
รายการท่ี 401 คัดเลือก 1 14.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 153 สุทธิศักด์ิ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 7.17 เมตร
2 150 ศรัณย์ แสนบัวค า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6.80 เมตร
3 672 ธนพล อ่อนตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 6.60 เมตร
4 601 นายธนะสิทธ์ิ สารบรรณ มหาวิทยาลัยเกริก 6.37 เมตร
5 552 ปกรณ์เกียรติ บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 6.30 เมตร
6 585 เจษฎากร อุตสาหะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6.15 เมตร
7 210 ธนวัฒน์ เมคา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.03 เมตร
8 528 ณัฐพล สมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5.41 เมตร
9 427 ชินกฤต แดงอร่าม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 5.26 เมตร
10 657 พีรพล ขาวพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.80 เมตร

250 ธนกร ทองพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -
707 วายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  -

รายการท่ี 402 ชิงชนะเลิศ 14.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 142 ธวัฒ คชินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16.07 เมตร
2 129 จักรพรรด์ิ น้อยศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 15.34 เมตร
3 490 สหัสวรรษ พวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 13.69 เมตร
4 192 สัมฤทธ์ิ วิปุโร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 13.03 เมตร
5 265 วสุพล นุชพูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.08 เมตร
6 535 ปุณยวีร์ สุขแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10.58 เมตร
7 342 ณภัทร สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 10.14 เมตร
8 286 ยศวริศ ไดรินธนชัยกุล มหาวิทยาลัยบูรพา 9.19 เมตร

รายการท่ี 403 สัตตกรีฑา 1 14.15 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
792 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 15.38 วินาที
667 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16.39 วินาที
556 676 พิริญญา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 17.36 วินาที
530 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17.60 วินาที
476 266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18.12 วินาที
472 566 จิรนันท์ อุดมดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18.16 วินาที
372 106 งามลักษณ์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 19.20 วินาที
291 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20.14 วินาที

การแข่งขันกีฬากรีฑา 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 47 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

วันท่ี 16 มกราคม 2563

กระโดดไกล  ชาย

“47th The Sun Games”

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 17.30 เมตร ธวัฒ คชินทร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 24 ก.พ. 2560

ว่ิงข้ามร้ัว 100 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5,139 คะแนน วาสนา วินาโท ม.อิสเทิร์นเอเซีย ท าไว้ท่ี ศาลายา 29 ธ.ค. 2548

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 7.62 เมตร ศุภนร ศุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา ม.ธรรมศาสตร์ ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 16 ม.ค. 2557

ทุ่มน้ าหนัก  ชาย



รายการท่ี 404 สัตตกรีฑา 2 14.30 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
818 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1.67 เมตร
644 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1.52 เมตร
577 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.46 เมตร
577 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.46 เมตร
512 566 จิรนันท์ อุดมดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1.40 เมตร
449 266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.34 เมตร
449 106 งามลักษณ์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1.34 เมตร
419 676 พิริญญา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1.31 เมตร

รายการท่ี 405 คัดเลือก 14.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 146 ปัทมวรรณ ริยาพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 46.94 วินาที

131 จิรวรรณ ชูตระกูล
151 ศิริลักษณ์ ปะละภา
127 เกตมณี จันยมิตรี

2 493 สุนิสา สังข์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 47.95 วินาที
488 รัชดา ตาหลี
491 สุกัญญา จันทร์ชาวนา
489 วรนิษฐา ทับทิมทอง

3 664 สิตานัน ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 52.67 วินาที
659 รุ่งนภา พิมเสน
660 วรัณชลภัทร ธนโชคธีราภรณ์
666 สุรีวรรณ รูนันต์

4 594 นางสาวจันทร์ธิรา ศรีวิมล มหาวิทยาลัยเกริก 53.30 วินาที
598 นางสาวศุภานิช พูลเกิด
592 นางสาวกชกร พลประสิทธ์ิ
595 นางสาวจารุชา ขุนเจริญ

5 227 อภิสรา โรยร่วง มหาวิทยาลัยทักษิณ 54.15 วินาที
218 กาญจนา ดวงกมล
224 วิภาดา บุญท่ีสุด
219 ฐิติมน หวงจริง

6 288 สโรชา ทองน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา 55.11 วินาที
284 พลอยภัทร มีอุดร
285 พัชราภรณ์ แซ่เจ้ีย
291 อินทิรา ม่วงศรี

7 329 เพชรรุ้ง อารีรอบ มหาวิทยาลัยรังสิต 57.24 วินาที
324 ณัฏฐณิชา แก่นพิทักษ์
322 ชิดชนก ทวีเฉลิมดิษฐ์
334 ไอลดา การภา

