
การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายนพดล บุตรดาสิม โรงเรียนบ้านสัตหีบ ชาย 7.92 1

เด็กชาย สิรธร์ี ทรัพยส์ าราญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ชาย 8.13 2

เด็กชายเทวนิทร์ เป็นปึก โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 8.94 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายอาทิตย์ พุ่มคง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 9.30 1

เด็กชายธรีศักด์ิ ยะลา โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 9.38 2

เด็กชายศิวกร ชัยมหาวรรณ์ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 9.62 3

เด็กชายทินภทัร แกว้ไฝ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 10.14 4

เด็กชายไมเคิลองัเจโล เกวาลาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 10.61 5

เด็กชายธนเทพ หมื่นประจ า โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 10.63 6

เด็กชายพีรพล ไกรนรา โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 10.65 7

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายธนกฤต ศรีมาลัยกลุ โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 10.78 1

เด็กชายชยางกรู ดีพิน โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 10.85 2

เด็กชายวชัรพล อบจนัทร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ชาย 10.93 3

เด็กชายศุกลวฒัน์ คงเพชรศักด์ิ มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ชาย 10.97 4

เด็กชายดนัย - โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 11.18 5

เด็กชายธนกร พิณชัย โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 11.28 6

เด็กชายเอื้อองักรู องึพินิจการดี ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 11.40 7

เด็กชายพรพิฒน์ น้อยหมอ โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 12.03 8

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายรัชพล บุญแสน โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 12.60 1

เด็กชายปิยพนธ์ ธรพงษ์พัทธ์ โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 12.60 1

เด็กชายธนากร ดีเลิศ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู ชาย 12.76 3

เด็กชายปฎพิล สันเตียะ โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 13.01 4

ผลการแขง่ขนักีฬาสเปเชยีลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชวั(เสมอืนจริง) ประจ าปี 2563
กีฬากรีฑา

ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563
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การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายประเสริฐศักด์ิ เป็งสวนปรุง โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 13.35 1

เด็กชายธญัธรณ์ เกตุแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 13.47 2

เด็กชายตติยนต์ ค าใหล ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 13.69 3

เด็กชายจรัิชญา ทองเอยีง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 13.84 4

เด็กชายอติวฒัน์ สาเมาะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 14.08 5

เด็กชายฐาปกรณ์ ปัญญาเลิศ โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 14.45 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 6
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายอภนิัทธ์ แต่งเมือง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย ชาย 14.58 1

เด็กชายธรีธาร กึ่งสีดา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ชาย 14.60 2

เด็กชายอตัฮาร์ มะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 14.87 3

เด็กชายอนุศักด์ิ บุญป้อง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย ชาย 15.35 4

เด็กชายมนต์มนัส กา๋แปง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 15.40 5

เด็กชายศักด์ิสิทธิ์ คงสิน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ชาย 15.54 6

เด็กชายชินภทัร์ วงค์ศรี ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 16.02 7

เด็กชายอานิส เอมกมล ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 16.75 8

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 7
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายพิชญ์ธนนท์ อมัพรสนิท ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี ชาย 17.22 1

เด็กชายณฐกร ปานโพธิ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี ชาย 17.23 2

เด็กชายพลพจน์ ทัศนะศร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ็ ชาย 17.31 3

เด็กชายนิติกร พุททอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรัง ชาย 17.40 4

เด็กชายต้นไผ่ บุญยิ่ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 17.41 5

เด็กชายภาคภมูิ แม่นปืน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 17.57 6

เด็กชายณัฐดนัย ไทยพิทักษ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 17.75 7

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 8
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายนนทกฤษณ์ เจริญพร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 18.12 1

เด็กชายพัชรพล ทุ่งมีผล ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 18.52 2

เด็กชายชนกชนม์ ชัยหาทัพ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ชาย 18.78 3

เด็กชายชยพล นาคตระกลู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 18.81 4

เด็กชายภมูิภทัร อดุมศรี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 19.17 5
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การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 9
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายราชัน เทพกรรณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 19.82 1

เด็กชายวรวฒิุ พันธเ์พชร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี ชาย 20.19 2

เด็กชายณัฐพัชร์ พวงท้าว ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี ชาย 20.59 3

เด็กชายบุญอนันต์ นาวอีปุถมัภ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี ชาย 20.81 4

เด็กชายธรีภทัร เหมวจิติร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 20.94 5

เด็กชายปฏภิาณ วงิวนิ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 21.05 6

เด็กชายอาทิวราห์ แปงไสสงค์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 21.33 7

เด็กชายพีรพัฒน์ สีสาวแห ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 21.93 8

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 10
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงมาเกษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จงัหวดันครราชสีมา ชาย 23.00 1

เด็กชายธนกฤต ท้าวน้อย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 23.25 2

เด็กชายแสงศิลป คูณขนุทด ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี ชาย 24.50 3

เด็กชายอคัรวนิทร์ ศรีจนัทร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 25.30 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 11
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายคมกริช กลับขนั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรัง ชาย 27.67 1

