
รายช่ือนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเปน็ตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ. แห่งประเทศไทยคร้ัง ที่    ณ จังหวดั นครราชสีมา

รายการ ช่ือ  นามสกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ
100 เมตร ชาย 15 ปี นฤดล  อัศวเรืองศรี สมุทรปราการ 11.32

วสันต์  คลังนอก สุพรรณบรีุ 11.35
 สัญชัย  จิตเอ่ียม ลพบรีุ 11.59

100 เมตร หญิง 15ปี  จุไรรัตน์  สิริสุขะ อยุธยา 12.67
คฑาภรณ์  บญุมี จันทบรีุ 12.92
แก้วใจ  กลัดนวม สุพรรณบรีุ 13.15

100เมตร หญิง 18ปี เกศสุดา  ค าเกล้ียง สมุทรปราการ 12.56
มนิชยา  วงษ์แดง สมุทรปราการ 12.76
ศตพร  นามสง่า สระบรีุ 12.98

100เมตร ชาย 18ปี พศิน  แซมเพชร สมุทรสงคราม 11.05
ศิลา  ทบัทองดี สระบรีุ 11.36
อภิเดช  บวัชุบ นครปฐม 11.4

200 เมตร หญิง 15ปี สุรีวรรณ รูนันท์ ปทมุธานี 26.65
พิรตา  สุภาพักตร์ จันทบรีุ 27.4

มินตรา  เนียนสันเที่ยะ ปทมุธานี 28.2
200 เมตร ชาย 15ปี นฤดล  อัศวเรืองศรี สมุทรปราการ 22.52

วสันต์  คลังนอก สุพรรณบรีุ 23.4
สัญชัย  จิตเอียม ลพบรีุ 23.64

200 เมตร หญิง 18ปี มนิชยา  วงษ์แดง สมุทรปราการ 26.33
ชาลิสา  จันทร์จ าปา สมุทรปราการ 27.1
ศตพร  นามสง่า สระบรีุ 27.37

200 เมตร ชาย 18ปี พศิน  แซมเพชร สมุทรสงคราม 22.28



อภิสิทธิ์  ฉ่ าศรี สมุทรปราการ 23.04
เทวราช  ศรีสวัสดิ์ ปทมุธานี 23.07

400 เมตร หญิง 15ปี สุรีวรรณ รูนันท์ ปทมุธานี 1:02.42 นาที
แพรพลอย  ทองงาม ชลบรีุ 1:03.85 นาที

สุวรรณา  วิบลูย์ธนโชติ ปทมุธานี 1:08.39 นาที
400 เมตร ชาย 15ปี รัชชานนท ์ มหาวงษ์ ปทมุธานี 54.15

สัญชัย  จิตเอียม ลพบรีุ 55.79
ณัฐชนนท ์ แจมขุนเทยีน ปทมุธานี 56.94

400 เมตร หญิง 18ปี กนิษฐา  โพชนุกูล ปทมุธานี 1:03.40 นาที
ทศันัยภรณ์  เวียงแก้ว สมุทรปราการ 1:04.22 นาที

ชลธิชา  ช้างศรี ชลบรีุ 1:05.98 นาที
400 เมตร ชาย 18ปี อภิสิทธิ์  ฉ่ าศรี สมุทรปราการ 52.69

เทวราช  ศรีสวัสดิ์ ปทมุธานี 53.45
เอกบรุุษ  หนูเล็ก สระบรีุ 53.82

800 เมตร ชาย  15ปี เดชา  มัสยา ชลบรีุ 2:17.27 นาที
กิตติทตั  สุขพันธ์ ประจวบฯ 2:19.23 นาที
จักรี  เขตต์ส่ว่าง ตราด 2:19.76 นาที

800 เมตร หญิง 15ปี ชุติภา  ทั่งทอง สมุทรปราการ 2:40.35 นาที
สุทธิดา  ภาณวงษ์ จันทบรีุ 2:45.64 นาที
ทกัษิณา  ดวงเสมอ สมุทรสาคร 2:47.85 นาที

