
รายการท่ี 301 ชิงชนะเลิศ 14.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 141 ธงชัย ศิลามูล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 48.67 เมตร

2 129 จักรพรรด์ิ น้อยศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 44.79 เมตร

3 682 อนุชา บรรดากาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 41.17 เมตร

4 490 สหัสวรรษ พวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 32.54 เมตร

5 675 พศิน แสงศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 31.23 เมตร

6 437 ธนิก ใจยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 31.22 เมตร

7 346 พงษ์เพชร พงษ์ล ้าเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 26.39 เมตร

8 342 ณภัทร สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 26.08 เมตร

9 286 ยศวริศ ไดรินธนชัยกุล มหาวิทยาลัยบูรพา 25.94 เมตร

10 535 ปุณยวีร์ สุขแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 23.82 เมตร

รายการท่ี 302 ชิงชนะเลิศ 14.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1.68 เมตร

2 233 กรอบแก้ว แต้มศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.60 เมตร

3 244 ชุติมน ช่วยเขาบาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.60 เมตร

4 674 ปิยะรัตน์ ตุ้มดีลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1.55 เมตร

5 733 จุฑาภรณ์ แวววับ มหาวิทยาลัยมหิดล 1.50 เมตร

5 411 นุชนาฏ จันทร์ปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1.50 เมตร

7 227 อภิสรา โรยร่วง มหาวิทยาลัยทักษิณ 15.0 เมตร

8 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.45 เมตร

433 สุทธิดา สุทธิรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  -

122 กชกร ค้าเรืองศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  -

597 นางสาวศิริภา อ่องลภ มหาวิทยาลัยเกริก  -

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 52.40 เมตร ขวัญชัย น  าสมบูรณ์ ม.ปทุมธานี ท าไว้ท่ี องครักษ์ 24 ม.ค. 2560

“47th The Sun Games”

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 1.85 เมตร หน่ึงฤทัย ไชยเพชร ม.สยาม ท าไว้ท่ี รามค าแหง 13 ม.ค. 2552

การแข่งขันกีฬากรีฑา 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั งท่ี 47 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันท่ี 15 มกราคม 2563

ขว้างจักร  ชาย

กระโดดสูง  หญิง



รายการท่ี 303 ยกไปชิงชนะเลิศ 14.30 น.

ช่องว่ิง No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

2 155 สุภาภรณ์ สมศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3 487 มลธิตา สมบัติชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4 587 บุญรัตน์ สุขลาภ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5 388 กรรณิการ์ พิมพาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ช่องว่ิง No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

2 443 กฤษณา เตินเตือน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3 391 ชญาภา เสาประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4 166 ณัฐนิชา จันทวี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

5 488 รัชดา ตาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายการท่ี 304 คัดเลือก 15.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 118 วิทวัส ทุมชะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 56.61 วินาที

2 369 ธีรไนย รินลา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 59.42 วินาที

3 357 พีรพัฒน์ วรสันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  1:00.02 นาที

4 207 ณัชพัฒน์ ศิลปษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  1:03.39 นาที

5 485 ประเสริฐ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1:04.44 นาที

137 ชัยวัฒน์ ทองจ้ารูญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี DNS

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 603 นายพัทธนันท์ ทอผ้าทอง มหาวิทยาลัยเกริก 55.84 วินาที

2 206 ชัยวัฒน์ มาศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 56.10 วินาที

3 171 ธนวิชญ์ ประเสริฐทรัพย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 56.38 วินาที

4 139 ณัฐพงษ์ ขนอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 56.79 วินาที

5 448 ธนชาติ อารีเอื อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  1:01.32 นาที

6 408 อภิศักด์ิ ขุงชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  1:01.88 นาที

ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร  หญิง

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 58.65 วินาที วาสนา วินาโท ม.อีสเทิร์นเอเซีย ท าไวท่ี ศาลายา 27 ธ.ค. 2548

ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 52.24 วินาที จีรชัย ลิงลม มศว. ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 12 ม.ค. 2544

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2

พวกท่ี 1

พวกท่ี 2



รายการท่ี 305 ชิงชนะเลิศ 15.20 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 157 อารีรัตน์ อินทดิษฐ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14.07 เมตร

2 156 อาทิมา เสาวไพบูลย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 13.15 เมตร

3 158 เกลียวพันธ์ ด้วงใหญ่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 11.35 เมตร

4 331 สิริรัตน์ นิลสุข มหาวิทยาลัยรังสิต 10.15 เมตร

5 410 ฐาณัฐดา พรหมอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 10.06 เมตร