เด็กชายนวพล แหวกกระโทก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย ชาย 33.31 2

เด็กชายวงศกร แตงออ่น ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 33.92 3

เด็กชายภรัณยู หิริพงษ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 34.83 4

เด็กชายนวพล เกษนาวา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 41.42 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายวรีะภาพ นะค าศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 6.09 1

เด็กชายรัฐภมูิ เพชรรัตน์ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.25 2

เด็กชายคมกฤษ จนัทาพูน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 7.35 3

นายธนาธปิ มานะจติ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.46 4

เด็กชายกรวร์ี สีกวนชา โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.47 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายปุณณัตถ์ ศรีรักษา โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.91 1

เด็กชายชนกชล พงษ์สุพรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 7.95 2

เด็กชายธนดล ผ่องศรี โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 8.00 3

เด็กชายธรีพัฒน์ เสวตเวช โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 8.01 4

เด็กชายฤทธรุิจน์ เกษการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ชาย 8.12 5
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การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายอนุพงษ์ พุฒพิมพ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 8.40 1

เด็กชายธนพนธ์ ผ่องศรี โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 8.50 2

เด็กชายนาวนิ แกว้มาลัย โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 8.58 3

เด็กชายธนวฒัน์ จะจี่ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 8.69 4

เด็กชายคมสินธุ์ สุรินทร์ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 8.97 5

เด็กชายณัฐวฒัน์ ส่าพอ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 9.46 6

นายมูหามัดอสัโร อเูซ็ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 9.50 7

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายพสุธร จฑุาเกต โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 9.97 1

เด็กชายรักชาติ มณีพงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 10.15 2

เด็กชายจกัรี คามีศักด์ิ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู ชาย 10.17 3

เด็กชายพัชรพล กอ้นสิน ศูนยก์ารเรียนรุ้เด็กพิเศษ PTSC ชาย 10.27 4

เด็กชายนัฐพร ภู่ทอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 10.37 5

นายอภเิดช ประพัศรางค์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 10.53 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายดนุนัย ดวงตา โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 11.04 1

นายอามีน เจะ๊เต๊ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 11.24 2

นายธรีสิทธิ์ เนินหาด ศูนยก์ารเรียนรู้เด็กพิเศษ PTSC ชาย 11.37 3

นายกอ้งภพ ชวพงศ์ ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ชาย 11.37 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 6
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายทธิ พานเพชรสุขมุ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 11.82 1

เด็กชายอภชิิต หวงัพึ่งฉาย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 11.84 2

เด็กชายภทัรพล วรนุช มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ชาย 11.87 3

เด็กชายมูฮัมหมัดสุกรี เจะ๊อาแซ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 12.09 4

เด็กชายอสัรัน วาแม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 12.77 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 7
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายธราธปิ สงอาจนิต์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 13.86 1

เด็กชายชินกฤต หอมนาน ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 14.11 2

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สังขเ์งิน มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ชาย 14.27 3

เด็กชายรัฐชานนท์ ขนัเตจะ๊ โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 14.45 4

เด็กชายเมฆา กาชนะ โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 14.53 5

เด็กชายปรเมศวร์ ศรีวโิรจน์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรัง ชาย 14.54 6

เด็กชายวนัชัย วรเกษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 14.67 7

เด็กชายกมัพล จนัทร์หอม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 14.75 8
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การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 8
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายวรัญชิต ลือพอก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 15.17 1

เด็กชายภานุวฒัน์ ออ่นแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 15.67 2

นายกติตินันท์ จนัทรสุพิศ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 15.75 3

เด็กชายนันท์มนัส สอนจนัทร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 15.78 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 9
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายกรกฏ แสนใหม่ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 17.19 1

เด็กชายจริชีพ ศรีเมือง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย ชาย 22.76 2

เด็กชายกฤษฎนิทร ชามัสชิมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 24.77 3

เด็กชายพงศกร สิมมะลา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 25.46 4

เด็กชายทนงศักด์ิ คงน้อย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 26.68 5

เด็กชายวรเมธ บุษบงพีระพัฒน์ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 27.44 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสิโรดม วงสา โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู ชาย 5.87 1

นายศาสตร์ตรา กลมกล่อม โรงเรียนบ้านสัตหีบ ชาย 6.29 2

นายอรรถพล กลุสุข โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 6.80 3

นายธนโชติ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู ชาย 6.99 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสุขสันต์ ผลบุญ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.04 1

นายจริภาส ศรีบัวทอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.13 2

นายสุธนิันท์ เจย้งาน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.13 3

นายอภนิันท์ บุญกนัหา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 7.16 4

นายสุรศักด์ิ ส่งรุ่ง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.23 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสุพรรณ พินิจอาชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ชาย 7.30 1

นายสมศักด์ิ เทพส่ง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 7.37 2

นายภาสกร สุตินกาศ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 7.60 3

เด็กชายศิวกร อนิทพัฒน์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ชาย 7.75 4

