
รายการท่ี 201 ทศกรีฑา 6 09.30 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
744 153 สุทธิศักด์ิ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15.90 วินาที
696 177 พรพล สายทองประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 16.33 วินาที
669 271 อดิศักด์ิ มีบุญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16.58 วินาที
223 414 กรินภพ ทาหนองเภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 21.76 วินาที

รายการท่ี 202 ทศกรีฑา 7 10.30 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
806 153 สุทธิศักด์ิ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 46.90 เมตร
601 271 อดิศักด์ิ มีบุญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36.87 เมตร
408 414 กรินภพ ทาหนองเภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 27.12 เมตร
232 177 พรพล สายทองประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17.83 เมตร

รายการท่ี 203 คัดเลือก 13.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 152 สุชาดา มีศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15.29 วินาที
2 436 ทิพย์ คล่องงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18.63 วินาที
3 285 พัชราภรณ์ แซ่เจ้ีย มหาวิทยาลัยบูรพา 19.46 วินาที
4 227 อภิสรา โรยร่วง มหาวิทยาลัยทักษิณ 20.13 วินาที
5 573 ธนพร บุญนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21.04 วินาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 146 ปัทมวรรณ ริยาพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14.91 วินาที
2 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 15.11 วินาที
3 486 พัชราภรณ์ จงไกรจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 15.79 วินาที
4 291 อินทิรา ม่วงศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 19.54 วินาที

274 อริศรา ดารารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DISQ

สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 6,942 คะแนน สุทธิศักด์ิ  สิงห์ขรณ์  ม.ธรรมศาสตร์  ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 21-22 ก.พ. 2560

ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 13.90 วินาที  วัลลภา  พันธ์ุสูงเนิน  ม.กรุงเทพ  ท าไว้ท่ี รามค าแหง  13 ม.ค. 2552

การแข่งขันกีฬากรีฑา 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 47 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันท่ี 14 มกราคม 2563

ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร ชาย

ขว้างจักร ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 6,942 คะแนน สุทธิศักด์ิ  สิงห์ขรณ์  ม.ธรรมศาสตร์  ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 21-22 ก.พ. 2560

“47th The Sun Games”

พวกท่ี 2

พวกท่ี 1



รายการท่ี 204 คัดเลือก 13.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 114 ปริญญา มูลเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15.62 วินาที
2 600 นายฐานทัพ สิธิระบุตร มหาวิทยาลัยเกริก 16.02 วินาที
3 477 นายวรรณกร มีทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 16.15 วินาที
4 208 ณัฐพล ดันสูงเนิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16.45 วินาที
5 448 ธนชาติ อารีเอ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18.02 วินาที

132 จิระพงศ์ มีนาพระ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี DNS วินาที

350 วิศววิท นาคะเกศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร DISQ

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 120 ANOUSONE XAYSA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15.09 วินาที
2 183 ภานุวัฒน์ ขวัญยืน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 15.45 วินาที
3 602 นายธนาวุฒิ นุ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยเกริก 16.15 วินาที
4 255 ปฏิภาณ เทียนสอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16.21 วินาที
5 480 วิทยาธร อนันต์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 16.22 วินาที
6 652 ธนายง ขาวพิมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19.69 วินาที

444 จตุพร สอนพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม DNF

รายการท่ี 205 ชิงชนะเลิศ 14.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 145 ปริญญา เฉ่ือยมะเริง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6.17 เมตร
2 463 พจนาฏ สมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 5.92 เมตร
3 195 อฑิรัตน์ ศรีภักดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 5.64 เมตร
4 493 สุนิสา สังข์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5.39 เมตร
5 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5.01 เมตร
6 631 พรประภา คนเท่ียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.71 เมตร
7 431 เพชรนภา เอ่ียมเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4.68 เมตร
8 422 อรพรรณ เอ่ียมส าอางค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4.64 เมตร
9 322 ชิดชนก ทวีเฉลิมดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4.60 เมตร
10 733 จุฑาภรณ์ แวววับ มหาวิทยาลัยมหิดล 4.58 เมตร
11 607 ชลดา เส็งด้วง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.79 เมตร
12 618 ศิริวรรณ เกษียรสาคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.87 เมตร