6 415 จันท์นิพา พูนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 9.54 เมตร

7 470 อรณี จันลาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 9.50 เมตร

8 119 อธิศรี ผาปาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9.49 เมตร

9 610 ธมนวรรณ แซ่ลิ ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9.19 เมตร

10 599 นางสาวอมรรัตน์ ค้าสุระ มหาวิทยาลัยเกริก 8.41 เมตร

11 549 อุษา อาจหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8.02 เมตร

12 355 ธราพร เสาวัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 7.85 เมตร

13 360 ศิรินทรา ศรีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 7.83 เมตร

14 584 จวาหะ สาระสังข์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 7.62 เมตร

15 112 นงนภัส ปัญญาย่ิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7.47 เมตร

รายการท่ี 306 คัดเลือก 15.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 521 ณัฐธิดา เถาหน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  2:34.97 นาที

2 635 มุกตาภา ช้างหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2:35.58 นาที

3 562 วิภาวดี ช่วยสองเมือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2:36.32 นาที

4 113 นารีรัตน์ วงษ์ฉาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  2:57.13 นาที

5 587 บุญรัตน์ สุขลาภ มหาวิทยาลัยศิลปากร  2:58.97 นาที

6 717 ศศิวิมล ติยะกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  3:01.67 นาที

7 424 สุพรรณี แพนทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  3:04.61 นาที

8 232 เพ็ญพิชชา นาคอ่อน มหาวิทยาลัยธนบุรี  3:34.26 นาที

ทุ่มน  าหนัก  หญิง

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 15.62 เมตร อารีรัตน์ อินทดิษฐ์ ม.กรุงเทพธนบุรี ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 21 ก.พ. 2560

ว่ิง 800 เมตร  หญิง

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 2:10.84 นาที สุกันยา แสงเงิน มศว. ท าไว้ท่ี ธูปะเตมีย์ 1 ธ.ค. 2537

พวกท่ี 1



รายการท่ี 306 คัดเลือก 15.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 121 LODKEO INTHAKOUMMAN มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  2:29.65 นาที

2 732 ณัฐทิยา ราวิชัย มหาวิทยาลัยมหิดล  2:33.15 นาที

3 684 อรนุช เสกสรรค์นาไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  2:38.80 นาที

4 474 สุวิดา วงค์ไกรษร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  2:42.08 นาที

5 543 วิบลมาส สุนทรโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  2:58.49 นาที

6 581 สุภาพร หนูนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3:09.11 นาที

624 อัจฉราวรรณ พรมชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ DNF

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 711 ครองฤทัย ชูวา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  2:54.26 นาที

2 488 รัชดา ตาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  2:54.33 นาที

3 560 ภัทราภรณ์ ผิวหูม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2:58.94 นาที

4 578 ฟ้าลิตา หนูสลุง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2:59.76 นาที

5 176 ปิยะฉัตร ขาวล้วน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  3:00.81 นาที

6 625 กัณฐิกา ปัญสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3:02.18 นาที

7 401 ปลื มกมล ปะตังถาโต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  3:04.64 นาที

รายการท่ี 307 คัดเลือก 16.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 133 จิรายุ ปลีนารัมย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  2:01.09 นาที

2 392 ชิณวัตร ม่วงอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2:01.54 นาที

3 464 ยอดชาย ปิยะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  2:01.58 นาที

4 522 สัจจพจน์ โนมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  2:11.03 นาที

5 295 ไตรภพ นวลส้าลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2:14.12 นาที

6 582 กริชชัย อ่ึงแดง มหาวิทยาลัยศิลปากร  2:17.57 นาที

7 706 วรเมธ เนตรวิลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  2:26.35 นาที

665 สุเทพ แจ่มจ้ารัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี DNF

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 2:10.84 นาที สุกันยา แสงเงิน มศว. ท าไว้ท่ี ธูปะเตมีย์ 1 ธ.ค. 2537

ว่ิง 800 เมตร  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 1:51.65 นาที โยธิน ยาประจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท าไว้ท่ี อุบลราชธานี 14 ม.ค. 2559

พวกท่ี 3

พวกท่ี 2

ว่ิง 800 เมตร  หญิง

พวกท่ี 1



รายการท่ี 307 คัดเลือก 16.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 669 ชวนชัย กรสินธ์พยูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  2:03.94 นาที

2 170 ตุลชัย เทพทิพย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  2:03.96 นาที