นายสมโภชน์ อาชาสุคนธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ชาย 8.27 5
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การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสวติต์ คูวชัธไพศาล มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ชาย 8.47 1

นายธรรมศาสตร์ แซ่ซ้ง โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 8.66 2

นายนิกร สังหวา่ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 8.77 3

นายฟารีส นิเลาะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 9.02 4

นายชยตุ เตชะไทยเจริญ ศูนยก์ารเรียนรู้เด็กพิเศษ PTSC ชาย 9.25 5

นายกติตินันท์ ประทุมมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 9.42 6

นายฆนาการ อนิทรเนตร สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 9.50 7

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายภามพณ หาญสิทธิ์ ศูนยก์ารเรียนรู้เด็กพิเศษ PTSC ชาย 9.76 1

นายพีรวสั อยู่เพ็ชร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 9.86 2

นายวสุพล กระจา่งศรี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 10.58 3

นายณรงค์ฤทธิ์ ออ่นจนัทร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 10.67 4

นายสหรัฐ แท้เท่ียง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 11.00 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 6
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสุทธชัิย แกว้วงศ์ษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 11.32 1

นายธนกฤต วลัิยวนั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 11.41 2

นายภชิูต เพ็ชรกอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 13.80 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 7
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายอนุศิษฏ์ อยู่สวน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 15.25 1

นายอภรัิกษ์ บุญรอด ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 22.05 2

นายบรรณลือศักด์ิ ยานะ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 22.30 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ22 ขึ้นไปและสงูกวา่        เพศชาย      Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสวนศิลป์ วงศ์น้ าพุ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี ชาย 7.22 1

นายเพทาย ด าริห์ ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ชาย 7.71 2

นายจกัรินทร์ หลักดี ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 7.75 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ22 ขึ้นไปและสงูกวา่        เพศชาย      Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายศุภชัย บุญธรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี ชาย 8.20 1

นายวชัรากร ยอดสร้อย ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 8.70 2

นายชัชวาลย์ บุญผ่อง มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ชาย 8.94 3
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การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ22 ขึ้นไปและสงูกวา่        เพศชาย      Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายอนนต์ โตสม ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ชาย 10.66 1

นายสิทธศัิกด์ิ อภวิฒัน์สินสุข ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ชาย 11.01 2

นายธนดล ค าดี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 12.36 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ    Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงธนพร อารยะรัตนกลุ โรงเรียนบ้านสัตหีบ หญิง 8.79 1

เด็กชายศิวภรณ์ กนัทะวงค์ โรงเรียนวดัเจด็ยอด หญิง 11.60 2

เด็กหญิงมนัสนันท์ อาษากจิ โรงเรียนวดัขะจาว หญิง 11.83 3

เด็กหญิงธญัชนก ต้อนโสกรี ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม หญิง 12.16 4

เด็กหญิงกลัยารัตน์ มังคะรัตน์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย หญิง 12.30 5

เด็กหญิงออ้ย - โรงเรียนวดัขะจาว หญิง 12.86 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ    Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงวรัทยา ศรีอว่ม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หญิง 13.97 1

เด็กหญิงพรกมล หนอสีหา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 14.85 2

เด็กหญิงรุจริาภรณ์ เอมสุวรรณ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย หญิง 14.88 3

เด็กหญิงทิฆมัพร ราคา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จงัหวดัชลบุรี หญิง 15.41 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ    Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงพัทรวี ขวญัยนื ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม หญิง 17.36 1

เด็กหญิงวริมณ ศรีวเิศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 18.52 2

เด็กหญิงนูรุลฮูดาร์ สะแม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 18.61 3

เด็กหญิงมารีเยา๊ะ ปุโรง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 19.40 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ    Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงศรัณยพ์ร คงเกษม มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ หญิง 20.27 1

เด็กหญิงสุวนันท์ กระจา่งโพธิ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม หญิง 20.54 2

เด็กหญิงทิพรดา จงเยน็กลาง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จงัหวดันครราชสีมา หญิง 21.00 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ    Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงอรปรียา ค าพิลา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 26.33 1

เด็กหญิงธชิานันท์ บุญอนิทร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ หญิง 28.03 2

เด็กหญิงสุทธดิา สิงห์ทองลา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง หญิง 30.46 3
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การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ    Division 6
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงวศิณี สงสัย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หญิง 35.81 1

เด็กหญิงกญัญพัชร ร่มศรี ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หญิง 36.87 2

เด็กหญิงธนัญชนก ผลทับทิม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย หญิง 37.35 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ    Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงวาสนา เพิ่มทอง โรงเรียนบ้านสัตหีบ หญิง 7.15 1

เด็กหญิงพิมพิกา มัชปาโต โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู หญิง 7.39 2

นางสาวจนัจริา วงค์ฝ่ายแดง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 8.42 3

นางสาวมาลี แสงจนัทร์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 8.48 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ    Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงรินลดา ผาจนัทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 8.99 1

เด็กหญิง วชัราภร พระโสภณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ หญิง 9.02 2