674 ปิยะรัตน์ ตุ้มดีลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  - เมตร
236 กาญจน์ธิดา เสือโต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - เมตร

ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 14.10 วินาที  จ ารัส  ฤทธ์ิเดช  ม.กรุงเทพ  ท าไว้ท่ี หาดใหญ่  3 พ.ค. 2555

กระโดดไกล หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 6.23 เมตร วัชรี  ฤทธิวัชร์  มหิดล  ท าไว้ท่ี  ม .ธรรมศาสตร์ รังสิต  11 ธ.ค. 2544

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2



รายการท่ี 206 รอบแรก 14.10 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 598 ศุภานิช พูลเกิด มหาวิทยาลัยเกริก 26.47 วินาที
2 494 สุภาวรรณ ธิปัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 26.49 วินาที
3 186 วรรณภา ปะนามะตัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 27.52 วินาที
4 406 สุพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 28.37 วินาที
5 659 รุ่งนภา พิมเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 28.52 วินาที
6 105 สุวิมล คงทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29.71 วินาที
7 319 มณีนุช สัจจเดว์ มหาวิทยาลัยมหิดล 31.87 วินาที
8 714 ณิชนันทน์ สุนันทา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 32.46 วินาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 668 กิตติกา ก๋าบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 26.52 วินาที
2 396 ตะวันฉัตร ช่างบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 27.56 วินาที
3 224 วิภาดา บุญท่ีสุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 28.46 วินาที
4 580 สุพัตรา สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28.50 วินาที
5 115 ปาริฉัตร เจริญสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 30.68 วินาที
6 718 สโรชา พันธ์พิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 31.08 วินาที
7 324 ณัฏฐณิชา แก่นพิทักษ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 33.94 วินาที

503 จุฑารัตน์ เถนนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ DNS

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 131 จิรวรรณ ชูตระกูล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 25.62 วินาที
2 681 สุพรรณ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 27.60 วินาที
3 218 กาญจนา ดวงกมล มหาวิทยาลัยทักษิณ 28.47 วินาที
4 449 ปพิชญา เทพช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 29.04 วินาที
5 545 อนุชศรา สาครแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 29.62 วินาที
6 594 นางสาวจันทร์ธิรา ศรีวิมล มหาวิทยาลัยเกริก 30.56 วินาที
7 362 สาวิตรี ชุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 33.11 วินาที

721 อาภัสรา กงศรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ DISQ

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 127 เกตมณี จันยมิตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 26.35 วินาที
2 273 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26.55 วินาที
3 453 สุชานุช นันทวิสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26.85 วินาที
4 491 สุกัญญา จันทร์ชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 29.42 วินาที
5 705 พานิตา สุรินธาทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 30.74 วินาที
6 380 อารีวรรณ ฐานะพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 33.11 วินาที
7 556 ชญานี สืบนาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 33.12 วินาที
8 634 ภัทรภร จิกยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 34.04 วินาที

ว่ิง 200 เมตร หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 23.65  นภารัตน์  เสือจงพรู  จุฬา  ท าไว้ท่ี ธูปเตมีย์  8 ธ.ค. 2537

พวกท่ี 3

พวกท่ี 4

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2



รายการท่ี 206 รอบแรก 14.10 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 378 อรอุมา เชษฐา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 27.31 วินาที
2 159 ขวัญฤทัย ปากดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 27.53 วินาที
3 243 ชลดา สืบพันธ์ุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30.45 วินาที
4 726 อาทิตยา มองทัง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 32.46 วินาที
5 563 อรณิชา ส าราญสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 32.63 วินาที

724 สิดาพร ถ่ินวงษ์อินทร์ วิทยาลัยทองสุข DNS

698 กวินนาถ สร้อยทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี DNS

รายการท่ี 207 ทศกรีฑา 8 14.30 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
617 153 สุทธิศักด์ิ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4.00 เมตร
482 271 อดิศักด์ิ มีบุญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.50 เมตร
199 177 พรพล สายทองประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2.30 เมตร
179 414 กรินภพ ทาหนองเภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2.20 เมตร

รายการท่ี 208 รอบแรก 14.40 น.

