
รุ่นอายุ 8-11 ปี

# ช่ือสถาบัน รุ่นอายุ ช่ือสกุล เพศ คะแนน(120) อันดับ

1 กาวิละอนุกูล รุ่นอายุ 8-11 ปี เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่ลี หญิง 85.5 1

เด็กชายธนิษฐ์ กันทาน้อย ชาย

เด็กหญิงมีนา สุปินพฤกษ์ หญิง

เด็กหญิงจิราพัชร ชุมภ หญิง

เด็กชายรัชชานนท์ กว้างปิน ชาย

2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รุ่นอายุ 8-11 ปี ด.ญ.สิรีธร  งามน้อย หญิง 78 2

ด.ช.ศรันย์รมย์  แก้วสาลี ชาย

ด.ช.พงศภร  ธรรมยศ ชาย

ด.ช.ณภัทร  เจริญศิริ ชาย

ด.ช.กิตติภูมิ  วงศ์ชนะ ชาย

3 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 8-11 ปี ด.ช.ภูมิภัทร  อุดมศรี ชาย 76.5 3

ด.ญ.ธัณยธร  มะหะหมัด หญิง

ด.ช.กิตติศักด์ิ  ปานจู ชาย

ด.ญ.สุภาวิณี  อ้วงชมพู หญิง

ด.ญ.พุทธรักษา  หนูน้อย หญิง

4 ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา รุ่นอายุ 8-11 ปี เด็กชายณฐนน  ไทยจันทึก ชาย 75 4

เด็กชายไบร์ท  วิมูลชาติ ชาย

เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเปรือง ชาย

เด็กชายพรหมสร  ไชยพรหม ชาย

เด็กหญิงสวิชญา  รัตนางกูร หญิง

5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี รุ่นอายุ 8-11 ปี เด็กชายเกรียติศักด์ิ พ่วงขวัญ ชาย 62 5

เด็กชายกานต์นิธิ น่วมภู ชาย

เด็กชายวชิรวิทย์ ดวงดีถาวร ชาย

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์สีเงิน ชาย

เด็กชายประเสริฐ  อุปการแก้วชาย

ผลการแข่งขันกีฬาแอร์โรบิคส์ 



รุ่นอายุ 12-15 ปี

# ช่ือสถาบัน รุ่นอายุ ช่ือสกุล เพศ คะแนน(120) อันดับ

1 โรงเรียนกาวิละอนุกูล รุ่นอายุ 12-15 ปี เด็กชายธนกร แซ่ย่าง ชาย 102.2 1

เด็กหญิงอภัสรา วงค์อาษา หญิง

เด็กชายธนวัฒน์ จะจ่ี ชาย

เด็กชายเทวินทร์ เป็นปึก ชาย

เด็กหญิงธัญชนก ค าตา หญิง

2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รุ่นอายุ 12-15 ปี ด.ช.ชโยดม  นุชน้อย ชาย 96 2

ด.ช.ชัยวัฒน์  ภู่ดี ชาย

ด.ญ.จุฬารัตน์  สกุลรักษ์ หญิง

ด.ช.รชฏ  กลัดกลีบ ชาย

ด.ช.ณรัฐนันท์  จันทร์จาด ชาย

3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 12-15 ปี อัญพัชญ์ นิติวัฒน์วรภัทร์ หญิง 89 3

อ.เมือง ณัฐรดา ศรีเพ็ญรัตน์ หญิง

พัทรวี ขวัญยืน หญิง

อภิเดช ประพัศรางค์ ชาย

สายใจ สว่างอ้วน หญิง

4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม รุ่นอายุ 12-15 ปี วริศรา หนูทอง หญิง 75.5 4

อ.นาแก พัชรา นามเกต หญิง

นันทนัช แสนค า หญิง

พงศ์ภัค คุปติปัทมกุล ชาย

กฤษฎา เช้ือตาหม่ืน ชาย



รุ่นอายุ 16 ปีข้ึนไป

# ช่ือสถาบัน รุ่นอายุ ช่ือสกุล เพศ คะแนน(120) อันดับ

1 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 16-21 ปี น.ส.อมรรัตน์  เจริญสุข หญิง 94.5 1

น.ส.ณัฐวรรณ  บุปผาวงค์ หญิง

นายวสุพล  กระจ่างศรี ชาย

นายฆนาการ  อินทรเนตร ชาย

น.ส.ชนิดาภา หญิง

2 สมาคผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยน รุ่นอายุ 22 ปีข้ึนไป น.ส.อรชุดา  ไผ่ตง หญิง 85.5 2

ทีม 1 น.ส.กิติยา อัจฉริยเดชากุล หญิง

น.ส.ไพลิน ณ มหาชัย หญิง

นายอนุชาติ  เล้ียงส าอางค์ ชาย

น.ส.มนัสพร  ชัยชิตามร หญิง

3 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 22 ปีข้ึนไป นายเจตณัฐ  เสาร์แก้ว ชาย 85 3

ทีม 2 นายปรัชญ์  นักปราชญ์ ชาย

นายจิรศักด์ิ  กับประสิทธิชัย ชาย

นายสุรสีห์  จันทน์สมบูรณ์ ชาย

นายสุขุม  ศรีจิตรารัตน์ ชาย

4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม รุ่นอายุ 16-21 ปี นายณัฐพล ปาปะเถ ชาย 72 4

นางสาวปิยวรรณ จีนอุลแสตน หญิง

นางสาวโชติรส วรรณปะเก หญิง

นางสาวไหมแก้ว สุตมาตย์ หญิง

นายวัชรพงษ์ ชัยสูงเนิน ชาย