เด็กหญิงสิริกญัญา สมตัน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 9.12 3

เด็กหญิงอมิตา สุริยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 9.23 4

เด็กหญิงสิริวมิล แซ่ท้าว โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 9.31 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ    Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาววรรณพร ดาเทียน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 9.45 1

เด็กหญิงผกาวรรณ ด ากลุ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 9.60 2

นางสาวปิยภรณ์ มอโป๊ะ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 9.75 3

เด็กหญิงสุกญัญา จงภกัดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 10.16 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ    Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงนูรไอนาซาฮีรา เจะ๊ดอเลาะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 10.78 1

เด็กหญิง จนัทกานต์ จนัทะวงค์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย หญิง 11.79 2

เด็กหญิงอลิฮัม เจะสาและ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 11.85 3

เด็กหญิงชนนิกานต์ สุดงูเหลือม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม หญิง 12.11 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ    Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไพบูลยท์รัพยสิ์น ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ หญิง 12.82 1

นางสาวสายใจ สวา่งอว้น ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม หญิง 13.34 2

เด็กหญิงชฎากร จนัทะชา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู หญิง 13.92 3

8



การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ    Division 6
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงปาลิดา บุตรเนียร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย หญิง 15.34 1

เด็กหญิงพาขวญั เอยีดแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช หญิง 20.20 2

เด็กหญิงอาทิตยา สีหานาม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช หญิง 21.71 3

เด็กหญิงลลิตา ทรงคะรักษ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 22.40 4

เด็กหญิงวรรณพร สูรยร์าช ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม หญิง 22.89 5

เด็กหญิงญาตินันท์ ตาประบุตร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู หญิง 23.12 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ    Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวพิชชาภา ปวติุนันท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 หญิง 7.76 1

นางสาวดลฐรัตน์ ฉตัรจริภาพันธุ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 หญิง 7.92 2

นางสาวมณีรัตน์ เพ็ชรพวง โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู หญิง 8.01 3

นางสาวขนกานต์ ผกามาศ โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู หญิง 8.15 4

นางสาวสุทธดิา แซ่พ่าน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 8.35 5

เด็กหญิงปัณฑิตา ด้วงเพ็ง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 8.65 6

นางสาวอนุรดี อภวินัทนาการ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 8.69 7

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ    Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวรุ่งทิวา รัตนบุรี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 8.95 1

นางสาวกรรติมา รักการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 9.11 2

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิลาวนั โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 9.21 3

นางสาวพลอยไพลิน อนิตะนน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 9.32 4

นางสาวพลอยไพลิน ทวสุีข โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 9.35 5

เด็กหญิงเจนจริา เจริญหลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 9.44 6

นางสาวจรัิชญา เทพทอง โรงเรียนชุมพรปัญญานุกลู หญิง 9.90 7

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ    Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวชญานิษฐ์ ผุดผ่อง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หญิง 10.38 1

นางสาวอสิรียา แสนวงศ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ หญิง 10.49 2

นางสาวจริาวรรณ ปิดนะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช หญิง 10.58 3

นางสาวดวงพร สมุติรัมย์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ หญิง 10.66 4

นางสาวอนิทิพร สิงห์พิจติรพงษ์ ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร หญิง 11.11 5

นางสาวญาณิศา กจิอ านวยพร ศูนยก์ากรเรียนรู้เด็กพิเศษ PTSC หญิง 11.60 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ    Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวอบุลวรรณ ชูเมือง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช หญิง 14.65 1

นางสาวจฑุาภรณ์ ธยิา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง หญิง 15.44 2

นางสาวนาอลีะห์ ดาปาลู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 16.19 3

เด็กหญิงโชติกา กุ้งอยุ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรัง หญิง 16.66 4

9



การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ    Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวรักษิณา อตุมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 19.52 1

เด็กหญิงจดิาภา เมืองรักษ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรัง หญิง 19.98 2

นางสาวเปรมกมล ศรีแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช หญิง 20.13 3

นางสาวจารุรัตน์ วอ่งเขตกร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 28.05 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ22 ปีขึ้นไป และสงูกวา่        เพศหญงิ    Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวอรกานต์ มีษา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 8.22 1

นางสาวกนกวรรณ ปล้ืมจติร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 8.80 2

นางสาวกติิยา อจัฉริยเดชากลุ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย หญิง 10.52 3

นางสาวชมนาท โอภาสเสรีผดุง ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร หญิง 11.39 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 50 เมตร รุ่นอาย ุ22 ปีขึ้นไป และสงูกวา่        เพศหญงิ    Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวไพลิน ณ มหาชัย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย หญิง 14.04 1

นางสาวพรปวณ์ี มามูล ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ หญิง 15.33 2

นางสาวนกน้อย วงค์ชัยยา ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ หญิง 15.73 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี       เพศชาย Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายวรีะภาพ นะค าศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 12.06 1

นายชาญเกรียติ มาอยู่ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ชาย 13.01 2

