 14.30 เอ็กซ์ตรีม  Skateboard
Mini Ramp  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

95 15.00 เอ็กซ์ตรีม  Inline Stunt
Stun Park  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

96 15:00 ฟุตบอล  ทมีชาย  รอบชงิชนะเลศิ  ชุมพร
 vs สมทุรปราการ

สนามกฬีากลางจงัหวดั
ชุมพร

97 16.00 เอ็กซ์ตรีม  Skateboard
Game Of Skate  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

98 16:00 เทควนัโด  รุน่ไมเ่กนิ 68 กก.
มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68
กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
ตะเภา) จ.ชุมพร

99 16:00 เทควนัโด  รุน่ไมเ่กนิ 59 กก.
มากกวา่ 55 กก. แตไ่มเ่กนิ 59
กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
ตะเภา) จ.ชุมพร

100 16:00 เทควนัโด  ตอ่สูท้มีหญงิ 5 คน  รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
ตะเภา) จ.ชุมพร

101 16:00 เทควนัโดพุม่เซ ่ พุมเซ ่ทมี
หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ หอประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นทา่
ตะเภา) จ.ชุมพร

102 17.30 เอ็กซ์ตรีม  โรเลอ่ร์ สปอร์ต
สลาลม  Freestyle Battle
Slalom (บคุคลชาย)

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

103 17.30 เอ็กซ์ตรีม  Skateboard
Park  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

104 18.30 เอ็กซ์ตรีม  Skateboard
Best Trick  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลตาํบล
ปากนํ�า จ.ชุมพร

105 18:00 เพาะกาย  บคุคลชายท ั�วไป รุน่
Welter Weight นน.เกนิ 70
กก. ขึ�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลเมอืง
ชุมพร จ.ชุมพร



106 18:00 เพาะกาย  ฟิตเนสชาย ความสงู
เกนิ 170 ซม. ขึ�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลเมอืง
ชุมพร จ.ชุมพร

107 18:00 เพาะกาย  ฟิตเนสหญงิ รุน่
Open

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลเมอืง
ชุมพร จ.ชุมพร

108 18:00 เพาะกาย  แอธเลตคิฟิสคิหญงิ
ความสงูเกนิ 160 ซม. ขึ�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลเมอืง
ชุมพร จ.ชุมพร

109 18:00 เพาะกาย  แอธเลตคิฟิสคิชาย
ความสงูเกนิ 170 ซม.ขึ�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลเมอืง
ชุมพร จ.ชุมพร

110 18:00 เพาะกาย  โมเดลฟิสคิหญงิ
ความสงูเกนิ 160 เซนตเิมตร
ขึ�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลเมอืง
ชุมพร จ.ชุมพร

111 18:00 เพาะกาย  โมเดลฟิสคิชาย
ความสงูเกนิ 170 เซนตเิมตร
ขึ�นไป

 รอบชงิชนะเลศิ ลานหน้าเทศบาลเมอืง
ชุมพร จ.ชุมพร

จํานวนรายการชิงเหรียญท ั�งหมด 111 เหรียญ

 



ประจาํวนัที� 25 มนีาคม 2560
  No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ สาย ระหว่าง สนาม

1 07:30 กฬีาทางอากาศ 
เครืنองบนิเล็กบนิเร็วออ้มหลกั (ไพลอ่น) ประเภท F5D Class B

 สะสมคะแนน  เขาพาง ต.หาดพนัไกร อ.เมอืง จ.ชุมพร

2 08:30 กฬีาทางอากาศ 
เฮลคิอปเตอร์บนิผาดแผลง ประเภท F3N ทา่บนิ ปี 2016

 สะสมคะแนน  เขาพาง ต.หาดพนัไกร อ.เมอืง จ.ชุมพร

3 09:00 ครกิเก็ต 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 33 ن  สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริنน

4 11:00 ครกิเก็ต 
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 34 ن  สนามกฬีาเทศบาลเมอืงบางริنน

5 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่ทมีสปรนิท ์ ทมีชาย (3 รอบ)

 รอบคดัเลือก  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

6 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่สปรนิท ์ หญงิ

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

7 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่สปรนิท ์ ชาย

 รอบกอ่นรองชนะเลศิ  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

8 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่สปรนิท ์ หญงิ

 รอบจดัอนัดบัที58 ن  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

9 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่สปรนิท ์ ชาย

 รอบจดัอนัดบัที58 ن  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

10 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่สปรนิท ์ ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

11 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่สปรนิท ์ หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

12 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่อลิมิเินช นเรส  ชายنั

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

13 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่เปอร์ซูท  ทมีชาย (4 กม.)

