
รายการท่ี 501 ชิงชนะเลิศ 14.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 187 วันเฉลิม รสชา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 62.57 เมตร
2 134 ชชวิน นามีผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 58.02 เมตร
3 153 สุทธิศักด์ิ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 57.73 เมตร
4 213 ปิยะศิริ อินทะประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 53.80 เมตร
5 225 ศักด์ิดา จันทร์ปาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 53.67 เมตร
6 437 ธนิก ใจยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 51.08 เมตร
7 735 สุวิชา ค าภูดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 44.93 เมตร
8 374 วายุ กลัดกันแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 39.57 เมตร
9 372 ยศพล สาคร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 34.64 เมตร
10 271 อดิศักด์ิ มีบุญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 32.74 เมตร
11 344 นายวรวิช พันธูสิทธ์ิเสรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 31.49 เมตร

701 ธนากรณ์ เจริญรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  -

รายการท่ี 502 สัตตกรีฑา 5 14.00 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
578 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5.07 เมตร
543 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4.94 เมตร
503 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 4.79 เมตร
408 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4.42 เมตร
408 266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.42 เมตร
376 566 จิรนันท์ อุดมดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4.29 เมตร
165 676 พิริญญา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3.32 เมตร
0 106 งามลักษณ์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  -

การแข่งขันกีฬากรีฑา 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 47 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันท่ี 17 มกราคม 2563

พุ่งแหลน  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 72.78 เมตร พีระเชษฐ์ จันทรา สถาบันการพลศึกษา ท าไว้ท่ี ชลบุรี 14 ม.ค. 2556

“47th The Sun Games”

กระโดดไกล  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5,162 คะแนน สุนิสา โคตรสีเมือง ม .กรุงเทพธนบุรี ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 25 ก.พ. 2560



รายการท่ี 503 คัดเลือก 14.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 489 วรนิษฐา ทับทิมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  4:01.24 วินาที

491 สุกัญญา จันทร์ชาวนา
493 สุนิสา สังข์ทอง
494 สุภาวรรณ ธิปัตย์

2 146 สุชาดา มีศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  4:20.89 วินาที
127 เกตมณี จันยมิตรี
125 กาญจนากรณ์ สินทักทรัพย์
155 สุภาภรณ์ สมศรี

3 668 กิตติกา ก๋าบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  4:25.33 วินาที
681 สุพรรณ ประเสริฐศรี
684 อรนุช เสกสรรค์นาไพร
677 ภัทราภรณ์ มะลิลา

4 316 พิชาธิกา จันแดง มหาวิทยาลัยมหิดล  4:27.23 วินาที
317 ภัทราพร สุขเจริญ
311 ชาลิสา จันทร์จ าปา
732 ณัฐทิยา ราวิชัย

5 218 กาญจนา ดวงกมล มหาวิทยาลัยทักษิณ  4:53.06 วินาที
224 วิภาดา บุญท่ีสุด
219 ฐิติมน หวงจริง
217 กชภัส บุญสิรยากร

6 562 วิภาวดี ช่วยสองเมือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  4:55.73 วินาที
560 ภัทราภรณ์ ผิวหูม
556 ชญานี สืบนาค
563 อรณิชา ส าราญสุข

พวกท่ี 1

ว่ิงผลัด 4x400 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 3:49.66 นาที มหาวิทยาลัยมหิดล ท าไว้ท่ีรามค าแหง 17 ม.ค. 2552 กมลทิพย์ ส่องช่วย/ลักขนา จันนก/นิภาพร ศรีชุมพวง/อัมภาพร สงเก้ือ



รายการท่ี 503 คัดเลือก 14.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 388 กรรณิการ์ พิมพาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  4:10.67 วินาที

391 ชญาภา เสาประเสริฐ
396 ตะวันฉัตร ช่างบุ
400 นัตตยาพร ธะนูรัมย์

2 174 นวลจันทร์ จงใจ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  4:14.92 วินาที
178 พัชราภรณ์ คล่องดี
193 สุดารัตน์ โฉมแก้ม
180 พิทยา ศรีพุดสุก

3 245 ณฐณิชา พูลเขตกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  4:28.17 วินาที
239 จันทนา เนียมน้อย
266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์
236 กาญจน์ธิดา เสือโต

4 578 ฟ้าลิตา หนูสลุง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4:32.52 วินาที
577 ปิยนันท์ จันทร์จ าปา
580 สุพัตรา สุวรรณศรี
569 ฐิติรัตน์ จันทรหนู