เด็กชายอนันต์ศักด์ิ คงไล่ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกลู ชาย 14.23 3

นายธนาธปิ มานะจติ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 14.41 4

เด็กชายกรวร์ี สีกวนชา โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 14.44 5

เด็กชายคมกฤษ จนัทาพูน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 14.63 6

เด็กชายรัฐภมูิ เพชรรัตน์ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 14.85 7

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี       เพศชาย Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายปุณณัตถ์ ศรีรักษา โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 15.65 1

เด็กชายธนดล ผ่องศรี โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 15.84 2

เด็กชายธรีพัฒน์ เสวตเวช โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 16.02 3

เด็กชายชนกชล พงษ์สุพรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 16.05 4

เด็กชายวสุิทธิ์ โยเหลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 16.54 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี       เพศชาย Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายภทัรกร ศรีบุญตา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก ชาย 17.32 1

เด็กชายธนพนธ์ ผ่องศรี โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 17.50 2

เด็กชายธนวฒัน์ จะจี่ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 17.63 3

นายมูหามัดอสัโร อเูซ็ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 17.69 4
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การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี       เพศชาย Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายจกัรี คามีศักด์ิ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู ชาย 18.56 1

เด็กชายคมสินธุ์ สุรินทร์ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 19.04 2

นายธรีวฒิุ คงแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 19.63 3

เด็กชายนัฐพร ภู่ทอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 20.25 4

เด็กชายณัฐวฒัน์ ส่าพอ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 20.63 5

เด็กชายพสุธร จฑุาเกต โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 20.67 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี       เพศชาย Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายกอ้งภพ ชวพงศ์ ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ชาย 21.85 1

เด็กชายรักชาติ มณีพงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 21.91 2

นายอามีน เจะ๊เต๊ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 23.40 3

เด็กชายอานนท์ จนัทิหล้า ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเลย ชาย 23.85 4

เด็กชายอภชิิต หวงัพึ่งฉาย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 24.88 5

เด็กชายอสัรัน วาแม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 25.12 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี       เพศชาย Division 6
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายธราธปิ สงอาจนิต์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 27.50 1

เด็กชายมูฮัมหมัดสุกรี เจะ๊อาแซ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 27.55 2

เด็กชายเมฆา กาชนะ โรงเรียนวดัเจด็ยอด ชาย 29.39 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี       เพศชาย Division 7
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายธนัยธรณ์ ใหม่สุดใจ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 32.03 1

เด็กชายนันท์มนัส สอนจนัทร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 33.11 2

นายกติตินันท์ จนัทรสุพิศ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 33.28 3

เด็กชายกมัพล จนัทร์หอม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 33.31 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี       เพศชาย Division 8
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายทนงศักด์ิ คงน้อย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 41.28 1

เด็กชายประเสริฐ อปุการแกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันนทบุรี ชาย 45.08 2

เด็กชายกฤษฎนิทร ชามัสชิมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 48.87 3

เด็กชายวรเมธ บุษบงพีระพัฒน์ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 54.79 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี       เพศชาย Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสิโรดม วงสา โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู ชาย 11.95 1

นายอรรถพล กลุสุข โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 12.31 2

นายศาสตร์ตรา กลมกล่อม โรงเรียนบ้านสัตหีบ ชาย 12.70 3

นายสุขสันต์ ผลบุญ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 13.03 4
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การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี       เพศชาย Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายธนโชติ ศรีสวสัด์ิ โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู ชาย 13.40 1

เด็กชายศิวกร อนิทพัฒน์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ชาย 13.55 2

นายสุพรรณ พินิจอาชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ชาย 13.60 3

นายสุธนิันท์ เจย้งาน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 13.61 4

นายจริภาส ศรีบัวทอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 13.64 5

นายสมศักด์ิ เทพส่ง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 13.73 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี       เพศชาย Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสุรศักด์ิ ส่งรุ่ง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาย 13.82 1

นายภาสกร สุตินกาศ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 14.72 2

นายสมโภชน์ อาชาสุคนธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ชาย 14.99 3

นายสุทธชัิย แกว้วงศ์ษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 15.16 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี       เพศชาย Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายอภนิันท์ บุญกนัหา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 16.07 1

นายวสุพล กระจา่งศรี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 16.17 2

นายธรรมศาสตร์ แซ่ซ้ง โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 17.44 3

นายฟารีส นิเลาะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 18.18 4

นายนิกร สังหวา่ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 18.23 5

นายฆนาการ อนิทรเนตร สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 18.38 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี       เพศชาย Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายยวุพล เติมรัตนศิริกลุ ศูนยก์ารเรียนรู้เด็กพิเศษ PTSC ชาย 18.92 1

นายกติตินันท์ ประทุมมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 19.19 2

นายพีรวสั อยู่เพ็ชร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 19.67 3

นายสหรัฐ แท้เท่ียง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช ชาย 19.99 4