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

14 09:00 จกัรยาน 
ประเภทลู ่เปอร์ซูท  บคุคลหญงิ (2 กม.)

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามกฬีากลาง จ.สพุรรณบรีุ

15 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีหญงิ 8 คน

 รอบ 8 ทมี  คูท่ี 1 ن  ฉะเชงิเทรา  vs นครศรีธรรมราช โรงเรียนหมงิซนิ

16 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีหญงิ 8 คน

 รอบ 8 ทมี  คูท่ี 2 ن  ชลบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร โรงเรียนหมงิซนิ

17 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีหญงิ 8 คน

 รอบ 8 ทมี  คูท่ี 3 ن  เชียงใหม ่ vs ขอนแกน่ โรงเรียนหมงิซนิ

18 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีหญงิ 8 คน

 รอบ 8 ทมี  คูท่ี 4 ن  นครปฐม  vs อาํนาจเจรญิ โรงเรียนหมงิซนิ

19 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีชาย 8 คน

 รอบ 8 ทมี  คูท่ี 1 ن  ฉะเชงิเทรา  vs กรุงเทพมหานคร โรงเรียนหมงิซนิ

20 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีชาย 8 คน

 รอบ 8 ทมี  คูท่ี 2 ن  อบุลราชธานี  vs นครราชสมีา โรงเรียนหมงิซนิ

21 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีชาย 8 คน

 รอบ 8 ทมี  คูท่ี 3 ن  พจิติร  vs นครศรีธรรมราช โรงเรียนหมงิซนิ

22 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีชาย 8 คน

 รอบ 8 ทมี  คูท่ี 4 ن  ลาํพูน  vs สพุรรณบรีุ โรงเรียนหมงิซนิ

23 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีหญงิ 8 คน

 รอบรองชนะเลศิ  โรงเรียนหมงิซนิ

24 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีหญงิ 8 คน

 รอบรองชนะเลศิ  โรงเรียนหมงิซนิ

25 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีชาย 8 คน

 รอบรองชนะเลศิ  โรงเรียนหมงิซนิ

26 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีชาย 8 คน

 รอบรองชนะเลศิ  โรงเรียนหมงิซนิ

27 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีหญงิ 8 คน

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนหมงิซนิ

28 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีชาย 8 คน

 รอบชงิที3 ن  โรงเรียนหมงิซนิ

29 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีหญงิ 8 คน

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนหมงิซนิ

30 10:00 ชกักะเยอ่ 
ทมีชาย 8 คน

 รอบชงิชนะเลศิ  โรงเรียนหมงิซนิ

31 09:00 ซอฟทเ์ทนนิส 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 234 ن  สาย 1 กาํแพงเพชร  vs พระนครศรีอยธุยา สนามเทนนิส อบจ.ชุมพร

32 09:00 ซอฟทเ์ทนนิส 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 235 ن  สาย 2 สรุาษฎร์ธานี  vs พจิติร สนามเทนนิส อบจ.ชุมพร

33 10:30 ซอฟทเ์ทนนิส 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 236 ن  สาย 1 กาํแพงเพชร  vs ราชบรีุ สนามเทนนิส อบจ.ชุมพร

34 10:30 ซอฟทเ์ทนนิส 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 237 ن  สาย 2 พจิติร  vs กรุงเทพมหานคร สนามเทนนิส อบจ.ชุมพร

35 12:00 ซอฟทเ์ทนนิส 
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามเทนนิส อบจ.ชุมพร



36 13:00 ซอฟทเ์ทนนิส 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามเทนนิส อบจ.ชุมพร

37 10:00 ซอฟทบ์อล 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 51 ن  จนัทบรีุ  vs ระยอง สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

38 10:30 ซอฟทบ์อล 
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 52 ن  สพุรรณบรีุ  vs ชยัภมูิ สนามเทศบาล ต.บางลกึ จ.ชุมพร

39 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 77 ن  อบุลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

40 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  หญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 78 ن  นครสวรรค ์ vs ราชบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรี อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

41 09:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 80 ن  มหาสารคาม  vs ชลบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