5 718 ณิชนันทน์ สุนันทา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  4:59.79 วินาที
714 สโรชา พันธ์พิบูลย์
717 ศศิวิมล ติยะกิจ
711 ครองฤทัย ชูวา

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ DNS

พวกท่ี 2

ว่ิงผลัด 4x400 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 3:49.66 นาที มหาวิทยาลัยมหิดล ท าไว้ท่ีรามค าแหง 17 ม.ค. 2552 กมลทิพย์ ส่องช่วย/ลักขนา จันนก/นิภาพร ศรีชุมพวง/อัมภาพร สงเก้ือ



รายการท่ี 504 คัดเลือก 14.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 397 ทีปกร ภูศรีหาเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  3:25.51 นาที

395 ณัฐดนัย พลเย่ียม
407 อภิเชษฐ์ โนนทอง
405 สิทธิพล สระแก้ว

2 541 วรากร โวหารา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  3:33.47 นาที
527 ณัฐดนัย สุพันโท
542 วัชรินทร์ ศิรินันท์
538 ภานุเดช ด าอินทร์

3 679 ศิริชัย ช่ืนชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  3:33.78 นาที
670 ชวิศ วิมุกตานนต์
669 ชวนชัย กรสินธ์พยูง
683 อนุชา พันท้วม

4 314 ธนศักด์ิ พงษ์นัยรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล  3:37.29 นาที
313 ทินภัทร ไถ้บ้านกวย
310 กุลกร โตเพราะญาติ
312 ทวีศักด์ิ ศรีงาม

5 282 ธีรนัย บุญโฉม มหาวิทยาลัยบูรพา  3:38.77 นาที
289 อดิศร บุญมาศ
279 ฐานะวุฒ แพ่งกล่ิน
281 ณัฐดนย์ เทียนสมบูรณ์
117 วรพล มีชะนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ DISQ
116 วชิรวิชญ์ จิตสงวน
109 ณภัทร แก้วบรรจักร
118 วิทวัส ทุมชะ

ว่ิงผลัด 4x400 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 3:13.03 นาที สถาบันพลศึกษา ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 19 ม.ค. 2557 ธนกร นามี/สรรเสริญ สร้อยสุวรรณ/อานนท์ ใจอารีย์/ณัฐพงษ์ ขนอม

พวกท่ี 1



รายการท่ี 504 คัดเลือก 14.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 255 ปฏิภาณ เทียนสอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  3:27.18 นาที

251 ธนากร ทวีสุข
247 ณัฐศกล ลือเมือง
246 ณัฐพงษ์ คงกระพัน

2 691 ธชาวุธ มินขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  3:30.01 นาที
693 พิพัฒน์ ไกรเดช
686 กิตติพัฒน์ เตียวลีสกุลวัฒนา
692 พงศกร จันทกาญจน์

3 579 รัชชานนท์ เนาวพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  3:32.88 นาที
571 ณัฐวุฒิ โต๊ะทอง
572 ถวัลย์ บัวทอง
567 ชนาธิป ห้วยหงษ์ทอง

4 483 ณรงค์ศักด์ิ มีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  3:38.40 นาที
485 ประเสริฐ ศรีสุวรรณ
496 อภิวุฒิ อนุโสภะ
484 ณัฐวุฒิ ทองพริก
323 ณวพล ตรีชิต มหาวิทยาลัยรังสิต DISQ
325 ตรีเพชร ทวีเฉลิมดิษฐ์
330 วรัญญู ศรีจุดานุ
326 ธนภัทร ทองแย้ม
148 รัตนพล โสวัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี DNF
120 ANOUSONE XAYSA
129 จักรพรรด์ิ น้อยศรี
141 ธงชัย ศิลามูล

ว่ิงผลัด 4x400 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 3:13.03 นาที สถาบันพลศึกษา ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 19 ม.ค. 2557 ธนกร นามี/สรรเสริญ สร้อยสุวรรณ/อานนท์ ใจอารีย์/ณัฐพงษ์ ขนอม

พวกท่ี 2



รายการท่ี 504 คัดเลือก 14.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 201 เอกสิทธ์ิ ศรีดุก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  3:28.38 นาที

171 ธนวิชญ์ ประเสริฐทรัพย์
198 อริยชล พลเสนา
175 บัณฑิต ชมสาร

2 373 วรวุฒิ ดานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  3:30.34 นาที
377 อภินัย โอชานนท์
368 ดุสิต คุณล้าน
369 ธีรไนย รินลา