8 556 ชญานี สืบนาค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 59.06 วินาที
555 จุฬาลักษณ์ ด ามี
560 ภัทราภรณ์ ผิวหูม
563 อรณิชา ส าราญสุข

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 46.10 วินาที มรภ.สุราษฎร์ธานี ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 18 ม.ค. 2557 จันอุมา ทิพเกิด/เพ็ญศรี ชัยฤกษ์/ชลลดา เกิดบุตร์/ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน

พวกท่ี 1

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5,139 คะแนน วาสนา วินาโท ม.อิสเทิร์นเอเซีย ท าไว้ท่ี ศาลายา 29 ธ.ค. 2548
กระโดดสูง  หญิง



รายการท่ี 405 คัดเลือก 14.30 น.

ช่องว่ิง No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 258 พัชรมณี ชินบวรวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 49.11 วินาที

239 จันทนา เนียมน้อย
264 วรีพรรณ มณีฉาย
273 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ

2 193 สุดารัตน์ โฉมแก้ม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 49.42 วินาที
159 ขวัญฤทัย ปากดี
178 พัชราภรณ์ คล่องดี
186 วรรณภา ปะนามะตัง

3 406 สุพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 50.11 วินาที
396 ตะวันฉัตร ช่างบุ
400 นัตตยาพร ธะนูรัมย์
394 ญาณิศา แกล้วกล้า

4 316 พิชาธิกา จันแดง มหาวิทยาลัยมหิดล 50.78 วินาที
317 ภัทราพร สุขเจริญ
311 ชาลิสา จันทร์จ าปา
733 จุฑาภรณ์ แวววับ

5 573 ธนพร บุญนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 52.40 วินาที
575 นฤชา ศุกรกาญจน์
580 สุพัตรา สุวรรณศรี
576 ปทุมพร คู่โค

6 530 ธิตยา เป้าอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 52.74 วินาที
545 อนุชศรา สาครแก้ว
531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง
526 ชาลิสา ฐิติวรดานิภัส

7 630 เบญจภรณ์ สุภาธง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 52.82 วินาที
637 รมย์ชลี ค าภิวงค์
634 ภัทรภร จิกยอง
638 วรัญญา ไชยมูล

พวกท่ี 2

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 46.10 วินาที มรภ.สุราษฎร์ธานี ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 18 ม.ค. 2557 จันอุมา ทิพเกิด/เพ็ญศรี ชัยฤกษ์/ชลลดา เกิดบุตร์/ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน



รายการท่ี 406 คัดเลือก 14.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 238 คุณาสิน กาญจนศักด์ินุกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 41.99 วินาที

256 พงศ์ศิริ อ่อนตา
251 ธนากร ทวีสุข
268 ศักด์ิชัย เหล่ามูล

2 108 ญานุวัฒน์ สุธีระกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 42.25 วินาที
110 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ
114 ปริญญา มูลเอก
109 ณภัทร แก้วบรรจักร

3 389 กันตพงษ์ ฤทธิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 42.82 วินาที
407 อภิเชษฐ์ โนนทอง
405 สิทธิพล สระแก้ว
395 ณัฐดนัย พลเย่ียม

4 480 วิทยาธร อนันต์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 44.10 วินาที
478 อาณัติ สะแหละ
477 วรรณกร มีทองขาว
479 มานิต ปฏิโล

5 629 ธนกฤต ไชยยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 44.56 วินาที
626 ณฐชนนท์ ธรรมจันตา
627 เกียรติสกุล มูลดง
633 ภัทรพล แสนค าตัน
326 ธนภัทร ทองแย้ม มหาวิทยาลัยรังสิต DISQ
323 ณวพล ตรีชิต
332 หัสนัยน์ ศรีจูมพล
328 พิสิฐวงศ์ ไชยสิน

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 40.18 วินาที ม.รัตนบัณฑิต ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 24 ก.พ. 2560 ภาสกร คงแก้ว/กษม อุทรักษ์/จิรายุ แก้วเมฆา/จรัญ สะเทิงรัมย์

พวกท่ี 1



รายการท่ี 406 คัดเลือก 14.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 173 ธิปธเนศ ศรีภา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 41.84 วินาที

201 เอกสิทธ์ิ ศรีดุก
175 บัณฑิต ชมสาร
181 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ

2 421 ศุภิลักษณ์ มลาวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 42.92 วินาที
420 พีรพัฒน์ พิมพ์เสน
419 พันธ์ุระวี วิจิตร
418 ปัญจพร ค าภิรมย์