นายภวตั วงศ์วาร ศุนยก์ารเรียนรู้เด็กพิเศษ PTSC ชาย 20.31 5

นายธนกฤต วลัิยวนั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 21.43 6

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี       เพศชาย Division 6
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายภชิูต เพ็ชรกอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 25.44 1

นายอนุศิษฏ์ อยู่สวน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 30.85 2

นายอภรัิกษ์ บุญรอด ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ ชาย 50.57 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ22 ปีขึ้นไป และสงูกวา่      เพศชาย Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสวนศิลป์ วงศ์น้ าพุ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี ชาย 13.21 1

นายจกัรินทร์ หลักดี ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 14.55 2

นายศุภชัย บุญธรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี ชาย 14.96 3
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การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ22 ปีขึ้นไป และสงูกวา่      เพศชาย Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายเพทาย ด าริห์ ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ชาย 15.42 1

นายวชัรากร ยอดสร้อย ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 17.35 2

นายอนนต์ โตสม ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ชาย 20.57 3

นายสิทธศัิกด์ิ อภวิฒัน์สินสุข ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ชาย 24.18 4

นายธนดล ค าดี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 25.29 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงวาสนา เพิ่มทอง โรงเรียนบ้านสัตหีบ หญิง 14.69 1

เด็กหญิงพิมพิกา มัชปาโต โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู หญิง 15.56 2

นางสาวจนัจริา วงค์ฝ่ายแดง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 15.90 3

นางสาวมาลี แสงจนัทร์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 16.76 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิง วชัราภร พระโสภณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ หญิง 17.24 1

เด็กหญิงอมิตา สุริยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 18.37 2

เด็กหญิงผกาวรรณ ด ากลุ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 18.55 3

เด็กหญิงรินลดา ผาจนัทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 18.69 4

เด็กหญิงเกวาลิน ยโุส้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช หญิง 19.17 5

นางสาววรรณพร ดาเทียน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 19.54 6

เด็กหญิงสิริวมิล แซ่ท้าว โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 19.56 7

นางสาวปิยภรณ์ มอโป๊ะ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 19.60 8

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงสิริกญัญา สมตัน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 20.57 1

เด็กหญิงสุกญัญา จงภกัดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 20.90 2

เด็กหญิงนูรไอนาซาฮีรา เจะ๊ดอเลาะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 22.57 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงอลิฮัม เจะสาและ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 25.21 1

เด็กหญิงชฎากร จนัทะชา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู หญิง 25.21 1

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไพบูลยท์รัพยสิ์น ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ หญิง 27.76 3

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงจฑุารัตน์ น้อยอามาตย์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 44.68 1

เด็กหญิงญาตินันท์ ตาประบุตร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู หญิง 48.82 2

เด็กหญิงลลิตา ทรงคะรักษ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 50.49 3

เด็กหญิงอาทิตยา สีหานาม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช หญิง 53.23 4
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การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวดลฐรัตน์ ฉตัรจริภาพันธุ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 หญิง 14.63 1

นางสาวพิชชาภา ปวติุนันท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 หญิง 15.47 2

นางสาวสุทธbดา แซ่พ่าน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 16.38 3

เด็กหญิงปัณฑิตา ด้วงเพ็ง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 16.68 4

นางสาวขนกานต์ ผกามาศ โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู หญิง 16.82 5

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวกรรติมา รักการ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 16.84 1

นางสาวมณีรัตน์ เพ็ชรพวง โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู หญิง 16.89 2

นางสาวอนุรดี อภวินัทนาการ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 17.00 3

นางสาวรุ่งทิวา รัตนบุรี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 17.70 4

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิลาวนั โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 18.80 5

นางสาวพลอยไพลิน ทวสุีข โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญัญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หญิง 19.16 6

เด็กหญิงเจนจริา เจริญหลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 19.22 7

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวพลอยไพลิน อนิตะนน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 19.81 1

นางสาวชญานิษฐ์ ผุดผ่อง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หญิง 21.31 2

นางสาวดวงพร สมุติรัมย์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครสวรรค์ หญิง 22.86 3

นางสาวอนิทิพร สิงห์พิจติรพงษ์ ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร หญิง 23.23 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวจฑุาภรณ์ ธยิา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง หญิง 31.44 1

นางสาวนาอลีะห์ ดาปาลู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 38.53 2

นางสาวจารุรัตน์ วอ่งเขตกร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 44.12 3

เด็กหญิงจดิาภา เมืองรักษ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จงัหวดัตรัง หญิง 45.55 4

การแขง่ขนั  วิ่ง 100 เมตร รุ่นอาย ุ22 ปีขึ้นไป และสงูกวา่        เพศหญงิ Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวกนกวรรณ ปล้ืมจติร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 17.26 1

นางสาวอรกานต์ มีษา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 17.35 2

นางสาวกติิยา อจัฉริยเดชากลุ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย หญิง 20.13 3

นางสาวชมนาท โอภาสเสรีผดุง ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร หญิง 23.30 4

นางสาวไพลิน ณ มหาชัย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย หญิง 28.86 5
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การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายวชัรพล อบจนัทร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ชาย 165.00 1