42 11:00 เซปกัตะกรอ้ 
ทมีชุด  ชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 79 ن  อบุลราชธานี  vs นครปฐม หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

43 10:00 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีหญงิ (กตกิาสากล)

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 37 ن  อดุรธานี  vs ราชบรีุ หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

44 10:40 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
ทมีชาย (กตกิาสากล)

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 38 ن  แมฮ่อ่งสอน  vs นครพนม หอประชุมโรงเรียนอดุมวทิยากร อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

45 08:30 เทควนัโด 
ตอ่สูท้มีหญงิ 5 คน

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  อา่งทอง  vs พษิณุโลก หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

46 08:30 เทควนัโด 
ตอ่สูท้มีหญงิ 5 คน

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  เชียงใหม ่ vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

47 08:30 เทควนัโด 
ตอ่สูท้มีหญงิ 5 คน

 รอบแรก  คูท่ี4 ن  สพุรรณบรีุ  vs ชลบรีุ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

48 08:30 เทควนัโด 
ตอ่สูท้มีหญงิ 5 คน

 รอบแรก  คูท่ี5 ن  นครศรีธรรมราช  vs สรุาษฎร์ธานี หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

49 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี1 ن  ภเูก็ต  vs ระยอง หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

50 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี2 ن  กรุงเทพมหานคร  vs สมทุรปราการ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

51 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี3 ن  อทุยัธานี  vs รอ้ยเอ็ด หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

52 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี4 ن  สพุรรณบรีุ  vs น่าน หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

53 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี5 ن  มหาสารคาม  vs กาํแพงเพชร หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

54 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี6 ن  ชุมพร  vs พจิติร หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

55 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบแรก  คูท่ี7 ن  มกุดาหาร  vs สรุาษฎร์ธานี หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

56 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 59 กก. มากกวา่ 55 กก. แตไ่มเ่กนิ 59 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี8 ن  ราชบรีุ  vs สกลนคร หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

57 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 59 กก. มากกวา่ 55 กก. แตไ่มเ่กนิ 59 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี9 ن  ชุมพร  vs นครนายก หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

58 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 59 กก. มากกวา่ 55 กก. แตไ่มเ่กนิ 59 กก.  หญงิ

 รอบแรก  คูท่ี10 ن  นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

59 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบแรก  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

60 08:30 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 59 กก. มากกวา่ 55 กก. แตไ่มเ่กนิ 59 กก.  หญงิ

 รอบแรก  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

61 08:30 เทควนัโด 
ตอ่สูท้มีหญงิ 5 คน

 รอบแรก  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

62 16:00 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แตไ่มเ่กนิ 68 กก.  ชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

63 16:00 เทควนัโด 
รุน่ไมเ่กนิ 59 กก. มากกวา่ 55 กก. แตไ่มเ่กนิ 59 กก.  หญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

64 16:00 เทควนัโด 
ตอ่สูท้มีหญงิ 5 คน

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

65 08:30 เทควนัโดพุม่เซ ่
พุมเซ ่ทมีหญงิ

 รอบแรก  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

66 16:00 เทควนัโดพุม่เซ ่
พุมเซ ่ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นทา่ตะเภา) จ.ชุมพร

67 09:00 เทนนิส 
หญงิคู่

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  นนทบรีุ  vs กรุงเทพมหานคร สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

68 09:00 เทนนิส 
ชายคู่

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  นนทบรีุ 2  vs สพุรรณบรีุ สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

69 11:00 เทนนิส 
คูผ่สม

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  สพุรรณบรีุ  vs สพุรรณบรีุ 2 สนามเทนนิสสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

70 09.30 เนตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 27 ن  กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์ ยมิส์ 4 สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตชุมพร

71 12.00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 49 ن  กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

72 13.30 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 50 ن  กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

73 15.00 บาสเกตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 51 ن  อา่งทอง  vs นครปฐม โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

74 16.30 บาสเกตบอล 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 52 ن  นครศรีธรรมราช  vs นนทบรีุ โรงยมิเนเซียมสนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

75 10:00 แบดมนิตนั 
ชายเดีنยว

 รอบชงิชนะเลศิ  ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร



76 10:00 แบดมนิตนั 
ชายคู่

 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2 สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

77 10:00 แบดมนิตนั 
หญงิเดีنยว

 รอบชงิชนะเลศิ  นนทบรีุ  vs ราชบรีุ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