3 338 ภาสกร คงแก้ว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 43.32 วินาที
336 ธีรภัทร โปร่งอรุณ
337 ปฏิพัทธ์ กาสุวรรณ์
339 วรนันท์ แซ่ฉ้ิน

4 657 พีรพล ขาวพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 44.41 วินาที
661 ศิริพงศ์ ประมาณเมือง
662 ศุภวิชญ์ วงษ์เหล็ก
653 บัณฑิต ช่วงไชย

5 731 ธีรพงษ์ สุนธนนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 44.50 วินาที
574 ธีรศักด์ิ สุนธนนท์
565 กฤตภาส จันทร์ดี
570 ณัฐชานนท์ สงพราหมณ์

6 283 ปรัชญา สิมรักแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา 44.80 วินาที
282 ธีรนัย บุญโฉม
281 ณัฐดนย์ เทียนสมบูรณ์
289 อดิศร บุญมาศ

7 483 ณรงค์ศักด์ิ มีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 44.97 วินาที
482 เชาวนนท์ รัตนพันธ์
496 อภิวุฒิ อนุโสภะ
485 ประเสริฐ ศรีสุวรรณ

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 40.18 วินาที ม.รัตนบัณฑิต ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 24 ก.พ. 2560 ภาสกร คงแก้ว/กษม อุทรักษ์/จิรายุ แก้วเมฆา/จรัญ สะเทิงรัมย์

พวกท่ี 2

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร  ชาย



รายการท่ี 406 คัดเลือก 14.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 353 อัมพุ ป้ันตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 43.31 วินาที

352 สิทธิพล หงษ์ทอง
348 กิตติธัช พุ่มฉัตร
351 สรวิศ แดงใหม่

2 600 ฐานทัพ สิธิระบุตร มหาวิทยาลัยเกริก 43.71 วินาที
602 ธนาวุฒิ นุ่นจันทร์
603 พัทธนันท์ ทอผ้าทอง
601 ธนะสิทธ์ิ สารบรรณ

3 687 จัฟนี หมัดเลาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 43.94 วินาที
692 พงศกร จันทกาญจน์
689 ชาตรี คงน่วม
685 กอบเดช ชูสง

4 428 ฐิติวัฒน์ สุขสมสุทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 44.79 วินาที
432 สันติสุข ครเพ็ง
430 ปิยะ ภิญโญผล
427 ชินกฤต แดงอร่าม

5 511 ภคพล ก๋าทองทุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 45.33 วินาที
512 ภาคยานุวัติ ค าไวย์
504 ชนาธิป วงศ์ลี
502 กิตติศักด์ิ ประชารักษ์

6 728 ปฏิภาณ โสมาเกตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 46.10 วินาที
296 ธนวัฒน์ เกียรติเจริญศิริ
303 วัฒนากร จันทะเรือง
304 ศุภกร การวงษ์

7 214 พัฒนสรณ์ ดงพระจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 46.34 วินาที
215 ภานุพงศ์ มะลาศรี
212 ปวฤทธ์ิ แก่นนาค
207 ณัชพัฒน์ ศิลปษา

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 40.18 วินาที ม.รัตนบัณฑิต ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 24 ก.พ. 2560 ภาสกร คงแก้ว/กษม อุทรักษ์/จิรายุ แก้วเมฆา/จรัญ สะเทิงรัมย์

พวกท่ี 3



รายการท่ี 406 คัดเลือก 14.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 471 อรรถชัย เสียงเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 41.84 วินาที

467 ศตวรรษ พรมภักตร์
465 วรวุฒิ สุขท า
462 ณรงค์กรณ์ คงสุข

2 547 อัตตพล คชสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 43.51 วินาที
540 ราเชนท์ อินทณี
542 วัชรินทร์ ศิรินันท์
527 ณัฐดนัย สุพันโท

3 619 ศุภชัย สายสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 43.76 วินาที
613 ปรมินทร์ จ้ิวฮวด
621 สิทธิชัย ทับเงิน
622 อภิสิทธ์ิ ฉ่ าศรี

4 366 ชัยธวัช ทบวอ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 44.23 วินาที
370 ปฏิภาณ วัดทุ่งใหญ่
379 อัฑฒชัย ชมขุนทด
374 วายุ กลัดกันแสง

5 314 ธนศักด์ิ พงษ์นัยรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 44.74 วินาที
315 ปัณณวิชญ์ จุนขุนทด
318 ภาณุพงศ์ พรสุวรรณ์
312 ทวีศักด์ิ ศรีงาม