        21.08 W-0.1 จิระพงศ์  มีนาพระ  ม.กรุงเทพธนบุรี  ท าไว้ท่ี  อุบลราชธานี   16 ม.ค. 2562 

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 472 กมลเทพ รากวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 22.49 วินาที
2 570 ณัฐชานนท์ สงพราหมณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23.05 วินาที
3 692 พงศกร จันทกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 23.31 วินาที
4 370 ปฏิภาณ วัดทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 24.16 วินาที
5 220 ดรงค์กร จรุงกิจสิทธิกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ 24.95 วินาที
6 314 ธนศักด์ิ พงษ์นัยรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25.22 วินาที
7 102 ณัฐสุชน บัวมีธูป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29.51 วินาที

111 เตชภณ พางาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ DNS

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 110 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 22.59 วินาที
2 483 ณรงค์ศักด์ิ มีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 22.94 วินาที
3 374 วายุ กลัดกันแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 22.98 วินาที
4 221 ปรเมษฐ์ มาสู่สุข มหาวิทยาลัยทักษิณ 23.76 วินาที
5 689 ชาตรี คงน่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 23.97 วินาที
6 590 ปริญญา ค าเสมอ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24.15 วินาที
7 332 หัสนัยน์ ศรีจูมพล มหาวิทยาลัยรังสิต 25.81 วินาที
8 267 วิษณุ โพธ์ิศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28.03 วินาที

ว่ิง 200 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 21.08 วินาที  สิทธิชัย  สุวรประทีป  จุฬา  ท าไว้ท่ี องครักษ์  6 ธ.ค. 2562

สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 23.65  นภารัตน์  เสือจงพรู  จุฬา  ท าไว้ท่ี ธูปเตมีย์  8 ธ.ค. 2537

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2

กระโดดค้ า ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 6,942 คะแนน สุทธิศักด์ิ  สิงห์ขรณ์  ม.ธรรมศาสตร์  ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 21-22 ก.พ. 2560

พวกท่ี 5

ว่ิง 200 เมตร หญิง



รายการท่ี 208 รอบแรก 14.40 น.

        21.08 W-0.1 จิระพงศ์  มีนาพระ  ม.กรุงเทพธนบุรี  ท าไว้ท่ี  อุบลราชธานี   16 ม.ค. 2562 

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 136 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 21.85 วินาที
2 340 สิทธิพร ดอนไพรที มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 22.22 วินาที
3 402 ปวริศ วงษ์อุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 22.62 วินาที
4 696 อนันท์ พยุงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23.49 วินาที
5 621 สิทธิชัย ทับเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23.67 วินาที
6 270 สมประสงค์ ป่ินแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24.39 วินาที
7 328 พิสิฐวงศ์ ไชยสิน มหาวิทยาลัยรังสิต 25.16 วินาที