78 10:00 แบดมนิตนั 
หญงิคู่

 รอบชงิชนะเลศิ  สมทุรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

79 10:00 แบดมนิตนั 
คูผ่สม

 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2 สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

80 10:00 แบดมนิตนั 
ยวุชน ชายเดีنยว

 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  vs สมทุรปราการ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

81 10:00 แบดมนิตนั 
ยวุชน หญงิเดีنยว

 รอบชงิชนะเลศิ  นครราชสมีา  vs เชียงใหม่ สนามแบดมนิตนั สนามกฬีากลาง จ.ชุมพร

82 09:00 ปนัจกัสลีตั 
A นํنาหนกัเกนิ 39 กก. และไมเ่กนิ 43 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 100 ن  กาฬสนิธุ์  vs นราธวิาส หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

83 09:00 ปนัจกัสลีตั 
B นํنาหนกัเกนิ 43 กก. และไมเ่กนิ 47 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 101 ن  พษิณุโลก  vs ยะลา หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

84 09:00 ปนัจกัสลีตั 
C นํنาหนกัเกนิ 47 กก. และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 102 ن  นนทบรีุ  vs ยะลา หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

85 09:00 ปนัจกัสลีตั 
D นํنาหนกัเกนิ 51 กก. และไมเ่กนิ 55 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 103 ن  นครสวรรค ์ vs ยะลา หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

86 09:00 ปนัจกัสลีตั 
E นํنาหนกัเกนิ 55 กก. และไมเ่กนิ 59 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 104 ن  นครสวรรค ์ vs ยะลา หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

87 09:00 ปนัจกัสลีตั 
F นํنาหนกัเกนิ 59 กก. และไมเ่กนิ 63 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 105 ن  ปตัตานี  vs ยะลา หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

88 09:00 ปนัจกัสลีตั 
G นํنาหนกัเกนิ 63 กก. และไมเ่กนิ 67 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 106 ن  จนัทบรีุ  vs ยะลา หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

89 09:00 ปนัจกัสลีตั 
H นํنาหนกัเกนิ 67 กก. และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 107 ن  ยะลา  vs ชลบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

90 09:00 ปนัจกัสลีตั 
I นํنาหนกัเกนิ 71 กก. และไมเ่กนิ 75 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 108 ن  บรีุรมัย์  vs นครราชสมีา หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

91 09:00 ปนัจกัสลีตั 
J นํنาหนกัเกนิ 75 กก. และไมเ่กนิ 79 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 109 ن  บรีุรมัย์  vs กาฬสนิธุ์ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

92 09:00 ปนัจกัสลีตั 
A นํنาหนกัเกนิ 39 กก. และไมเ่กนิ 43 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 87 ن  เชียงราย  vs ปตัตานี หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

93 09:00 ปนัจกัสลีตั 
B นํنาหนกัเกนิ 43 กก. และไมเ่กนิ 47 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 88 ن  นครศรีธรรมราช  vs บรีุรมัย์ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

94 09:00 ปนัจกัสลีตั 
C นํنาหนกัเกนิ 47 กก. และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 89 ن  สมทุรสาคร  vs กาฬสนิธุ์ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

95 09:00 ปนัจกัสลีตั 
D นํنาหนกัเกนิ 51 กก. และไมเ่กนิ 55 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 90 ن  ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

96 09:00 ปนัจกัสลีตั 
E นํنาหนกัเกนิ 55 กก. และไมเ่กนิ 59 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 91 ن  กรุงเทพมหานคร  vs ยะลา หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

97 09:00 ปนัจกัสลีตั 
F นํنาหนกัเกนิ 59 กก. และไมเ่กนิ 63 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 92 ن  สงขลา  vs ชุมพร หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

98 09:00 ปนัจกัสลีตั 
G นํنาหนกัเกนิ 63 กก. และไมเ่กนิ 67 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 93 ن  เพชรบรีุ  vs กาฬสนิธุ์ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

99 09:00 ปนัจกัสลีตั 
H นํنาหนกัเกนิ 67 กก. และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 94 ن  กรุงเทพมหานคร  vs ชลบรีุ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวทิยา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