800 เมตร ชาย 18ปี อภิสิทธ์  ฉ่ าศรี สมุทรปราการ 2:06.92 นาที
ธนากร  สุขถนอม สระบรีุ 2:09.70 นาที
สามารถ  แสงศรี ฉะเชิงเทรา 2:09.74 นาที

800 เมตร หญิง 18ปี ณัฐชา  จิวมงคลชัย สมุทรสงคราม 2:40.45 นาที



วนิดา  เฟ่ืองฟู เพชรบรีุ 2:40.94 นาที
เกตุวดี  พุทจิระ นครปฐม 2:42.01 นาที

1500 เมตร หญิง 15ปี ชุติภา  ทั่งทอง สมุทรปราการ 5:35.34 นาที
วิลาลินี  สมุทรน้อย ระยอง 5:40.80 นาที
วรินทร์  สันทดั กาญจนบรีุ 5:42.49 นาที

1500 เมตร ชาย 15ปี จักรี  เขตต์ส่ว่าง ตราด 4:48.57 นาที
ณัฐพล  ลุ้มรุ่งเรืองชัย สมุทรสงคราม 4:50.65 นาที
กิตติทตั  สุขพันธ์ ประจวบฯ 4:51.27 นาที

1500เ มตร หญิง 18ปี วนิดา  เฟ่ืองฟู เพชรบรีุ 5:22.72 นาที
วรรณภา  ค าสมาน อยุธยา 5:53.13 นาที
เกตุวดี  พุทจิระ นครปฐม 5:47.26 นาที

1500 เมตร ชาย 18ปี บรุพล  สายทอง ลพบรีุ 4:35.88 นาที
เกตุสราวุฒิ  พุทจิระ นครปฐม 4:36.42 นาที
ณัฐพงศ์  บตุรช่วง สมุทรปราการ 4:38.76 นาที

รัว่ 100 เมตร หญิ 15ปี สุชาดา  โตมาซา สมุทรปราการ 17.42
อารีรัตน์  ประดับเพชร ปทมุธานี 18.75

พัชรณัฐ  ทนุแรง สระบรีุ 19.43
รัว่ 110 เมตร ชาย15ปี จิรายุ  ปาวี นครปฐม 15.89

วันชัย  กาญณาเกตุ ฉะเชิงเทรา 16.00 วิ
วสันต์  อินผิว นครปฐม 16.39

รัว่ 100 เมตร หญิง 18ปี บษุยมาศ  เรืองบญุ สมุทรปราการ 16.86
กชกร  พลประสิทธิ์ นครปฐม 17.49
พิทยารัตน์  แพงเพชร นครปฐม 18.86

รัว่ 110 เมตร ชาย 18ปี จุลดิศ  สิตนารมย์ ปทมุธานี 15.17



ศุภเดช  ช้างน้อย สระบรีุ 15.75
อัครพล  หอยสังข์ ปทมุธานี 15.91

ผลัด 4x100 หญิง 15ปี ทมีที่ 1 จันทบรีุ 52.22
ทมีที่ 2 ปทมุธานี 52.79
ทมีที่ 3 สมุทรปราการ 54.53

ผลัด 4x100 ชาย 15ปี ทมีที่ 1 สมุทรปราการ 45.25
ทมีที่ 2 ปทมุธานี 46.89
ทมีที่ 3 นครปฐม 47.24

ผลัด 4x100 หญิง 18ปี ทมีที่ 1 สมุทรปราการ 50.95
ทมีที่ 2 สระบรีุ 52.86
ทมีที่ 3 ปทมุธานี 53.57

ผลัด 4x100 ชาย 18ปี ทมีที่ 1 สมุทรปราการ 44.52
ทมีที่ 2 นครปฐม 44.76
ทมีที่3 ปทมุธานี 44.79

ทุ่มน ้าหนัก 15ปี หญิง ณัฐวีร์  หนัท าเล ปทมุธานี 8.99 เมตร
ศศิวิมล  เกสร สระบรีุ 8.70 เมตร