509 ธรรมนูญ เลิศพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ DNS

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 289 อดิศร บุญมาศ มหาวิทยาลัยบูรพา 23.09 วินาที
2 164 ชัชวาล โรจนวิภาต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 23.23 วินาที
3 407 อภิเชษฐ์ โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 23.54 วินาที
4 413 ภัคธรณ์ สังข์ปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 23.55 วินาที
5 613 ปรมินทร์ จ้ิวฮวด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23.87 วินาที
6 709 อนันตชัย กลับสูงเนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 24.34 วินาที
7 510 ผดุงพงษ์ เนตรใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 26.26 วินาที
8 348 กิตติธัช พุ่มฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 27.63 วินาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 181 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 22.66 วินาที
2 419 พันธ์ุระวี วิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 23.23 วินาที
3 520 ชลธวัฒน์ ปันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23.55 วินาที
4 351 สรวิศ แดงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 23.79 วินาที
5 633 ภัทรพล แสนค าตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24.11 วินาที
6 542 วัชรินทร์ ศิรินันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 24.40 วินาที
7 304 ศุภกร การวงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24.80 วินาที
8 715 ธนัท สืบอ้าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25.23 วินาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 646 ฤทธิกานต์ เวียงบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 23.39 วินาที
2 728 ปฏิภาณ โสมาเกตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23.89 วินาที
3 540 ราเชนท์ อินทณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 23.99 วินาที
4 358 ภูริณัฐ สังข์ส าราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 25.22 วินาที
5 212 ปวฤทธ์ิ แก่นนาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25.49 วินาที
6 423 ภาณุวัฒน์ อยู่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27.12 วินาที

723 พลากร แปลงยศ วิทยาลัยทองสุข DNS

พวกท่ี 4

ว่ิง 200 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 21.08 วินาที  สิทธิชัย  สุวรประทีป  จุฬา  ท าไว้ท่ี องครักษ์  6 ธ.ค. 2562

พวกท่ี 6

พวกท่ี 5

พวกท่ี 3



รายการท่ี 208 รอบแรก 14.40 น.

        21.08 W-0.1 จิระพงศ์  มีนาพระ  ม.กรุงเทพธนบุรี  ท าไว้ท่ี  อุบลราชธานี   16 ม.ค. 2562 

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 439 อานนท์ อรรถอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23.11 วินาที
2 357 พีรพัฒน์ วรสันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 23.22 วินาที
3 313 ทินภัทร ไถ้บ้านกวย มหาวิทยาลัยมหิดล 24.16 วินาที
4 564 เอกรัตน์ ถวัลย์ธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 24.54 วินาที
5 661 ศิริพงศ์ ประมาณเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 24.60 วินาที
6 215 ภานุพงศ์ มะลาศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25.48 วินาที
7 643 ธมกร เกตุน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 28.76 วินาที

รายการท่ี 209 ชิงชนะเลิศ 15.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 147 ปานวาศ กิมสร้าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 51.85 เมตร
2 185 ม่ิงกมล คุ้มผล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 49.92 เมตร
3 460 จุไรรัตน์ บุตรรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 42.71 เมตร
4 112 นงนภัส ปัญญาย่ิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 38.93 เมตร
5 470 อรณี จันลาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 36.57 เมตร
6 612 นันธิชา แก้วสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 32.46 เมตร
7 734 ณัฎฐวิตรา ใจต๊ะเสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30.40 เมตร
8 383 เทพยุดา แซ่เตียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 26.03 เมตร

รายการท่ี 210 ชิงชนะเลิศ 15.25 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 121 LODKEO INTHAKOUMMAN มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  4:43.25 นาที
2 640 อรนุช เอ่ืยมเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  5:00.43 นาที
3 732 ณัฐทิยา ราวิชัย มหาวิทยาลัยมหิดล  5:09.29 นาที
4 684 อรนุช เสกสรรค์นาไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  5:17.50 นาที
5 521 ณัฐธิดา เถาหน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  5:19.38 นาที
6 635 มุกตาภา ช้างหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  5:23.69 นาที
7 458 สมศรี ขจรเกียรติภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  5:30.85 นาที
8 230 สุกัญญา จันทะใส มหาวิทยาลัยธนบุรี  5:31.89 นาที
9 617 ลัดดาวัลย์ แดงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  5:35.86 นาที
10 523 สุณีกา ปรีชาโปร่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  5:37.25 นาที
11 562 วิภาวดี ช่วยสองเมือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  5:39.23 นาที
12 180 พิทยา ศรีพุดสุก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  5:40.46 นาที
13 103 เบญจวรรณ ฤทธิโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  5:46.19 นาที
14 217 กชภัส บุญสิรยากร มหาวิทยาลัยทักษิณ  5:53.38 นาที
15 711 ครองฤทัย ชูวา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  6:23.07 นาที

สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 4:33.71 นาที สายพิน  ซ่ือตรง  ม.ธรรมศาสตร์  ท าไว้ท่ี ธูปะเตมีย์  7 ธ.ค. 2537

พวกท่ี 7

ว่ิง 200 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 21.08 วินาที  สิทธิชัย  สุวรประทีป  จุฬา  ท าไว้ท่ี องครักษ์  6 ธ.ค. 2562

ขว้างค้อน  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 57.00 เมตร  ม่ิงกมล  คุ้มผล  สถานบันการพลศึกษา  ท าไว้ท่ี  ธัญญบุรี  28 ม.ค. 2561

ว่ิง 1,500 เมตร หญิง



รายการท่ี 210 ชิงชนะเลิศ 15.25 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
16 292 กัญญารัตน์ นิจจอหอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  6:34.33 นาที
17 543 วิบลมาส สุนทรโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  6:34.83 นาที
18 555 จุฬาลักษณ์ ด ามี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  6:37.09 นาที
19 203 วิภาดา วระชินา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  6:56.45 นาที
20 327 ธิติภา กาบก้วง มหาวิทยาลัยรังสิต  7:03.00 นาที

495 เสาวนีย์ เนาว์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี DNF

476 เอสรา พรมวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร DNF

205 ชนัญชิดา ฤทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น DNF

รายการท่ี 211 ชิงชนะเลิศ 15.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 678 วสันต์ ค ามาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 15.54 เมตร
2 150 ศรัณย์ แสนบัวค า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15.44 เมตร
3 154 สุพจน์ บุญหนุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15.34 เมตร
4 499 ณัฐพงศ์ ศรีนนทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15.28 เมตร
5 466 วิศรุต สุวะไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 14.98 เมตร
6 672 ธนพล อ่อนตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 14.69 เมตร
7 552 ปกรณ์เกียรติ บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 13.67 เมตร

293 จิรเมธ ราชประโคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  -

165 ชัยยา สุขขา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  -

250 ธนกร ทองพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -

325 ตรีเพชร ทวีเฉลิมดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต  -

รายการท่ี 212 ชิงชนะเลิศ 15.45 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 140 ณัฐวุฒิ อิมนุ่ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  4:05.54 นาที
2 170 ตุลชัย เทพทิพย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  4:09.21 นาที
3 211 ธีรพงศธร ยะนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4:11.39 นาที
4 620 สหัสวรรษ มานะกล้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  4:17.62 นาที
5 605 ยุทธศิลป์ มีคล้าย มหาวิทยาลัยเกริก  4:20.78 นาที
6 229 อามีน แดสา มหาวิทยาลัยทักษิณ  4:25.87 นาที
7 168 ณัฐศักด์ิ วรรณะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  4:27.08 นาที
8 529 ธนพล ดิษย์ไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  4:34.95 นาที
9 683 อนุชา พันท้วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  4:38.29 นาที
10 532 นิธิราช ค าประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  4:43.69 นาที

367 เชาวรัตน์ วิวิจชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ DNF
496 อภิวุฒิ อนุโสภะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี DNS

สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 16.10 เมตร ปรัชญา  เทพรักษ์  ม.กรุงเทพธนบุรี  ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 22 ก.พ. 2560

ว่ิง 1,500 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 3:53.44 นาที Enock Kigen  ม.หาดใหญ่  ท าไว้ท่ี ก าแพงแสน 18 ม.ค. 2558