100 18:00 เพาะกาย 
บคุคลชายท นไปنวไป รุน่ Welter Weight นน.เกนิ 70 กก. ขึنั

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลเมอืงชุมพร จ.ชุมพร

101 18:00 เพาะกาย 
ฟิตเนสชาย ความสงูเกนิ 170 ซม. ขึنนไป

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลเมอืงชุมพร จ.ชุมพร

102 18:00 เพาะกาย 
ฟิตเนสหญงิ รุน่ Open

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลเมอืงชุมพร จ.ชุมพร

103 18:00 เพาะกาย 
แอธเลตคิฟิสคิหญงิ ความสงูเกนิ 160 ซม. ขึنนไป

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลเมอืงชุมพร จ.ชุมพร

104 18:00 เพาะกาย 
แอธเลตคิฟิสคิชาย ความสงูเกนิ 170 ซม.ขึنนไป

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลเมอืงชุมพร จ.ชุมพร

105 18:00 เพาะกาย 
โมเดลฟิสคิหญงิ ความสงูเกนิ 160 เซนตเิมตร ขึنนไป

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลเมอืงชุมพร จ.ชุมพร

106 18:00 เพาะกาย 
โมเดลฟิสคิชาย ความสงูเกนิ 170 เซนตเิมตร ขึنนไป

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลเมอืงชุมพร จ.ชุมพร

107 11:00 ฟุตซอล 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแกน่ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอบจ.ระนอง

108 12:30 ฟุตซอล 
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สมทุรสาคร  vs ตาก อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิอบจ.ระนอง

109 13:00 ฟุตบอล 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 28 ن  ชลบรีุ  vs ขอนแกน่ สนามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

110 15:00 ฟุตบอล 
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  ชุมพร  vs สมทุรปราการ สนามกฬีากลางจงัหวดัชุมพร

111 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เปเปอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 39 กก.และไมเ่กนิ 42 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 112 ن  ขอนแกน่  vs นราธวิาส ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

112 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่พนิเวท นํنาหนกัตอ้ง เกนิ42 กก.และไมเ่กนิ 45 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 113 ن  สรุาษฎร์ธานี  vs รอ้ยเอ็ด ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

113 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทฟ์ลายเวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 45 กก.และไมเ่กนิ 48 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 114 ن  สตลู  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

114 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ฟลายเวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 48 กก. และไมเ่กนิ 51 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 115 ن  ลาํปาง  vs ลาํพูน ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

115 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่แบนต าหนกัตอ้งเกนิ 51 และไมเ่กนิ 54 กก. บคุคลชายنมเวท นํنั

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 116 ن  ยะลา  vs ยโสธร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร



116 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เฟเธอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 54 กก.และไมเ่กนิ 57 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 117 ن  ระนอง  vs นครราชสมีา ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

117 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 57 กก.และไมเ่กนิ 60 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 118 ن  ยโสธร  vs สรุาษฎร์ธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

118 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทเ์วลเตอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 60 กก.และไมเ่กนิ 63.5 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 119 ن  สรุาษฎร์ธานี  vs อดุรธานี ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

119 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่เวลเตอร์เวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 63.5 กก.และไมเ่กนิ 67 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 120 ن  นครราชสมีา  vs ยโสธร ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

120 13:00 มวยไทยสมคัรเลน่ 
รุน่ไลทม์ดิเดลิเวท นํنาหนกัตอ้งเกนิ 67 กก.และไมเ่กนิ 71 กก. บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 121 ن  หนองบวัลาํภ ู vs นครศรีธรรมราช ศาลาอเนกประสงคส์นามกฬีาอาํเภอหลงัสวน จ.ชุมพร

121 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  ชาย เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 46 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 124 ن  นครราชสมีา  vs อบุลราชธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

122 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  ชาย เกนิ 46 กก. ไมเ่กนิ 49 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 125 ن  นครสวรรค ์ vs พษิณุโลก ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

123 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  ชาย เกนิ 49 กก. ไมเ่กนิ 52 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 126 ن  พษิณุโลก  vs พะเยา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

124 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  ชาย เกนิ 52 กก. ไมเ่กนิ 56 กกنั

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 127 ن  ศรีสะเกษ  vs จนัทบรีุ ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

125 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  ชาย เกนิ 56 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 128 ن  นครราชสมีา  vs ชุมพร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

126 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 129 ن  นครราชสมีา  vs หนองบวัลาํภู ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

127 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  ชาย เกนิ 64 กก. ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 130 ن  นครราชสมีา  vs ลาํปาง ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

128 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
มดิเดลิเวท  ชาย เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 131 ن  ตรงั  vs ชุมพร ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