จุฑามาศ  ศรีเอ่ียม นครปฐม 8.59 เมตร
ทุ่มน ้าหนัก 15ปี ชาย ณัฐวุฒิ  ทพิย์ประเสรี ลพบรีุ 13.05 เมตร

สิทธิชัย  อู่ทอง ฉะเชิงเทรา 12.86 เมตร
วสันต์  อินผิว นครปฐม 12.67 เมตร

ทุ่มน ้าหนัก 18ปี หญิง อารีรัตน์  อินทดิษฐ์ นครปฐม 12.56 เมตร
กุลวดี  สินปรุ นครปฐม 7.70 เมตร

พัชราภรณ์  มีสนม ลพบรีุ 7.39 เมตร
ทุ่มน ้าหนัก 18 ปีชาย อนุรักษ์  โคตรทพิย์ นครปฐม 13.92 เมตร



ธนดล  แก้วแสงแจ่ม ระยอง 12.35 เมตร
ภูวริศ  บญุมงคลกิจ สมุทรปราการ 11.85 เมตร

กระโดดสูง 15ปี หญิง กาญจนาภรณ์ ยอดชมญาณ อยุธยา 140 เมตร
พรรณรัมภา  ศรีรักษ์ สมุทรปราการ 140 เมตร
สวรรยา  เงางาม สมุทรปราการ 135 เมตร

กระโดดสูง 15ปี ชาย ชินวัตร  โพธิ์เจริญ สุพรรณบรีุ 1.64 เมตร
นิติพงษ์  เม่งศิริ นครนายก 1.61 เมตร
ณัฐวุฒิ  ถ้ ามนณี ระยอง 1.61 เมตร

กระโดดสูง 18ปี หญิง บษุยมาศ  เร่ืองบญุ สมุทรปราการ 1.47 เมตร
พัชราภรณ์  มีสนม ลพบรีุ 1.47 เมตร
นัถชฎา ชวนช่ืน ระยอง 1.41 เมตร

กระโดดสูง 18ปี ชาย อนุรักษ์  สงวนพันธ์ นครปฐม 180 เมตร
โยธิน  ร่ืนสุคนธ์ สมุทรสงคราม 175 เมตร
อนุชา  แสงอุทยั ปราจีนบรีุ 170 เมตร
ชัยวัฒน์  ส าเร็จ ระยอง 170 เมตร

กระโดดไกล 15ปี หญิง ชลพิชา  ภู่ทอง นครนายก 4.22 เมตร
กาญจนาภรณ์  ยอดชมญาณ อยุธยา 4.10 เมตร

ขนิษฐา  เสือโต ปทมุธานี 4.04 เมตร
กระโดดไกล 15 ปีชาย วิชิตชัย  อารีวงษ์ นครนายก 5.61 เมตร

วรวุฒิ  เจ๊กอุ๊ม สระแก้ว 5.22 เมตร
วสันต์  อินผิว นครปฐม 5.20 เมตร

กระโดดไกล18ปี หญิง นัถชฏา  ชวนช่ืน ระยอง 4.78 เมตร
กชกร  พลประสิทธ์ นครปฐม 4.76 เมตร
สุพพิชญา   อ่วมฤทธิ์ ประทมุธานี 4.59  เมตร



กระโดดไกล18ปีชาย โยธิน  ร่ืนสุคนธ์ สมุทรสงคราม 6.46 เมตร
ปวริศ  แฉ่งพานิช สมุทรปราการ 5.99 เมตร
อลงกรณ์  ขันธ ตราด 5.91 เมตร

เขยง่ก้าวกระโดด18ปีหญิง สุพิชญา  อ่วมฤทธ์ ปทมุธานี 10.45  เมตร
นัถชฎา  ชวนช่ืน ระยอง 10.20  เมตร
กชกร  พลประสิทธ์ ชลบรีุ 9.95  เมตร

เขยง่ก้าวกระโดด 18ปีชาย โยธิน  ร่ืนสุคนธ์ สมุทรสงคราม  13.54 เมตร
กรธวัช  ธัญธีระภาพ นครปฐม 13.26 เมตร
สันติภาพ  อุปสิทธิ์ นครปฐม 12.68 เมตร