6 226 สหัสวรรษ เลิศกิตติไพบูลย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 45.86 วินาที
221 ปรเมษฐ์ มาสู่สุข
220 ดรงค์กร จรุงกิจสิทธิกุล
228 อานัฐ สุขสวัสด์ิ

7 708 วุฒิชัย ลาภทวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 46.42 วินาที
702 วายุพงษ์ พรหมวิจารณ์
709 อนันตชัย กลับสูงเนิน
704 พชร ศรีธรรม

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 40.18 วินาที ม.รัตนบัณฑิต ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 24 ก.พ. 2560 ภาสกร คงแก้ว/กษม อุทรักษ์/จิรายุ แก้วเมฆา/จรัญ สะเทิงรัมย์

พวกท่ี 4



รายการท่ี 407 คัดเลือก 2 15.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 209 ตรีภพ มานะพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7.34 เมตร
2 466 วิศรุต สุวะไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 6.85 เมตร
3 499 ณัฐพงศ์ ศรีนนทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6.58 เมตร
4 678 วสันต์ ค ามาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 6.48 เมตร
5 448 ธนชาติ อารีเอ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6.27 เมตร
6 325 ตรีเพชร ทวีเฉลิมดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 5.48 เมตร
7 296 ธนวัฒน์ เกียรติเจริญศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.31 เมตร
8 371 ภาสกร เดชบุรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4.81 เมตร
9 425 กิตติภูมิ บัวคล่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4.68 เมตร

568 ชัชนันท์ ชูรอด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  -
165 ชัยยา สุขขา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  -

รายการท่ี 408 ชิงชนะเลิศ 16.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 121 LODKEO INTHAKOUMMAN มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  2:17.37 นาที
2 488 รัชดา ตาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  2:25.17 นาที
3 732 ณัฐทิยา ราวิชัย มหาวิทยาลัยมหิดล  2:26.07 นาที
4 635 มุกตาภา ช้างหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2:27.77 นาที
5 562 วิภาวดี ช่วยสองเมือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2:34.24 นาที
6 684 อรนุช เสกสรรค์นาไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   2:34.51 นาที
7 521 ณัฐธิดา เถาหน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  2:35.52 นาที
8 711 ครองฤทัย ชูวา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  3.:29.77 นาที

รายการท่ี 409 ชิงชนะเลิศ 16.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 133 จิรายุ ปลีนารัมย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  1:56.32 นาที
2 170 ตุลชัย เทพทิพย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  1:58.86 นาที
3 392 ชิณวัตร ม่วงอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  1:58.97 นาที
4 669 ชวนชัย กรสินธ์พยูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  2:00.87 นาที
5 691 ธชาวุธ มินขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  2:03.05 นาที
6 397 ทีปกร ภูศรีหาเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2:03.20 นาที
7 464 ยอดชาย ปิยะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  2:05.43 นาที
8 683 อนุชา พันท้วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  2:13.94 นาที

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 2:10.84 นาที สุกันยา แสงเงิน มศว. ท าไว้ท่ี ธูปะเตมีย์ 7 ธ.ค. 2537

ว่ิง 800 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 1:51.65 นาที โยธิน ยาประจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท าไว้ท่ี อุบลราชธานี 14 ม.ค. 2559

กระโดดไกล  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 7.62 เมตร ศุภนร ศุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา ม.ธรรมศาสตร์ ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 16 ม.ค. 2557

ว่ิง 800 เมตร  หญิง



รายการท่ี 410 ชิงชนะเลิศ 17.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 145 ปริญญา เฉ่ือยมะเริง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 13.63 เมตร
2 463 พจนาฏ สมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12.76 เมตร
3 195 อฑิรัตน์ ศรีภักดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 11.72 เมตร
4 493 สุนิสา สังข์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11.64 เมตร
5 236 กาญจน์ธิดา เสือโต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.26 เมตร
6 631 พรประภา คนเท่ียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10.74 เมตร

674 ปิยะรัตน์ ตุ้มดีลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  -

รายการท่ี 411 สัตตกรีฑา 3 17.10 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
444 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8.69 เมตร
416 106 งามลักษณ์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8.26 เมตร
408 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8.14 เมตร
400 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 8.01 เมตร
379 266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7.69 เมตร
368 676 พิริญญา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 7.52 เมตร
342 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 7.11 เมตร
328 566 จิรนันท์ อุดมดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6.89 เมตร

เขย่งก้าวกระโดด  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 13.18 เมตร ฐิติมา เมืองจันทร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ท าไว้ท่ี รามค าแหง 17 ม.ค. 2552