129 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์ฮฟวีنเวท  ชาย เกนิ 75 กก. ไมเ่กนิ 81 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 132 ن  น่าน  vs ปทมุธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

130 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
พนิเวท  หญงิ เกนิ 42 กก. ไมเ่กนิ 45 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 302 ن  นครศรีธรรมราช  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

131 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทฟ์ลายเวท  หญงิ เกนิ 45 กก. ไมเ่กนิ 48 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 303 ن  กาฬสนิธุ์  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

132 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ฟลายเวท  หญงิ เกนิ 48 กก. ไมเ่กนิ 51 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 304 ن  นครศรีธรรมราช  vs นครราชสมีา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

133 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
แบนต .มเวท  หญงิ เกนิ 51 กก. ไมเ่กนิ 54 กกنั

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 305 ن  นครราชสมีา  vs อา่งทอง ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

134 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เฟเธอร์เวท  หญงิ เกนิ 54 กก. ไมเ่กนิ 57 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 306 ن  ขอนแกน่  vs รอ้ยเอ็ด ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

135 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วท  หญงิ เกนิ 57 กก. ไมเ่กนิ 60 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 307 ن  กาํแพงเพชร  vs นครศรีธรรมราช ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

136 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
ไลทเ์วลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 60 กก. ไมเ่กนิ 64 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 308 ن  นครราชสมีา  vs หนองคาย ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

137 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
เวลเตอร์เวท  หญงิ เกนิ 64 ไมเ่กนิ 69 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 309 ن  ลาํปาง  vs ปทมุธานี ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

138 12:05 มวยสากลสมคัรเลน่ 
มดิเดลิเวท  หญงิ เกนิ 69 กก. ไมเ่กนิ 75 กก.

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 310 ن  ลาํปาง  vs พระนครศรีอยธุยา ยมิส์อเนกประสงคโ์รงเรียนทา่แซะรชัดาภเิษก

139 09.00 ยงิปืน 
ปืนยาวมาตรฐานสตรี บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามยงิปืน หวัหมาก การกฬีาแหง่ประเทศไทย กทม.

140 09.00 ยงิปืน 
ปืนส นมาตรฐาน  ทมีชายنั

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามยงิปืน หวัหมาก การกฬีาแหง่ประเทศไทย กทม.

141 09.00 ยงิปืน 
ปืนส นมาตรฐาน  บคุคลชายنั

 รอบชงิชนะเลศิ  สนามยงิปืน หวัหมาก การกฬีาแหง่ประเทศไทย กทม.

142 10:00 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิแอโรบกิ บคุคลชาย

 รอบคดัเลือก  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

143 10:00 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิแอโรบกิ บคุคลหญงิ

 รอบคดัเลือก  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

144 14:00 ยมินาสตกิ 
ยมินาสตกิแอโรบกิ Trios

 รอบคดัเลือก  หอประชุม อาคาร 8 โรงเรียนศรียาภยั จ.ชุมพร

145 10:00 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

146 11:30 วอลเลย์บอล 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

147 13:00 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

148 14:30 วอลเลย์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  ยมิส์โรงเรียนศรียาภยั 2 จ.ชุมพร

149 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน หญงิ

 พบกนัหมด  ตาก  vs ภเูก็ต หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

150 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน หญงิ

 พบกนัหมด  กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบรีุ หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

151 14:45 วอลเลย์บอลชายหาด 
ยวุชน หญงิ

 พบกนัหมด  ขอนแกน่  vs ชุมพร หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

152 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

153 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

154 16:15 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

155 16:15 วอลเลย์บอลชายหาด 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  หน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร



156 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดีنยว 6 แดง

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 13 ن  นครราชสมีา  vs สระบรีุ โซโซตีنสนุกเกอร์คลบั

157 10:00 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดีنยว 6 แดง

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 14 ن  จนัทบรีุ  vs สระบรีุ 2 โซโซตีنสนุกเกอร์คลบั

158 12:30 สนุกเกอร์ 
ประเภทเดีنยว 6 แดง

 รอบชงิชนะเลศิ  โซโซตีنสนุกเกอร์คลบั

159 09:00 หมากลอ้ม 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  กรุงเทพมหานคร  vs พทัลุง วทิยาลยัชุมชนระนอง

160 09:00 หมากลอ้ม 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 2 ن  ชลบรีุ  vs นนทบรีุ วทิยาลยัชุมชนระนอง