3 536 พรชัย สาลีคุปต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  2:13.68 นาที

4 475 อานนท์ จันทะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  2:15.25 นาที

5 719 สุวิจักขณ์ สุจริต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  2:17.24 นาที

6 623 อภิสิทธ์ิ สุขแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2:17.65 นาที

7 321 กรวิชญ์ บุญเกื อ มหาวิทยาลัยรังสิต  2:25.13 นาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 683 อนุชา พันท้วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  2:08.43 นาที

2 541 วรากร โวหารา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  2:09.55 นาที

3 373 วรวุฒิ ดานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  2:14.96 นาที

4 429 ธันภัส ทองระย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  2:16.00 นาที

5 481 สิรวิชญ์ รักด้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  2:17.14 นาที

6 228 อานัฐ สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ  2:21.35 นาที

7 713 ชลธันว์ ประทีป ณ ถลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  2:29.08 นาที

8 609 ธนเดช เมืองมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2:51.12 นาที

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 691 ธชาวุธ มินขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  2:06.75 นาที

2 496 อภิวุฒิ อนุโสภะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  2:08.58 นาที

3 367 เชาวรัตน์ วิวิจชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  2:10.26 นาที

4 567 ชนาธิป ห้วยหงษ์ทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2:18.53 นาที

5 642 ฐิติพงศ์ มากมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2:30.61 นาที

438 พงศ์พันธ์ ต๊ิบลังกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม DNF

พวกท่ี 2

พวกท่ี 3

พวกท่ี 4

ว่ิง 800 เมตร  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 1:51.65 นาที โยธิน ยาประจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท าไว้ท่ี อุบลราชธานี 14 ม.ค. 2559



รายการท่ี 307 คัดเลือก 16.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 397 ทีปกร ภูศรีหาเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2:02.38 นาที

2 237 เกริกพล กาส้าโรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2:10.02 นาที

3 686 กิตติพัฒน์ เตียวลีสกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  2:13.41 นาที

4 644 ภูดินันท์ ประสิทธ์ิลาภสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2:17.78 นาที

5 440 อนุวัฒน์ สุดจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  2:18.60 นาที

6 482 เชาวนนท์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  2:19.37 นาที

583 กีรติกร เหล็กค้าน มหาวิทยาลัยศิลปากร DNF

รายการท่ี 308 ชิงชนะเลิศ 16.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 128 จริยา วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 51.10 เมตร

2 188 ศศิปรีญา พ่วงชาวนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 42.33 เมตร

3 435 เกวลิน ลพประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 41.76 เมตร

4 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 39.43 เมตร

5 457 มณีนุช ปุ๊ดแค มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 31.42 เมตร

6 468 ศศิวิมล เชื อดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 30.74 เมตร

7 431 เพชรนภา เอ่ียมเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 26.23 เมตร

8 588 ลัลน์ลลิต วิชชุไตรภพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22.93 เมตร

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 54.42 เมตร ณัฏฐา นาชาญ ม.กรุงเทพธนบุรี ท าไว้ท่ี อุบลราชธานี 13 ม.ค. 2559

ว่ิง 800 เมตร  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 1:51.65 นาที โยธิน ยาประจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท าไว้ท่ี อุบลราชธานี 14 ม.ค. 2559

พุ่งแหลน  หญิง

พวกท่ี 5



รายการท่ี 309 ชิงชนะเลิศ 16.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 135 ชยพล บุญอุปละ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  9:57.31 นาที

2 498 เอกลักษณ์ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  10:01.91 นาที

3 172 ธรรพ์ณธร ไกรยราช มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  10:13.68 นาที

4 211 ธีรพงศธร ยะนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  10:29.38 นาที

5 605 ยุทธศิลป์ มีคล้าย มหาวิทยาลัยเกริก  10:41.92 นาที

6 229 อามีน แดสา มหาวิทยาลัยทักษิณ  11:22.96 นาที

7 308 อิทธิกร ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  11:52.66 นาที

104 มูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DNF

298 ปรัชญา โสมาเกตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม DNF

665 สุเทพ แจ่มจ้ารัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี DNF

200 อิทธิพล โคตรซา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ DNF

484 ณัฐวุฒิ ทองพริก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี DNF

438 พงศ์พันธ์ ต๊ิบลังกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม DNF

รายการท่ี 310 ชิงชนะเลิศ 17.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 199 อาทิตย์ ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  48:46.89 นาที

2 234 กฤษฎา นามราชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1:02:18.03 ชม.

