รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแขงขันกีฬากรีฑา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยชิงแชมปประเทศไทย และการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขัน Special Olympics World Summer Games 2023
ระหวางวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อสถาบัน
โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล

คํานําหนา เพศ
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
เด็กชาย ชาย
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย

ชื่อ-สกุล
เมธาสิทธิ์ อนุชิตพรชัย
ชัยภัทร สาลี
ณัฐวุฒิ เย็นใจ
นพดล เกิดทอง
พัชระวิทย หวยหงษทอง
วงศกร เผือกนิล
พัชราภา เรืองพยุงสักดิ์
วุฒิพงษ ประชุมเหล็ก
อภิสิทธิ์ กองชาง
เบญจมาศ เพ็ดขุนทด
ชุมาลี กุดสุม
มณฑิตา ทวีโยค
อมรเทพ ศรีเพชร
ธนดล ผองศรี
ธนพนธ ผองศรี
ปยาภรณ มอโปะ
สิริวิมล แซทาว
เสฏฐวุฒิ โตตั้ง
จิรัชญา รุงเรือง
ประเสริฐ วงษแกว
ประสิทธิชัย ไฝเสง
ปริวศร เกิดสมบูรณ
รษา ประจวบเหมาะ
สรศักดิ์ จุลคล้ํา
อนันตศักดิ์ คงไล
อาทิติยา รันติยา
อุมาพร วงคคลัง
นายนัทธพงค ภูเพชร
กตัญู ชัยชนะ
กรรฐรากร เดชานุกูล
กรรติมา รักการ
กรวีร สีกวนชา
ฉัตริน คงสําเร็จ
ณัฐภัทร วิหัคโค
ธนกฤต พรหมเพศ
ธรรมศิษฐ อุปลา

วันเดือนปเกิด
ประเภทรายการแขงขัน
01/08/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
25/08/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
15/05/48 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
16/09/46 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
15/01/47 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
29/10/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
14/12/48 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
11/01/47 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
28/03/44 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
27/03/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
28/04/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
02/04/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
11/01/47 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
06/08/2550 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
06/08/2550 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
08/10/2547 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
28/07/2550 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
23/10/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
26/08/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
22/04/39 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
19/11/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
09/09/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
01/06/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
20/08/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
15/11/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
22/01/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
24/07/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
30/11/2547 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
26/07/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
16/11/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
24/08/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
07/03/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
04/09/54 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
20/12/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
19/12/52 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
18/03/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

การแขงขันคัดเลือก
รายการแขงขัน

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
16-21 ป
16-21 ป
12-15 ป
16-21 ป
16-21 ป
16-21 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป

วิ่งกระโดดไกล
วิ่ง 100 เมตร
ทุมน้ําหนัก
ทุมน้ําหนัก
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร

วิ่งกระโดดไกล
วิ่งกระโดดไกล
วิ่งกระโดดไกล
วิ่งกระโดดไกล

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิง่ 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร

ทุมน้ําหนัก
วิ่งกระโดดไกล
วิ่งกระโดดไกล ทุมน้ําหนัก
วิ่งกระโดดไกล
วิ่งกระโดดไกล
ทุมน้ําหนัก
วิ่งกระโดดไกล

FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
MAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
วิ่งกระโดดไกล

12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร

12-15 ป
16-21 ป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 100 เมตร

12-15 ป
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร
8-11 ป วิง่ 50 เมตร
12-15 ป
12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร

MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
FAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
FAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
วิ่ง 400 เมตร

FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

#
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่อสถาบัน
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
โรงเรียนนานปญญานุกูล
โรงเรียนนานปญญานุกูล
โรงเรียนนานปญญานุกูล
โรงเรียนนานปญญานุกูล
โรงเรียนนานปญญานุกูล
โรงเรียนนานปญญานุกูล
โรงเรียนนานปญญานุกูล
โรงเรียนประชาบดี
โรงเรียนประชาบดี
โรงเรียนประชาบดี
โรงเรียนประชาบดี
โรงเรียนประชาบดี
โรงเรียนประชาบดี
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค
โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล
โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล
โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล

คํานําหนา เพศ
นางสาว หญิง
เด็กหญิง หญิง
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กหญิง หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
เด็กชาย ชาย
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย

ชื่อ-สกุล
ปณฑิตา ดวงเพ็ง
ผกาวรรณ ดํากุล
พลอยไพลิน ทวีสุข
รุงทิวา รัตนบุรี
สมศักดิ์ เทพสง
สุขสันต ผลบุญ
สุธินันท เจยงาน
อรรถพล กุลสุข
นางสาวปาจรีย แกวเอี่ยม
นายกนกพล ปรีหะจินดา
ปองกิตติ์ ไกรโรจน
มีนา ทองมี
วงศธร เกี้ยวกลาง
วัชระ พูลมี
หฤทัย สุขเกตุ
กรกนก บัวศรี
ธีรยุทธ แซผาน
นายสิทธิกร พิศจาร
พิชชภา ปวุตินันทน
ศิริประภา เรียนอิน
สิทธิกร พิศจาร
สิทธิพล พิศจาร
เนตรนภา หอมไกล
ธวัลยา พงศศิน
ปาริชาติ เชิญนอก
พิมญารัตน แซอุย
อดุลวิทย ประกายรัสมี
อภิชาติ กระจกทอง
ชาญเกียรติ มาอยู
วัชราภร พระโสภณ
เดนภูมิ จันทรรักษา
กาญจนา สิงหลอ
ธนพล อยูทิพย
น้ําทิพย วรธนสาร
นิชาภา วงศสกุล
ยศกร มณีทิพย
วรรณวิสาข ศรีทรง
สกุลทิพย เมฆสาย
กรวิชญ เชิดแสง
ชัยมงคล แซวุน

วันเดือนปเกิด
ประเภทรายการแขงขัน
22/10/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
12/06/48 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
22/01/47 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
09/05/47 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
01/01/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
14/08/2546 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
30/08/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
04/06/44 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
28/07/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
22/11/2547 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
16/10/2552 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
26/03/52 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
11/07/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
16/05/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
02/11/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
29/09/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
10/08/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
28/03/64 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
9/08/45
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
17/06/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
28/03/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
28/03/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
12/3/51
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
12/02/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
25/11/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
23/04/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
02/02/54 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
20/9/51
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
22/01/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
13/07/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
18/08/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
16/01/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
21/02/50 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
15/05/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
12/07/52 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
08/02/46 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
29/03/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
13/10/50 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
05/02/52 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
03/10/54 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

การแขงขันคัดเลือก
รายการแขงขัน
FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

16-21 ป
16-21 ป
16-21 ป

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

16-21 ป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร

12-15 ป
12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร

MAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
MAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
FAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
วิ่งกระโดดไกล

MAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
FAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
FAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก(22 ปขึ้นไป)
MAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
FAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร
12-15 ป

ทุมน้ําหนัก
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่งกระโดดไกล
ทุมน้ําหนัก

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิง่ 200 เมตร

MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT5 วิง่ 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
12-15 ป
16-21 ป

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
ทุมน้ําหนัก
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
12-15 ป
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร

วิ่งผลัด 4x50 เมตร

#
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ชื่อสถาบัน
โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล
โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล
โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล
โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 19
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 6
โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนวัดนาพราว
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนสุพรรณบุรีปญญานุกูล
โรงเรียนอุบลปญญานุกูล
โรงเรียนอุบลปญญานุกูล
โรงเรียนอุบลปญญานุกูล
โรงเรียนอุบลปญญานุกูล
โรงเรียนอุบลปญญานุกูล
มูลนิธิบานครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
มูลนิธิบานครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
มูลนิธิบานครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

คํานําหนา เพศ
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย

วันเดือนปเกิด
ประเภทรายการแขงขัน
ชื่อ-สกุล
ณรงคกร เกษบุรมณ
10/06/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ทรงภพ ทาวฉาย
24/09/55 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
วรวุฒิ พุมชวย
12/05/55 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
อภิรักษ จิรจํารัสกุล
17/08/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
เทพทัต นุนเสง
30/09/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ธนภัทร สุกใส
28/04/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
พชร นุนเสง
15/11/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
วรากร ยิ้วแตน
17/01/50 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
วรเชษฐ ตาเมือง
01/01/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
อันน โพธิ์ทัง
20/07/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ณัฐศนนท ชวยหาดยาย 09/12/45 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ศิวัฒน จินดาวงค
05/05/52 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
สุจิตรา วิมลใส
27/10/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
เสาวลักษณ กลิ่นหอม
02/10/52 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ญาติกา วัชวงษ
1/09/51
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นางสาวปาลิตา สมบูรณศักดิ์ 11/05/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นายจตุรงค บัวผาย
28/12/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
สมวรรณา ศรีจันดี
18/06/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
สุรีภรณ เจริญฉิม
27/07/47 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
อนุภาพ ใจฟุง
22/07/50 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
คุชณัญ ขุนตาล
11/04/2
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ชนะภัย บัณฑิต
15/12/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ชีวานนท สุขพราว
06/01/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ณัฐพล แสนหลวง
16/06/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ทินภัทร โพธิ์ษา
28/11/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ธนวันต โพธิ์นอย
11/02/40 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นพดล สีดี
6/12/49
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นายมนัส จิตสมัย
11/04 2540 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นายสิทธิชัย ออนอินทร 09/08/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
สิทธิพล แสงสวัสดิ์
16/11/45 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
อํานาจ ผลจันทรงาม
14/09/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ฐิธาดา ผิวงาม
17/03/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ธนัชญา สุทะสิงห
8/08/50
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ปยะรัตน โคตสา
22/10/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
วัชราภรณ สมนึก
15/11/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
อาริษา พิมพโคตร
23/09/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
สรยุทธ วงศโสภา
15/09/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
สุรชัย เยื้องไกรงาม
04/10/40 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
อภิรักษ ทําวอง
23/11/46 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ชานุพงษ รักทรัพย
9/05/59
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