161 09:00 หมากลอ้ม 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 1 ن  กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม วทิยาลยัชุมชนระนอง

162 09:00 หมากลอ้ม 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 2 ن  ชลบรีุ  vs นครราชสมีา วทิยาลยัชุมชนระนอง

163 13:00 หมากลอ้ม 
ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  วทิยาลยัชุมชนระนอง

164 13:00 หมากลอ้ม 
ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  วทิยาลยัชุมชนระนอง

165 08.30 เอ็กซ์ตรีม 
โรเลอ่ร์ สปอร์ต สลาลม  Freestyle Classic Slalom อาย ุ812 ปี (บคุคลหญงิ)

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

166 10.00 เอ็กซ์ตรีม 
โรเลอ่ร์ สปอร์ต สลาลม  Freestyle Classic Slalom อาย ุ1320 ปี (บคุคลหญงิ)

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

167 11.00 เอ็กซ์ตรีม 
Inline Stunt Stun Park High Jump  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

168 13.00 เอ็กซ์ตรีม 
Inline Speed Skate 500 m. 1320 ปี  บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

169 13.00 เอ็กซ์ตรีม 
Inline Speed Skate 500 m. 812 ปี  บคุคลหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

170 13.00 เอ็กซ์ตรีม 
Inline Speed Skate 500 m. อาย ุ1620 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

171 13.00 เอ็กซ์ตรีม 
Inline Speed Skate 500 m. อาย ุ812 ปี บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

172 13.00 เอ็กซ์ตรีม 
โรเลอ่ร์ สปอร์ต สลาลม  Freestyle Classic Slalom อาย ุ812 ปี (บคุคลชาย)

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

173 14.00 เอ็กซ์ตรีม 
Inline Stunt Skate Cross  บคุคลชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

174 14.00 เอ็กซ์ตรีม 
โรเลอ่ร์ สปอร์ต สลาลม  Freestyle Classic Slalom อาย ุ1320 ปี (บคุคลชาย)

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

175 14.30 เอ็กซ์ตรีม 
Skateboard Mini Ramp  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

176 15.00 เอ็กซ์ตรีม 
Inline Stunt Stun Park  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

177 16.00 เอ็กซ์ตรีม 
Skateboard Game Of Skate  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

178 17.30 เอ็กซ์ตรีม 
โรเลอ่ร์ สปอร์ต สลาลม  Freestyle Battle Slalom (บคุคลชาย)

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

179 17.30 เอ็กซ์ตรีม 
Skateboard Park  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

180 18.30 เอ็กซ์ตรีม 
Skateboard Best Trick  บคุคล

 รอบชงิชนะเลศิ  ลานหน้าเทศบาลตาํบลปากนํنา จ.ชุมพร

181 09:00 ฮอกกีن 
Field Hockey สนาม ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 30 ن  ชลบรีุ  vs เชียงใหม่ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ ه

182 10:00 ฮอกกีن 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีหญงิ

 รอบชงิชนะเลศิ  สระบรีุ  vs อา่งทอง หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

183 11:00 ฮอกกีن 
Field Hockey สนาม ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  คูท่ี 31 ن  นราธวิาส  vs สระบรีุ สนามหญา้ขา้งลานอเนกประสงคห์น้าศาลาคา่ยเขตอดุมศกัดิ ه

184 11:00 ฮอกกีن 
Indoor Hockey ในรม่ ทมีชาย

 รอบชงิชนะเลศิ  สระบรีุ  vs ประจวบครีีขนัธ์ หอประชุมสหกรณ์ออมทรพัย์ครู จ.ชุมพร จาํกดั

185 11:00 แฮนด์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 33 ن  ศรีสะเกษ  vs นนทบรีุ โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

186 12:30 แฮนด์บอล 
ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 34 ن  ขอนแกน่  vs สมทุรปราการ โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

187 14:00 แฮนด์บอล 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 35 ن  ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

188 15:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

189 15:30 แฮนด์บอล 
ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  คูท่ี 36 ن  สมทุรปราการ  vs น่าน โรงยมิเทศบาลเมอืงหลงัสวน จ.ชุมพร

190 15:40 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีหญงิ

 รอบรองชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

191 16:20 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

192 17:00 แฮนด์บอล 
ชายหาด ทมีชาย

 รอบรองชนะเลศิ  ชายหาดปากนํنา อ.หลงัสวน จ.ชุมพร

จํานวนรายการทั �งหมด 192 รายการ
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