3 600 ฐานทัพ สิธิระบุตร มหาวิทยาลัยเกริก  3:43.01 นาที
603 พัทธนันท์ ทอผ้าทอง
602 ธนาวุฒิ นุ่นจันทร์
605 ยุทธศิลป์ มีคล้าย

4 221 ปรเมษฐ์ มาสู่สุข มหาวิทยาลัยทักษิณ  3:46.36 นาที
228 อานัฐ สุขสวัสด์ิ
223 ภาณุพันธ์ุ เจนพิชัย
229 อามีน แดสา

5 720 อภิวิชญ์ ชุ่มมะโน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  3:53.14 นาที
715 ธนัท สืบอ้าย
719 สุวิจักขณ์ สุจริต
713 ชลธันว์ ประทีป ณ ถลาง
506 เดโชชัย ไชยวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ DISQ
505 เดชฤทธ์ิ แถวเพณี
502 กิตติศักด์ิ ประชารักษ์
512 ภาคยานุวัติ ค าไวย์

รายการท่ี 505 ชิงชนะเลิศ 15.00 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 144 ปรณต ภู่ระหงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 5.15 เมตร
2 124 กสิณภพ ชมชะนัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 5.15 เมตร
3 385 เรวัต จันทร์ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3.30 เมตร
3 384 ธีรภัทร โพธ์ิมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3.30 เมตร

107 จิรวัฒน์ สุทธิชล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  -
184 ภาสพงค์ อ่ าส าอาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  -

รายการท่ี 506 ชิงชนะเลิศ 15.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 121 LODKEO INTHAKOUMMAN มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  18:34.51 นาที
2 149 วรพรรณ นวลศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  18:40.07 นาที
3 640 อรนุช เอ่ืยมเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  19:03.52 นาที
4 523 สุณีกา ปรีชาโปร่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  20:00.71 นาที
5 217 กชภัส บุญสิรยากร มหาวิทยาลัยทักษิณ  24:53.66 นาที
6 586 นงนภัส นามวิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร  25:13.24 นาที
7 361 สรัญญา ชุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  26:20.95 นาที
8 555 จุฬาลักษณ์ ด ามี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  26:27.36 นาที
9 608 ณัฐฑริกา วรรณทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  30:31.05 นาที
10 294 ณัฏฐณิชา วีระรัตน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  31:49.89 นาที

492 สุดารัตน์ ยสราโม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี DNF

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5.20 เมตร ปรณต ภู่ระหงษ์ ม.กรุงเทพธนบุรี ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 25 ก.พ. 2560

ว่ิง 5,000 เมตร  หญิง

พวกท่ี 3

กระโดดค้ า  ชาย

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 17:26.66 นาที Viola Jepchirchir Kimeli ม.หาดใหญ่ ท าไว้ท่ี ก าแพงแสน 21 ม.ค. 2558

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5.20 เมตร ภาสพงศ์ อ่ าส าอางค์ ม .ราชภัฏนครปฐม ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 25 ก.พ. 2560

ว่ิงผลัด 4x400 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 3:13.03 นาที สถาบันพลศึกษา ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 19 ม.ค. 2557 ธนกร นามี/สรรเสริญ สร้อยสุวรรณ/อานนท์ ใจอารีย์/ณัฐพงษ์ ขนอม



รายการท่ี 506 ชิงชนะเลิศ 15.30 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
641 อรปรียา เถาหน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ DNF
307 อรอนงค์ พันธ์มณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม DNF
521 ณัฐธิดา เถาหน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ DNF
203 วิภาดา วระชินา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ DNF
651 ดวงสุดา ผลบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี DNF
230 สุกัญญา จันทะใส มหาวิทยาลัยธนบุรี DNF
103 เบญจวรรณ ฤทธิโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DNF
219 ฐิติมน หวงจริง มหาวิทยาลัยทักษิณ DNF

รายการท่ี 507 ชิงชนะเลิศ 15.45 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 153 สุทธิศักด์ิ สิงห์ขรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 7.57 เมตร
2 209 ตรีภพ มานะพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7.52 เมตร
3 150 ศรัณย์ แสนบัวค า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 7.21 เมตร
4 466 วิศรุต สุวะไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 6.82 เมตร
5 499 ณัฐพงศ์ ศรีนนทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6.58 เมตร
6 678 วสันต์ ค ามาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 6.53 เมตร
7 585 เจษฎากร อุตสาหะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6.30 เมตร
8 601 ธนะสิทธ์ิ สารบรรณ มหาวิทยาลัยเกริก 6.22 เมตร
9 448 ธนชาติ อารีเอ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6.05 เมตร
10 210 ธนวัฒน์ เมคา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.92 เมตร
11 672 ธนพล อ่อนตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4.95 เมตร