เด็กชายชิษณุชา กนัทิยะวงษ์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ ชาย 161.00 2

เด็กชายชยางกรู ดีพิน โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 145.00 3

เด็กชายธนกฤต ศรีมาลัยกลุ โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 144.00 4

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายศิวกร ชัยมหาวรรณ์ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 137.00 1

เด็กชายไมเคิลองัเจโล เกวาลาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 130.00 2

เด็กชายอรรคถกร วงศ์ล่าม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 125.00 3

เด็กชายรัชพล บุญแสน โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 124.00 4

เด็กชายภมูิภทัร อดุมศรี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 121.00 5

เด็กชายปิยพนธ์ ธรพงษ์พัทธ์ โรงเรียนวดัขะจาว ชาย 118.00 6

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายเทวนิทร์ เป็นปึก โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 113.00 1

เด็กชายธนากร ดีเลิศ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู ชาย 110.00 2

เด็กชายเอกรินทร์ รัตนพรมรินทร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 106.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายธรีธาร กึ่งสีดา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ชาย 88.00 1

เด็กชายอานิส เอมกมล ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 86.00 2

เด็กชายอตัฮาร์ มะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 75.00 3

เด็กชายศักด์ิสิทธิ์ คงสิน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ชาย 74.00 4

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายต้นไผ่ บุญยิ่ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 70.00 1

เด็กชายพิสุทธิ์ สร้างบุญมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 59.50 2

เด็กชายนนทกฤษณ์ เจริญพร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 50.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศชาย      Division 6
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายวรีะภทัร ชัยประเสริฐ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 46.00 1

เด็กชายพีรพัฒน์ สีสาวแห ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 45.00 2

เด็กชายวรีะพล ชัยสิงห์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 41.00 3

เด็กชายภาคภมูิ แม่นปืน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 29.00 4
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การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายคมสินธุ์ สุรินทร์ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 224.00 1

เด็กชายวรีะภาพ นะค าศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 223.00 2

เด็กชายชนกชล พงษ์สุพรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 214.00 3

เด็กชายคมกฤษ จนัทาพูน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 210.00 4

เด็กชายจรีภาส ชูเอยีด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 205.00 5

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายเดม่อน บัวสร้อย โรงเรียนบ้านสัตหีบ ชาย 173.00 1

เด็กชายนัฐพร ภู่ทอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 169.00 2

เด็กชายธนวฒัน์ จะจี่ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 162.00 3

เด็กชายรักชาติ มณีพงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ ชาย 160.00 4

เด็กชายณัฐวฒัน์ ส่าพอ ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 159.00 5

เด็กชายธนพนธ์ ผ่องศรี โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 155.00 6

เด็กชายจกัรี คามีศักด์ิ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู ชาย 153.00 7

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายธนดล ผ่องศรี โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 144.00 1

นายอชิตพล วงษ์แดง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทุมธานี ชาย 125.00 2

นายมูหามัดอสัโร อเูซ็ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 118.00 3

เด็กชายอภชิิต หวงัพึ่งฉาย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 108.00 4

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กชายอสัรัน วาแม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 100.00 1

เด็กชายมูฮัมหมัดสุกรี เจะ๊อาแซ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 96.00 2

เด็กชายเนติภมูิ แท่นสุนทร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย ชาย 94.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศชาย      Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายกติตินันท์ จนัทรสุพิศ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชาย 80.00 1

นายอามีน เจะ๊เต๊ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 60.00 2

นายอภเิดช ประพัศรางค์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม ชาย 60.00 2

เด็กชายพงศกร สิมมะลา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 24.00 4
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การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายอภนิันท์ บุญกนัหา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 210.00 1

นายภาสกร สุตินกาศ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 194.00 2

นายสิโรดม วงสา โรงเรียนภเูกต็ปัญญานุกลู ชาย 190.00 3

นายนิกร สังหวา่ง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 182.00 4

นายธรีะพงพ์ วงค์คลัง โรงเรียนชุมพรปัญญานุกลู ชาย 180.00 5

เด็กชายศิวกร อนิทพัฒน์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จงัหวดัลพบุรี ชาย 180.00 5

นายฆนาการ อนิทรเนตร สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 180.00 5

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายสวติต์ คูวชัธไพศาล มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ชาย 160.00 1

นายธรรมศาสตร์ แซ่ซ้ง โรงเรียนกาวลิะอนุกลู ชาย 156.00 2

นายภชิูต เพ็ชรกอง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ ชาย 152.00 3

นายวสุพล กระจา่งศรี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 144.00 4

นายกติตินันท์ ประทุมมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัมหาสารคาม ชาย 144.00 4

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายอภวิทิย์ บุญชาญ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทุมธานี ชาย 131.00 1

นายฟารีส นิเลาะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส ชาย 105.00 2

นายสุทธชัิย แกว้วงศ์ษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 96.00 3

นายพีรวสั อยู่เพ็ชร์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 88.00 4