ว่ิง 1,500 เมตร หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 4:33.71 นาที สายพิน  ซ่ือตรง  ม.ธรรมศาสตร์  ท าไว้ท่ี ธูปะเตมีย์  7 ธ.ค. 2537

เขย่งก้าวกระโดด  ชาย



รายการท่ี 213 ชิงชนะเลิศ 16.05 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 650 กชพร ต้ังศรีวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  28:40.91 นาที
2 495 เสาวนีย์ เนาว์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  32:53.33 นาที
3 492 สุดารัตน์ ยสราโม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  33:12.90 นาที
4 524 อุบลวรรณ อนุรักษ์พงพี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  33:59.23 นาที
5 455 ณัฐพร ถือพุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  34:08.58 นาที
6 381 กุหลาบ ผาภูมิชโลธร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  36:03.40 นาที
7 307 อรอนงค์ พันธ์มณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  38:43.40 นาที

445 จุฑามาส วังคะฮาต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม DNS

197 อภิญญา มาลาวรรณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ DNF

677 ภัทราภรณ์ มะลิลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ DNF

รายการท่ี 214 ทศกรีฑา 9 16.30 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
669 153 สุทธิศักด์ิ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 55.38 เมตร
505 271 อดิศักด์ิ มีบุญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 44.29 เมตร
418 177 พรพล สายทองประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 38.32 เมตร
348 414 กรินภพ ทาหนองเภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 33.42 เมตร

รายการท่ี 215 รองชนะเลิศ 16.45 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 131 จิรวรรณ ชูตระกูล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 25.01 วินาที
2 378 อรอุมา เชษฐา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 25.32 วินาที
3 159 ขวัญฤทัย ปากดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 25.81 วินาที
4 453 สุชานุช นันทวิสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26.14 วินาที
5 668 กิตติกา ก๋าบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 26.39 วินาที
6 396 ตะวันฉัตร ช่างบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 27.97 วินาที
7 224 วิภาดา บุญท่ีสุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 28.45 วินาที
8 580 สุพัตรา สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28.48 วินาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 598 ศุภานิช พูลเกิด มหาวิทยาลัยเกริก 25.66 วินาที
2 127 เกตมณี จันยมิตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 25.71 วินาที
3 494 สุภาวรรณ ธิปัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 25.74 วินาที
4 273 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26.51 วินาที
5 186 วรรณภา ปะนามะตัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 27.67 วินาที
6 681 สุพรรณ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 28.21 วินาที
7 406 สุพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 28.85 วินาที
8 218 กาญจนา ดวงกมล มหาวิทยาลัยทักษิณ 30.64 วินาที

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2

ว่ิง 200 เมตร หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 23.65  นภารัตน์  เสือจงพรู  จุฬา  ท าไว้ท่ี ธูปเตมีย์  8 ธ.ค. 2537

เดิน 5,000 เมตร หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย :  17:26.66 นาที  Viola Jepchirchir Kimeli  ม.หาดใหญ่  ท าไว้ท่ี ก าแพงแสน 21 ม.ค. 2558

พุ่งแหลน  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 6,942 คะแนน สุทธิศักด์ิ  สิงห์ขรณ์  ม.ธรรมศาสตร์  ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 21-22 ก.พ. 2560



รายการท่ี 216 รองชนะเลิศ 17.05 น.