การแขงขันคัดเลือก
รายการแขงขัน

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร
8-11 ป วิง่ 50 เมตร วิ่ง 100 เมตร
8-11 ป วิง่ 50 เมตร วิง่ 100 เมตร
12-15 ป
วิง่ 100 เมตร

MAT5
MAT4
MAT2
MAT3

ยืนกระโดดไกล

วิ่งผลัด 4x50 เมตร
วิ่งผลัด 4x50 เมตร
วิ่งผลัด 4x50 เมตร

ยืนกระโดดไกล

วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
12-15 ป
12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิง่ 200 เมตร

12-15 ป
12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิง่ 200 เมตร วิง่ 400 เมตร

16-21 ป

วิ่ง 100 เมตร

8-11 ป

วิ่ง 50 เมตร วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร

12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)

FAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
FAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
FAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
FAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก(22 ปขึ้นไป)
MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
MAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
MAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
วิ่ง 400 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 200 เมตร

MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
8-11 ป

วิ่ง 50 เมตร

ยืนกระโดดไกล

#
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

ชื่อสถาบัน
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดชัยภูมิ
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดชัยภูมิ
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดตาก
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดตาก
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดตาก
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดตาก
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครสวรรค
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครสวรรค
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครสวรรค
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี

คํานําหนา เพศ
เด็กหญิง หญิง
เด็กชาย ชาย
เด็กหญิง หญิง
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กหญิง หญิง
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
เด็กชาย ชาย
เด็กหญิง หญิง
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กหญิง หญิง
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
นางสาว หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กชาย ชาย
เด็กหญิง หญิง

ชื่อ-สกุล
บุญรอด พิมพา
บุญอนันต นาวีอุปถัมภ
สุธิรา สุภาพิชัย
อนุวัต แกนเชิดชู
นายจักรกพรรณ นาคงาม
วัชรพล อบจันทร
ธนพล ครูนันท
วัชระ หนูทัศน
ณัฑริกา มิตรราช
นันทพงษ พรมคํา
วรพล พันธพืช
อรจิรา แสงโสม
โสฬส อาจวาที
ชญาศา ไพบูลยพิมลพร
ธนกฤต วิลัยวัน
คณณัฎฐ สิริวัฒนวิทูร
จิรายุ โฉลกดี
ประเสริฐ อุปการแกว
อริสา ตั่งมั่นสุจริตกุล
เจนภัทร ปลีกล่ํา
เพชร หลักเพ็ชร
เสาวภาคย เพิ่มทรัพย
ไชยานนท
กรณ อรามเรืองกุล
กิจติ ชมภูนุช
กิตติศักดิ์ มากรื่น
ขวัญเนตร ทองกําจาย
ชยธร สวนเปยม
ฐิติศักดิ์ แปนทรัพย
ณัฏฐธนน สุขกําเนิด
ณัฐพัฒน อินกงลาด
ติณภัทร พลับพลาไชย
ธณภัทร เผือกแกว
ธนบดี คลายวิจิตร
ธีรเมธ แสงนวล
นันทพัทธ โพธิ์เชียงราก
ปยธิดา ศรีไหม
พัชรพร เฟองฟูลอย
พิสิษฐ นุเสน
มลธิชา ทรงบัญฑิต