ทุ่มน้ าหนัก  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5,139 คะแนน วาสนา วินาโท ม.อิสเทิร์นเอเซีย ท าไว้ท่ี ศาลายา 29 ธ.ค. 2548



รายการท่ี 412 ชิงชนะเลิศ 17.55 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 146 ปัทมวรรณ ริยาพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 46.62 วินาที

131 จิรวรรณ ชูตระกูล
151 ศิริลักษณ์ ปะละภา
127 เกตมณี จันยมิตรี

2 258 พัชรมณี ชินบวรวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 48.29 วินาที
239 จันทนา เนียมน้อย
257 พรนภา จันดี
236 กาญจน์ธิดา เสือโต

3 166 ณัฐนิชา จันทวี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 48.86 วินาที
159 ขวัญฤทัย ปากดี
178 พัชราภรณ์ คล่องดี
186 วรรณภา ปะนามะตัง

4 394 ญาณิศา แกล้วกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 49.51 วินาที
396 ตะวันฉัตร ช่างบุ
400 นัตตยาพร ธะนูรัมย์
406 สุพัฒน์ พรหมประดิษฐ์

5 316 พิชาธิกา จันแดง มหาวิทยาลัยมหิดล 50.69 วินาที
317 ภัทราพร สุขเจริญ
311 ชาลิสา จันทร์จ าปา
733 จุฑาภรณ์ แวววับ

6 491 สุกัญญา จันทร์ชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 51.45 วินาที
494 สุภาวรรณ ธิปัตย์
486 พัชราภรณ์ จงไกรจักร
487 มลธิตา สมบัติชัย

7 573 ธนพร บุญนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 52.30 วินาที
575 นฤชา ศุกรกาญจน์
580 สุพัตรา สุวรรณศรี
577 ปิยนันท์ จันทร์จ าปา

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี DNS

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 46.10 วินาที มรภ.สุราษฎร์ธานี ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 18 ม.ค. 2557 จันอุมา ทิพเกิด/เพ็ญศรี ชัยฤกษ์/ชลลดา เกิดบุตร์/ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน



รายการท่ี 413 ชิงชนะเลิศ 18.15 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 173 ธิปธเนศ ศรีภา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 41.13 วินาที

171 ธนวิชญ์ ประเสริฐทรัพย์
175 บัณฑิต ชมสาร
181 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ

2 471 อรรถชัย เสียงเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 41.46 วินาที
467 ศตวรรษ พรมภักตร์
465 วรวุฒิ สุขท า
462 ณรงค์กรณ์ คงสุข

3 116 วชิรวิชญ์ จิตสงวน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 41.56 วินาที
110 ณัฐพงศ์ วีระวงศ์รัตนศิริ
114 ปริญญา มูลเอก
109 ณภัทร แก้วบรรจักร

4 389 กันตพงษ์ ฤทธิเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 42.68 วินาที
407 อภิเชษฐ์ โนนทอง
398 ธัญญ เผ่ือนภิญโญ
395 ณัฐดนัย พลเย่ียม

5 421 ศุภิลักษณ์ มลาวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 42.72 วินาที
420 พีรพัฒน์ พิมพ์เสน
419 พันธ์ุระวี วิจิตร
418 ปัญจพร ค าภิรมย์

6 338 ภาสกร คงแก้ว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 45.26 วินาที
336 ธีรภัทร โปร่งอรุณ
337 ปฏิพัทธ์ กาสุวรรณ์
339 วรนันท์ แซ่ฉ้ิน

7 275 อัครพงษ์ พัฒน์วรารมณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1:03.75 นาที
256 พงศ์ศิริ อ่อนตา
251 ธนากร ทวีสุข
268 ศักด์ิชัย เหล่ามูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร DNS

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 40.18 วินาที ม.รัตนบัณฑิต ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 24 ก.พ. 2560 ภาสกร คงแก้ว/กษม อุทรักษ์/จิรายุ แก้วเมฆา/จรัญ สะเทิงรัมย์

ว่ิงผลัด 4x100 เมตร  ชาย



รายการท่ี 414 สัตตกรีฑา 4 18.30 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
692 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 27.24 วินาที
633 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 27.97 วินาที
594 676 พิริญญา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 28.47 วินาที
565 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28.85 วินาที
548 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 29.09 วินาที
540 566 จิรนันท์ อุดมดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 29.19 วินาที
534 266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 29.27 วินาที
498 106 งามลักษณ์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29.77 วินาที

ว่ิง 200 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5,139 คะแนน วาสนา วินาโท ม.อิสเทิร์นเอเซีย ท าไว้ท่ี ศาลายา 29 ธ.ค. 2548