552 ปกรณ์เกียรติ บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  -

รายการท่ี 508 สัตตกรีฑา 6 15.50 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
635 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 38.34 เมตร
620 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 37.52 เมตร
527 676 พิริญญา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 32.68 เมตร
426 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 27.30 เมตร
374 266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24.56 เมตร
309 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 21.06 เมตร
265 566 จิรนันท์ อุดมดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18.72 เมตร

106 งามลักษณ์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  -

รายการท่ี 509 ชิงชนะเลิศ 15.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 140 ณัฐวุฒิ อิมนุ่ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  16:14.22 นาที
2 200 อิทธิพล โคตรซา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  17:04.70 นาที
3 104 มูฮัมหมัดฟิตรี อุเซ็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  17:19.88 นาที
4 341 ชายน้อย - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  18:11.75 นาที
5 101 ณัฐดนัย เล้ียงประไพพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  18:33.05 นาที
6 727 ตะวัน โอคาวา สถาบันเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่น  18:51.83 นาที
7 654 ปฏิวัติ คงอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  18:59.68 นาที

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

พุ่งแหลน  หญิง

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

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5,162 คะแนน สุนิสา โคตรสีเมือง ม .กรุงเทพธนบุรี ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 25 ก.พ. 2560

ว่ิง 5,000 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 14:42.88 นาที บุญชู จันทร์เดชะ ม.เอเชีย ท าไว้ท่ี องค์รักษ์ 7 ธ.ค. 2542



รายการท่ี 509 ชิงชนะเลิศ 15.50 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
8 359 ศักด์ิมงคล ศักด์ิประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  19:42.86 นาที
9 320 สิรภพ ขวัญขจรเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล  19:45.41 นาที
10 280 ณรงค์ฤทธ์ิ หิรัญกานต์สกุล มหาวิทยาลัยบูรพา  19:56.62 นาที
11 386 วีระยุทธ อรรคศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  20:26.53 นาที
12 254 นรากร บุญปล้อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  20:42.24 นาที
13 710 กตัญญู ก าทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  20:46.74 นาที
14 302 วัชรวิทย์ เสาระโส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  21:50.81 นาที
15 663 เศรษฐพงศ์ ศิลวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  21:59.46 นาที
16 561 รติพงศ์ คงแก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  22:37.60 นาที

473 สิริโชควัฒนา ไชยรบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร DNF
450 พงษ์สิทธ์ิ ชินพระวอ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม DNF
211 ธีรพงศธร ยะนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น DNF
517 รัชชานนท์ พงษ์พิลาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี DNF
298 ปรัชญา โสมาเกตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม DNF
671 ฐิติพงศ์ พรมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ DNF
582 กริชชัย อ่ึงแดง มหาวิทยาลัยศิลปากร DNF
518 สหรัฐ พันธ์ุดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี DNF
484 ณัฐวุฒิ ทองพริก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี DNF
629 ธนกฤต ไชยยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ DNF

รายการท่ี 510 สัตตกรีฑา 7 16.40 น.

คะแนน No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
593 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  2:38.30 นาที
575 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2:39.84 นาที
451 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  3:51.20 นาที
224 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  3:16.87 นาที

266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  -
676 พิริญญา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  -
566 จิรนันท์ อุดมดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  -
106 งามลักษณ์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  -

ว่ิง 800 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5,162 คะแนน สุนิสา โคตรสีเมือง ม .กรุงเทพธนบุรี ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 25 ก.พ. 2560

ว่ิง 5,000 เมตร  ชาย
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 14:42.88 นาที บุญชู จันทร์เดชะ ม.เอเชีย ท าไว้ท่ี องค์รักษ์ 7 ธ.ค. 2542



รายการท่ี 511 ชิงชนะเลิศ 17.10 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 486 พัชราภรณ์ จงไกรจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  3:47.28 นาที

488 รัชดา ตาหลี
487 มลธิตา สมบัติชัย
491 สุกัญญา จันทร์ชาวนา

2 155 สุภาภรณ์ สมศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  3:55.64 นาที
151 ศิริลักษณ์ ปะละภา
127 เกตมณี จันยมิตรี
131 จิรวรรณ ชูตระกูล

3 406 สุพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  4:04.52 นาที
391 ชญาภา เสาประเสริฐ
390 กิติยา งูพิมาย
400 นัตตยาพร ธะนูรัมย์