การแขงขันคัดเลือก
วันเดือนปเกิด
ประเภทรายการแขงขัน
รายการแขงขัน
21/05/56 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
06/07/57 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
16/11/57 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
23/06/57 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
18/08/44 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
19/02/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
06/11/2556 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
15/09/2550 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
24/12/2551 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
11/11/2549 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
15/08/2548 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
03/11/2548 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
19/07/55 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
070153
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
29/11/47 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
07/10/58 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
10/11/2557 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
01/06/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
10/12/57 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
26\08\2551 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
10\09\2548 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
26\05\2550 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
13\01\2551 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
31\10\2548 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
17/02/2551 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
21\01\2553 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
13/03/2552 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
10\09\2550 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
14\09\2554 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
18\01\2553 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
03/05/2553 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
07/04/2554 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
03\05\2553 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
12\11\2548 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
01/082549 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
23\11\2547 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
06\11\2550 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
22\09\2551 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
10\04\2551 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
26\12\2550 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
8-11 ป
8-11 ป
8-11 ป
8-11 ป
16-21 ป
12-15 ป
8-11 ป
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
16-21 ป
8-11 ป
12-15 ป
16-21 ป
8-11 ป
8-11 ป
16-21 ป
8-11 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
8-11 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป

วิ่ง 50 เมตร

ยืนกระโดดไกล
ยืนกระโดดไกล
ยืนกระโดดไกล

วิ่ง 50 เมตร
วิ่ง 50 เมตร

ทุมน้ําหนัก
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 50 เมตร วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 50 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 50 เมตร
วิ่ง 50 เมตร

ยืนกระโดดไกล
วิ่ง 100 เมตร

วิ่ง 50 เมตร
วิ่ง 400 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งกระโดดไกล

วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งกระโดดไกล
ยืนกระโดดไกล

วิ่ง 50 เมตร วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร

วิ่งกระโดดไกล
วิ่ง 400 เมตร

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่ง 100 เมตร

#
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

ชื่อสถาบัน
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดรอยเอ็ด
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดรอยเอ็ด
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงหบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงหบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงหบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงหบุรี
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุโขทัย
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุโขทัย
ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง
ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง
ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร
ศูนยพัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

คํานําหนา เพศ
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
เด็กหญิง หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นาย
ชาย
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
เด็กหญิง หญิง
นางสาว หญิง
เด็กหญิง หญิง
เด็กหญิง หญิง
นางสาว หญิง
นางสาว หญิง
นาย
ชาย

วันเดือนปเกิด
ประเภทรายการแขงขัน
ชื่อ-สกุล
รพีภัทร วงศรียา
25\02\2549 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ศุภานิช ดาวงษ
13\01\2549 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
สันติชัย ทวีปะ
18\06\2547 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
สุธาวลัย อรามเรืองกุล
25\03\2551 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ไหมแกว สุตมาตย
05/07/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ณภัทร เทพรักษ
12/07/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
อริสรา แทนโหมก
14/09/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
จักรภัทร ศรีแสงสวาง
25/03/50 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ตนไผ บุญยิ่ง
30/03/54 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
เด็กชายณัฐภัทร มานพ 30/08/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
เด็กชายศุภวิชญ ธรรมวิโรจน07/02/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นายขวัญชัย มวงอ่ํา
27/12/41 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นายฐิติกร ฤทธิ์เดช
15/04/45 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ธีรภัทร ชวยคิด
8/09/47
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
อรรจนปกรณ ประทาน 24/11/46 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ณัฐพัฒน เย็นนิกร
29/01/56 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นายสมพร สุขอุดม
19/02/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
สมพร สุขอุดม
19/02/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
เพทาย ดําริห
16/1/38
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
กองภพ ชวนนท
19/8/48
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ชมนาท โอภาสเสรีผดุง
29/11/39 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
พันธวุฒิ สิริวิวัฒนา
9/1/40
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ภัคพัชญ เอกสิรีโรจน
20/3/42
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ศิรวดี วิลัยเลิศ
25/5/42
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
สิทธิศักดิ์ อภิวัฒนสินสุข 9/8/34
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
อนนต โตสม
15/2/41
อินทิพร สิงหพิจิตรพงษ 2/7/43
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
พัชรพล โพธิ์มูล
10/07/43 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
จาตุรันต เดชดํารงสกุล 25/05/2540 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ณภัทร เปาอินทร
09/08/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ธนธรณ ตีรพัฒนพันธุ
25/12/2538 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
กนกวรรณ ปลื้มจิตร
12/12/37 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
กมลพร หาญณรงค
29/11/2548 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
จันจิรา วงคฝายแดง
14/01/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ชลธิชาเหลืองออน
06/01/46 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
ปาลิตา รสหอม
01/07/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
พิรชาภาเที่ยงทัศน
25/06/56 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
มาลี แสงจันทร
21/01/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
วรรณพร ดาเทียน
11/01/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
ศุภชัย บุญธรรม
25/06/40 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย

การแขงขันคัดเลือก
รายการแขงขัน

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
16-21 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร

12-15 ป
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร
12-15 ป
12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

FAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
FAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)

MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
16-21 ป
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
16-21 ป
วิง่ 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
16-21 ป
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร
MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
16-21 ป
22 ปขึ้นไป

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่ง 200 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

MAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
22 ปขึ้นไป
22 ปขึ้นไป
22 ปขึ้นไป
22 ปขึ้นไป
22 ปขึ้นไป
22 ปขึ้นไป
22 ปขึ้นไป

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 200 เมตร

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่ง 400 เมตร

MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
12-15 ป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร

MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
22 ปขึ้นไป

วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร วิ่ง 800 เมตร

FAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
12-15 ป
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
16-21 ป
12-15 ป
วิง่ 100 เมตร วิง่ 200 เมตร
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร วิง่ 100 เมตร
FAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)

วิ่งกระโดดไกล
ทุมน้ําหนัก
วิ่งกระโดดไกล
ยืนกระโดดไกล

#
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

ชื่อสถาบัน
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

คํานําหนา เพศ
นางสาว หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กชาย ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กชาย ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กชาย ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กชาย ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กชาย ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานเฟองฟา จังหวัดนนทบุรี เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) นาย
ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) นาย
ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) นาย
ชาย
ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) นาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) นาย
ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) นาย
ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) นาย
ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) นาย
ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(ชาย) เด็กชาย ชาย
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) นางสาว หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) นางสาว หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) นางสาว หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) นางสาว หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) นางสาว หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) นางสาว หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) เด็กหญิง หญิง
สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง) นางสาว หญิง
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นางสาว หญิง
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย เด็กหญิง หญิง
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย

ชื่อ-สกุล
สุภาพร รัศมี
จิดาภา แสงสิทธิ์
ณัฐวัฒน นุรัตน
ธนภูมิ งามสันฐาน
นิธิศา สุขบินทรีย
บุญมา ศรีจันทร
พชร สะแหละ
พิมพ ศุภกรณ ขอปง
สุธิชา สมเสมอ
อังสะดาล กุยออน
เอก พันธเพชร
ดนัย พันธุศรี
ตน กลิ่นสันเทียะ
ประสิทธิ์ ปลอดขํา
พรินทร สุขสวัสดิ์
ยอดรัก ทอนจันทึก
วัชร วงษเพชร
สมโชค (ไมทราบสกุล)
อธิชาติ กระจกทอง
แพรวา ชื่นอุรา
กานดา แกวสวัสดิ์
ขวัญเรือน ลายศิลา
จิรวรรณ ปญญา
ดวงดาว ตรีโสภา
ดั่งดวงแกว ศอกกระโทก
น้ําฝง โสนาพูน
มณีรัตน พรมตะพาน
มลธิตา กันญารัตน
รุงทิพย ภาคานาม
สายน้ํา ลึกวิไล
สุวรรณอัมพร พึ่งพิพัฒน
อมรกานต รักบํารุง
อัครวิไล ขาวทรงธรรม
กิติยา อัจฉริยเดชากุล
จิะศักดิ์ กุลประสิทธิชัย
ชานน จันทารักษ
นายพชร กาหาวงค
ปภาวรินท ชัยศิริ
ปรเมศษ มีคง

วันเดือนปเกิด
ประเภทรายการแขงขัน
25/02/2548 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
20/10/55 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
27/09/55 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
09/04/55 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
02/01/56 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
13/02/56 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
18/07/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
03/02/54 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
03/08/55 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
30/10/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
01/04/54 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
04/09/18 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
31/01/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
08/11/42 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
27/11/47 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
13/11/27 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
05/03/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
30/06/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
29/12/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
20/09/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
14/08/48 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
30/07/51 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
19/12/42 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
01/02/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
01/04/44 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
25/01/53 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
10/11/46 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
24/10/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
27/08/49 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
07/11/45 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
19/02/50 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
13/11/46 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
28/10/49 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
11/11/48 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
24/05/2530 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
15/04/2536 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
13/02/2545 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
24/04/2549 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
15/05/2554 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
0507/2544 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

การแขงขันคัดเลือก
รายการแขงขัน
FAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