3 278 จักรรินทร์ พิรุณกาญจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา  1:02:22.74 ชม.

4 382 ฐณกฤษฏ์ิ รักหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  1:09:23.66 ชม.

5 290 อมรินทร์ นามมุงคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา  1:10:08.19 ชม.

6 500 สุพจน์ พงเพา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  1:11:42.40 ชม.

7 649 สุรวุธ บัวขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1:13:05.41 ชม.

108 ญานุวัฒน์ สุธีระกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ DNF

484 ณัฐวุฒิ ทองพริก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี DNF

663 เศรษฐพงศ์ ศิลวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี DNF

135 ชยพล บุญอุปละ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี DNF

ว่ิงวิบาก 3,000 เมตร  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 9:12.16 นาที Enock Kigen ม.หาดใหญ่ ท าไว้ท่ี ก าแพงแสน 19 ม.ค. 2558

เดิน 10,000 เมตร  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 46:18.89 นาที กิตติพงศ์ จอนด้วง ม.เกริก ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 16 ม.ค. 2557



รายการท่ี 311 ชิงชนะเลิศ 17.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 131 จิรวรรณ ชูตระกูล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 24.80 วินาที

2 378 อรอุมา เชษฐา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 24.82 วินาที

3 494 สุภาวรรณ ธิปัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 24.84 วินาที

4 598 ศุภานิช พูลเกิด มหาวิทยาลัยเกริก 24.92 วินาที

5 127 เกตมณี จันยมิตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 25.31 วินาที

6 159 ขวัญฤทัย ปากดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 26.05 วินาที

7 453 สุชานุช นันทวิสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26.47 วินาที

8 668 กิตติกา ก๋าบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 26.49 วินาที

รายการท่ี 312 ชิงชนะเลิศ 18.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 136 ชยุตม์ คงประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 21.20 วินาที

2 110 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21.50 วินาที

3 181 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 21.93 วินาที

4 439 อานนท์ อรรถอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 22.66 วินาที

5 289 อดิศร บุญมาศ มหาวิทยาลัยบูรพา 23.33 วินาที

6 472 กมลเทพ รากวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 23.74 วินาที

402 ปวริศ วงษ์อุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  DNF

340 สิทธิพร ดอนไพรที มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต DNF

รายการท่ี 313 ชิงชนะเลิศ 18.20 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 155 สุภาภรณ์ สมศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  1:03.25 นาที

2 391 ชญาภา เสาประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  1:04.25 นาที

3 487 มลธิตา สมบัติชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1:05.14 นาที

4 443 กฤษณา เตินเตือน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  1:09.62 นาที

5 488 รัชดา ตาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  1:10.16 นาที

6 587 บุญรัตน์ สุขลาภ มหาวิทยาลัยศิลปากร  1:14.00 นาที

7 166 ณัฐนิชา จันทวี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  1:16.48 นาที

8 388 กรรณิการ์ พิมพาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  1:21.14 นาที

ว่ิง 200 เมตร  หญิง

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 23.65 วินาที นภารัตน์ เสือจงพรู จุฬาฯ ท าไว้ท่ี ธูปะเตมีย์ 2 ธ.ค. 2537

ว่ิง 200 เมตร  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 21.08 วินาที สิทธิชัย สุวรประทีป จุฬาฯ ท าไว้ท่ี องครักษ์ 6 ธ.ค. 2542

ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร  หญิง

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 58.65 วินาที วาสนา วินาโท ม.อีสเทิร์นเอเซีย ท าไวท่ี ศาลายา 27 ธ.ค. 2548



รายการท่ี 314 ชิงชนะเลิศ 18.40 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 139 ณัฐพงษ์ ขนอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 53.25 วินาที

2 118 วิทวัส ทุมชะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 53.33 วินาที

3 603 พัทธนันท์ ทอผ้าทอง มหาวิทยาลัยเกริก 54.18 วินาที

4 206 ชัยวัฒน์ มาศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 55.22 วินาที

5 369 ธีรไนย รินลา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 58.49 วินาที

6 171 ธนวิชญ์ ประเสริฐทรัพย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 59.03 วินาที

7 357 พีรพัฒน์ วรสันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  1:00.67 นาที

448 ธนชาติ อารีเอื อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม DNF

ว่ิงข้ามรั ว 400 เมตร  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 52.24 วินาที จีรชัย ลิงลม มศว. ท าไว้ท่ี สุพรรณบุรี 12 ม.ค. 2544