        21.08 W-0.1 จิระพงศ์  มีนาพระ  ม.กรุงเทพธนบุรี  ท าไว้ท่ี  อุบลราชธานี   16 ม.ค. 2562 

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 136 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 21.34 วินาที
2 439 อานนท์ อรรถอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 22.46 วินาที
3 419 พันธ์ุระวี วิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 23.02 วินาที
4 646 ฤทธิกานต์ เวียงบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 23.20 วินาที
5 407 อภิเชษฐ์ โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 23.31 วินาที
6 413 ภัคธรณ์ สังข์ปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 23.32 วินาที
7 164 ชัชวาล โรจนวิภาต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 23.48 วินาที
8 621 สิทธิชัย ทับเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23.50 วินาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 340 สิทธิพร ดอนไพรที มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 21.97 วินาที
2 472 กมลเทพ รากวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 22.12 วินาที
3 289 อดิศร บุญมาศ มหาวิทยาลัยบูรพา 22.76 วินาที
4 357 พีรพัฒน์ วรสันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 22.88 วินาที
5 692 พงศกร จันทกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 23.40 วินาที
6 540 ราเชนท์ อินทณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 23.49 วินาที
7 728 ปฏิภาณ โสมาเกตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23.61 วินาที
8 520 ชลธวัฒน์ ปันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  1:22.50 นาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 110 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21.60 วินาที
2 181 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 21.94 วินาที
3 402 ปวริศ วงษ์อุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 22.03 วินาที
4 483 ณรงค์ศักด์ิ มีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 23.06 วินาที
5 374 วายุ กลัดกันแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 23.08 วินาที
6 570 ณัฐชานนท์ สงพราหมณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23.09 วินาที
7 696 อนันท์ พยุงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23.34 วินาที
8 313 ทินภัทร ไถ้บ้านกวย มหาวิทยาลัยมหิดล 23.89 วินาที

รายการท่ี 217 ชิงชนะเลิศ 17.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 140 ณัฐวุฒิ อิมนุ่ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  33:09.85 นาที
2 160 จาตุรนต์ เข่ือนแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  33:23.11 นาที
3 498 เอกลักษณ์ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  34:29.03 นาที
4 441 อาทิตย์ธา วีระธรรมวาทิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  35:35.38 นาที
5 104 มูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  36:42.21 นาที
6 341 ชายน้อย - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  37:54.51 นาที

ว่ิง 200 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 21.08 วินาที  สิทธิชัย  สุวรประทีป  จุฬา  ท าไว้ท่ี องครักษ์  6 ธ.ค. 2562

สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 30:51.15 นาที  บุญถึง  ศรีสังข์  ม.รามฯ  ท าไว้ท่ี นครราชสีมา  14 ม.ค. 2548

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2

พวกท่ี 3

ว่ิง 10,000 เมตร ชาย



รายการท่ี 217 ชิงชนะเลิศ 17.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
7 101 ณัฐดนัย เล้ียงประไพพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  38:04.03 นาที
8 648 อรรฆพล เนติรังษีวัชรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  38:27.01 นาที
9 654 ปฏิวัติ คงอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  40:30.89 นาที
10 280 ณรงค์ฤทธ์ิ หิรัญกานต์สกุล มหาวิทยาลัยบูรพา  40:31.62 นาที
11 434 เอกรัตน์ ฉายอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  42:19.12 นาที
12 727 ตะวัน โอคาวา สถาบันเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่น  42:26.75 นาที
13 359 ศักด์ิมงคล ศักด์ิประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  45:44.26 นาที

308 อิทธิกร ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม DNF
518 สหรัฐ พันธ์ุดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี DNF
484 ณัฐวุฒิ ทองพริก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี DNF
450 พงษ์สิทธ์ิ ชินพระวอ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม DNF

300 รชตะ กล่ินสุต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม DNF

519 อภิเดช พูลลาภ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี DNS

589 วิศรุต กันทะวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร DNF

รายการท่ี 218 ชิงชนะเลิศ 18.15 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 152 สุชาดา มีศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14.45 วินาที
2 146 ปัทมวรรณ ริยาพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14.54 วินาที
3 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 14.82 วินาที
4 486 พัชราภรณ์ จงไกรจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 15.28 วินาที
5 436 ทิพย์ คล่องงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 15.74 วินาที
6 291 อินทิรา ม่วงศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 18.39 วินาที
7 285 พัชราภรณ์ แซ่เจ้ีย มหาวิทยาลัยบูรพา 18.56 วินาที
8 227 อภิสรา โรยร่วง มหาวิทยาลัยทักษิณ 20.44 วินาที