นายวธิวนิท์ สารใจวงค์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง ชาย 16.00 5

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศชาย      Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นายศุภชัย บุญธรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี ชาย 212.00 1

นายสวนศิลป์ วงศ์น้ าพุ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี ชาย 210.00 2

นายจกัรินทร์ หลักดี ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 189.00 3

นายชัชวาลย์ บุญผ่อง มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ชาย 158.00 1

นายวชัรากร ยอดสร้อย ศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ ชาย 135.00 2

นายธนดล ค าดี สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย ชาย 100.00 3

นายนิรันตร์ ยิ้มไซ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทุมธานี ชาย 75.00 4

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ   Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงออ้ย - โรงเรียนวดัขะจาว หญิง 126.00 1

เด็กหญิงมนัสนันท์ อาษากจิ โรงเรียนวดัขะจาว หญิง 114.00 2

เด็กหญิงภาวนิี ศรีแจม่ดี โรงเรียนบ้านสัตหีบ หญิง 105.00 3
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การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ   Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงพรกมล หนอสีหา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 90.00 1

เด็กหญิงปพิชญา บินศรี ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม หญิง 84.00 2

เด็กหญิงสมัญญา อาจทรง มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ หญิง 68.00 3

เด็กหญิงวศิณี สงสัย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หญิง 64.00 4

เด็กหญิงศิริญาพร เหมทานนท์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หญิง 63.00 5

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ   Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงพัทรวี ขวญัยนื ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม หญิง 52.00 1

เด็กหญิงนูรุลฮูดาร์ สะแม ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 50.00 2

เด็กหญิงศรัณยพ์ร คงเกษม มูลนิธบิ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ หญิง 48.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ8-11 ปี        เพศหญงิ   Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงวริมณ ศรีวเิศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 25.00 1

เด็กหญิงมารีเยา๊ะ ปุโรง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 24.00 2

เด็กหญิงสุทธดิา สิงห์ทองลา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง หญิง 14.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ   Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวมาลี แสงจนัทร์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 222.00 1

นางสาวจนัจริา วงค์ฝ่ายแดง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 180.00 2

เด็กหญิงรินลดา ผาจนัทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 174.00 3

นางสาววรรณพร ดาเทียน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 172.00 4

เด็กหญิงอมิตา สุริยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 154.00 5

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ   Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงนูรไอนาซาฮีรา เจะ๊ดอเลาะ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 143.00 1

เด็กหญิงสุกญัญา จงภกัดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 136.00 2

เด็กหญิงณัชณิชา โพคทรัพย์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ หญิง 132.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ   Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวปิยภรณ์ มอโป๊ะ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 120.00 1

เด็กหญิงอลิฮัม เจะสาและ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 112.00 2

เด็กหญิง จนัทกานต์ จนัทะวงค์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย หญิง 103.00 3

เด็กหญิงชฎากร จนัทะชา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู หญิง 102.00 4
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การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ   Division 4
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวสายใจ สวา่งอว้น ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครพนม หญิง 100.00 1

เด็กหญิงจฑุารัตน์ น้อยอามาตย์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 79.00 2

เด็กหญิงปาลิดา บุตรเนียร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัหนองคาย หญิง 66.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ12-15 ปี        เพศหญงิ   Division 5
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงญาตินันท์ ตาประบุตร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบัวล าภู หญิง 41.00 1

นางสาวจดิาภา ศิริพร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัปทุมธานี หญิง 30.00 2

นางสาวโชติกา ธนากมลรักษา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง หญิง 27.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ   Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวอนุรดี อภวินัทนาการ โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 182.00 1

นางสาวสุทธbดา แซ่พ่าน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 175.00 2

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิลาวนั โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 154.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ   Division 2
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

เด็กหญิงเจนจริา เจริญหลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแกน่ หญิง 131.00 1

นางสาวชญานิษฐ์ ผุดผ่อง ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ หญิง 128.00 2

นางสาวพลอยไพลิน อนิตะนน โรงเรียนกาวลิะอนุกลู หญิง 126.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ16-21 ปี        เพศหญงิ   Division 3
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวจฑุาภรณ์ ธยิา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง หญิง 62.00 1

นางสาวนาอลีะห์ ดาปาลู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันราธวิาส หญิง 61.00 2

นางสาวรักษิณา อตุมา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หญิง 58.00 3

การแขง่ขนัยนืกระโดดไกล รุ่นอาย ุ22 ปีขึ้นไป และสงูกวา่        เพศหญงิ   Division 1
ช่ือ-สกลุ สถาบัน เพศ สถติิ อนัดับที่ได้รับ

นางสาวอรกานต์ มีษา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 239.00 1

นางสาวกนกวรรณ ปล้ืมจติร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจงัหวดัราชบุรี หญิง 189.00 2

นางสาวกติิยา อจัฉริยเดชากลุ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย หญิง 148.00 3

นางสาวไพลิน ณ มหาชัย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปํญญาแห่งประเทศไทย หญิง 95.00 4
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