4 273 อภิสรา พิริยะพฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  4:06.35 นาที
257 พรนภา จันดี
258 พัชรมณี ชินบวรวงศ์
266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์

5 180 พิทยา ศรีพุดสุก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  4:14.13 นาที
166 ณัฐนิชา จันทวี
193 สุดารัตน์ โฉมแก้ม
178 พัชราภรณ์ คล่องดี

6 668 กิตติกา ก๋าบุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  4:22.70 นาที
681 สุพรรณ ประเสริฐศรี
684 อรนุช เสกสรรค์นาไพร
677 ภัทราภรณ์ มะลิลา

7 316 พิชาธิกา จันแดง มหาวิทยาลัยมหิดล  4:26.68 นาที
317 ภัทราพร สุขเจริญ
311 ชาลิสา จันทร์จ าปา
732 ณัฐทิยา ราวิชัย

8 577 ปิยนันท์ จันทร์จ าปา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4:36.15 นาที
566 จิรนันท์ อุดมดี
580 สุพัตรา สุวรรณศรี
569 ฐิติรัตน์ จันทรหนู

ว่ิงผลัด 4x400 เมตร  หญิง
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 3:49.66 นาที มหาวิทยาลัยมหิดล ท าไว้ท่ีรามค าแหง 17 ม.ค. 2552 กมลทิพย์ ส่องช่วย/ลักขนา จันนก/นิภาพร ศรีชุมพวง/อัมภาพร สงเก้ือ



รายการท่ี 512 ชิงชนะเลิศ 17.25 น.

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด สถิติ หมายเหตุ
1 173 ธิปธเนศ ศรีภา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  3:13.64 นาที

181 พิสิษฐ์ พรมอุทิศ
191 เศรษฐวิทย์ วินิชวงค์
201 เอกสิทธ์ิ ศรีดุก

2 398 ธัญญ เผ่ือนภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  3:16.71 นาที
405 สิทธิพล สระแก้ว
392 ชิณวัตร ม่วงอยู่
395 ณัฐดนัย พลเย่ียม

3 275 อัครพงษ์ พัฒน์วรารมณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  3:19.39 นาที
251 ธนากร ทวีสุข
248 ณัฐสิทธ์ิ อูปสาแก้ว
246 ณัฐพงษ์ คงกระพัน

4 373 วรวุฒิ ดานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  3:25.92 นาที
368 ดุสิต คุณล้าน
377 อภินัย โอชานนท์
369 ธีรไนย รินลา

5 693 พิพัฒน์ ไกรเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  3:29.47 นาที
691 ธชาวุธ มินขาว
686 กิตติพัฒน์ เตียวลีสกุลวัฒนา
692 พงศกร จันทกาญจน์

6 527 ณัฐดนัย สุพันโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  3:31.72 นาที
529 ธนพล ดิษย์ไชย
538 ภานุเดช ด าอินทร์
541 วรากร โวหารา
670 ชวิศ วิมุกตานนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ DISQ นาที
679 ศิริชัย ช่ืนชอบ
669 ชวนชัย กรสินธ์พยูง
683 อนุชา พันท้วม
571 ณัฐวุฒิ โต๊ะทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ DNF นาที
579 รัชชานนท์ เนาวพฤกษ์
572 ถวัลย์ บัวทอง
567 ชนาธิป ห้วยหงษ์ทอง

ล าดับ No. นักกีฬา สังกัด คะแนน หมายเหตุ
1 259 พิณัฐชา ลาค าสาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4026 คะแนน
2 162 จิราพร เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 3932 คะแนน
3 673 นัทตะวัน ดาวันดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3773 คะแนน
4 531 นวรัตน์ รุ่งแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3062 คะแนน
5 676 พิริญญา ไชยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2629 คะแนน
6 266 วารีรัตน์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2620 คะแนน
7 566 จิรนันท์ อุดมดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2493 คะแนน

106 งามลักษณ์ ศิริโชติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  -

ว่ิงผลัด 4x400 เมตร  ชาย

สัตตกรีฑา
สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 5,162 คะแนน สุนิสา โคตรสีเมือง ม .กรุงเทพธนบุรี ท าไว้ท่ี นครราชสีมา 25 ก.พ. 2560

สถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย : 3:13.03 นาที สถาบันพลศึกษา ท าไว้ท่ี ขอนแก่น 19 ม.ค. 2557 ธนกร นามี/สรรเสริญ สร้อยสุวรรณ/อานนท์ ใจอารีย์/ณัฐพงษ์ ขนอม