รายการท่ี 219 ชิงชนะเลิศ 18.35 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 120 ANOUSONE XAYSA มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14.16 วินาที
2 183 ภานุวัฒน์ ขวัญยืน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 14.74 วินาที
3 477 วรรณกร มีทองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 15.46 วินาที
4 602 ธนาวุฒิ นุ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยเกริก 15.82 วินาที
5 480 วิทยาธร อนันต์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 16.34 วินาที
6 255 ปฏิภาณ เทียนสอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17.40 วินาที

600 ฐานทัพ สิธิระบุตร มหาวิทยาลัยเกริก DNF

114 ปริญญา มูลเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ DISQ

ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 13.90 วินาที  วัลลภา  พันธ์ุสูงเนิน  ม.กรุงเทพ  ท าไว้ท่ี รามค าแหง  13 ม.ค. 2552

ว่ิงข้ามร้ัว 110 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 14.10 วินาที  จ ารัส  ฤทธ์ิเดช  ม.กรุงเทพ  ท าไว้ท่ี หาดใหญ่  3 พ.ค. 2555

ว่ิง 10,000 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 30:51.15 นาที  บุญถึง  ศรีสังข์  ม.รามฯ  ท าไว้ท่ี นครราชสีมา  14 ม.ค. 2548



รายการท่ี 220 ทศกรีฑา 10 18.50 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
348 153 สุทธิศักด์ิ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  5:40.64 นาท่ี
53 414 กรินภพ ทาหนองเภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  7:09.57 นาท่ี
52 271 อดิศักด์ิ มีบุญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  7:09.59 นาท่ี
49 177 พรพล สายทองประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  7:11.76 นาท่ี

รายการท่ี 221 ชิงชนะเลิศ 19.10 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 491 สุกัญญา จันทร์ชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 55.90 วินาที
2 488 รัชดา ตาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 57.31 วินาที
3 176 ปิยะฉัตร ขาวล้วน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 58.68 วินาที
4 594 จันทร์ธิรา ศรีวิมล มหาวิทยาลัยเกริก 59.85 วินาที
5 400 นัตตยาพร ธะนูรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  1:00.39 นาที
6 317 ภัทราพร สุขเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล  1:03.22 นาที
7 545 อนุชศรา สาครแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  1:04.37 นาที
8 681 สุพรรณ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  1:04.76 นาที

รายการท่ี 222 ชิงชนะเลิศ 19.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 133 จิรายุ ปลีนารัมย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 47.79 วินาที
2 179 พิชยะ สุนทรท้วม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 47.82 วินาที
3 622 อภิสิทธ์ิ ฉ่ าศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 47.94 วินาที
4 246 ณัฐพงษ์ คงกระพัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 48.17 วินาที
5 395 ณัฐดนัย พลเย่ียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 49.28 วินาที
6 405 สิทธิพล สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 50.11 วินาที
7 312 ทวีศักด์ิ ศรีงาม มหาวิทยาลัยมหิดล 51.13 วินาที
8 191 เศรษฐวิทย์ วินิชวงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 52.01 วินาที

ว่ิง 400 เมตร ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ : 46.78 วินาที จิรายุ  ปลีนารัมย์  ม.ธรรมศาสตร์ ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 22 ก.พ. 2560

ว่ิง 1,500 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัย : 6,942 คะแนน สุทธิศักด์ิ  สิงห์ขรณ์  ม.ธรรมศาสตร์  ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 21-22 ก.พ. 2560

ว่ิง 400 เมตร หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ : 54.96 วินาที ศรีรัตน์ ฉิมรักษ์  จุฬา ท าไว้ท่ี ศุภชลาศัย 20 พ.ย. 2536