8-11 ป
8-11 ป
8-11 ป
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร
8-11 ป
8-11 ป วิง่ 50 เมตร
8-11 ป
8-11 ป วิง่ 50 เมตร
12-15 ป
8-11 ป

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่งผลัด 4x50 เมตร
วิ่งผลัด 4x50 เมตร
วิ่งผลัด 4x50 เมตร
วิ่งผลัด 4x50 เมตร
วิ่งผลัด 4x50 เมตร

ยืนกระโดดไกล

วิ่ง 100 เมตร

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

ยืนกระโดดไกล
ยืนกระโดดไกล

วิ่งผลัด 4x50 เมตร
วิ่งผลัด 4x50 เมตร

ยืนกระโดดไกล

วิ่งผลัด 4x50 เมตร

MAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก (22 ปขึ้นไป)
MAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
22 ปขึ้นไป

วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร วิ่ง 800 เมตร

MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
22 ปขึ้นไป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร

16-21 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
22 ปขึ้นไป

วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร
วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่ง 800 เมตร

MAT5 วิ่ง 400 เมตร + วิ่ง 800 เมตร(15-21 ป)
MAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
วิ่ง 800 เมตร
ทุมน้ําหนัก

FAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
22 ปขึ้นไป
12-15 ป
22 ปขึ้นไป
12-15 ป
16-21 ป
22 ปขึ้นไป

วิ่ง 200 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่งกระโดดไกล
วิ่ง 200 เมตร

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 200 เมตร วิ่ง 400 เมตร

FAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
22 ปขึ้นไป

วิ่ง 200 เมตร

วิ่งกระโดดไกล

FAT3 วิ่ง 200 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
FAT4 วิ่ง 200 เมตร + วิ่ง 400 เมตร(15-21 ป)
FAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก(22 ปขึ้นไป)
22 ปขึ้นไป

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่ง 100 เมตร

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่งกระโดดไกล

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่งกระโดดไกล

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่งกระโดดไกล

วิ่งผลัด 4x100 เมตร

MAT2 วิ่ง 100 เมตร + กระโดดไกล(15-21 ป)
16-21 ป
วิ่ง 100 เมตร
8-11 ป วิ่ง 50 เมตร
16-21 ป
วิง่ 100 เมตร

ยืนกระโดดไกล

#
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

ชื่อสถาบัน
คํานําหนา เพศ
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
หญิง
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย เด็กชาย ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย นาย
ชาย
เด็กชาย ชาย
ศูนยการเรียนรูพิเศษ ประภาคารปญญา
นาย
ชาย
ศูนยการเรียนรูพิเศษ ประภาคารปญญา
โรงเรียนวอนนภาศัพท
เด็กชาย ชาย
โรงเรียนวอนนภาศัพท
เด็กชาย ชาย

ชื่อ-สกุล
ปรัชญ นักปราชญ
พชร กาหาวงค
พปน หองจันทร
พัลลภ ปานนาค
ภาณุพงศ ชัยอารีกิจ
ภูมิภัทร อุดมศรี
อชิระ เลิศรัฐการ
อนุชาติ เลี้ยงสําอางค
ณัฐพงษ ไตรแกว
วิสาข แซลี
ศุภกร วันสืบ
อธิชา เกตุศักดิ

การแขงขันคัดเลือก
วันเดือนปเกิด
ประเภทรายการแขงขัน
รายการแขงขัน
25/01/2529 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
24/04/2549 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
17/01/2545 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
06/08/2544 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
09/11/2532 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
05/01/2553 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
25/08/2548 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
26/10/2534 การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย FAT1 วิ่ง 100 เมตร + ทุมน้ําหนัก(22 ปขึ้นไป)
5/4/1950 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
2/6/1947 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
24/08/2552 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
18/04/2552 การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
22 ปขึ้นไป
16-21 ป
16-21 ป
16-21 ป
22 ปขึ้นไป
12-15 ป
16-21 ป

ทุมน้ําหนัก
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร

วิ่งกระโดดไกล
ทุมน้ําหนัก
ทุมน้ําหนัก
ทุมน้ําหนัก

วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

วิ่ง 100 เมตร
วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร
วิ่งผลัด 4x100 เมตร

12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป

วิง 100 เมตร
วิง 100 เมตร
วิง 100 เมตร วิง 200 เมตร วิง 400 เมตร
วิง 400 เมตร วิง 800 เมตร

ทุมนําหนัก
ทุมนําหนัก
ทุมนําหนัก

