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ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

 

ความหมายของสัญลักษณ์การแข่งขัน 

 รูปพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช หมายถึงพระบรมธาตุแห่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ตราประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยพระบรมธาตุเจดีย์ แปล่งรัศมี ล้อมรอบ

ด้วยตราสัญลักษณ์ 12 นักษัตร หมายถึง แคว้นศิรธิรรม นครโบราณจากตํานานเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมี

เมืองขึ้น 12 แห่ง แต่ละแห่งใช้ตรา 12 ราศี ประจําเมือง 

 สีประจําจังหวัด คือสีม่วงและสีเหลือง  

สีม่วง : ม่วง คือนามเดิมของพระรัตนรัชมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร อําเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาในภาคใต้ 

สีเหลือง : หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

--------------------------------- 
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สัญลักษณ์น าโชค (Mascot) 

 

“วัวน าชัย” 

วัวหรือโค เป็นสัตว์เลี้ยงที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก คนไทยรู้จักและเลี้ยงเพ่ือใช้งานและเป็นอาหาร

มาแต่สมัยโบราณ ชาวภาคใต้ โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช นอกจากเลี้ยงเพ่ือใช้งานและเป็นอาหารแล้ว ยัง

เลี้ยงเพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน คือ “กีฬาชนวัว” หรือ “กีฬาชนโค”อีกด้วย 

“กีฬาชนวัว” หรือ “กีฬาชนโค”มีวิวัฒนาการมาจากชาวโปรตุเกสที่นํามาเผยแพร่และแนะนํา

วิธีการเล่นให้กับคนภาคใต้ เมื่อครั้งเข้ามาค้าขายกับหัวเมืองชายทะเล ในราวปี พ.ศ.2064 สมัยสมเด็จ

รามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง จนกลายเป็นกีฬายอดนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ 

วัวหรือโค ที่เป็นวัวชน นอกจากจะต้องเป็นตัวผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง มีน้ําอดน้ําทนและใจสู้แล้ว ยัง

ต้องได้รับการฝึกฝนพละกําลัง เทคนิคการชน และต้องมีการซักซ้อมเปรียบคู่อย่างสม่ําเสมอ จึงจะเป็นผู้นําชัย

ในการต่อสู้ เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ซึ่งต้องฝึกฝนพละกําลัง เทคนิควิธีการ

ซักซ้อม และที่เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือการปลูกฝ๎ง “น้ําใจนักกีฬา” 

--------------------------------- 
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เพลงประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อนิรุทธิ์ พันธุ์ทิพแพทย์ ประพันธ์คําร้อง 

 

ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเชื้อชาติไทยพํานักทางป๎กษ์ใต 
ตั้งนครสุนทรสง่ามาแต่ไร ป๎ญญาไวฉลาดเฉลียวเชี่ยวปฏิภาณ 

เคยมีชื่อเด่นชัดในประวัติศาสตร์ สืบทายาทตระกูลใหญ่เกียรติไพศาล 
มีพระธาตุขวัญเมืองเรืองสักการ ตามตํานานชาติไทยได้มีมา 

จนบัดนี้ก็ยังมีความดีเด่น สมท่ีเป็นเมืองสําคัญอันสุดหา 
สมเป็นด่านด้านใต้ใกล้คงคา พึงรักษาเกียรติไว้คู่ไทยเทอญ 

 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เราชาวนครฯ  อยู่เมืองพระ  มั่นอยู่ในสัจจะ  ศีลธรรม  กอปรกรรมดี  มีมานะพากเพียร 

ไม่เบียดเบียนทําอันตรายผู้ใด 

 

ค าขวัญส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

นครศรีธรมราช  เมืองประวัติศาสตร์  พระธาตุทองคํา  ชื่นฉ่ําธรรมชาติ  แร่ธาตุอุดม   

เครื่องถมสามกษัตริย์  มากวัดมากศิลป์  ครบสิ้นกุ้งป ู

 

 

--------------------------------- 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ต้นแซะ 

 

พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด เป็นพันธุ์ไม้ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด  เพ่ือให้น าไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด  

 และเพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia atropurpurea Benth 

วงศ์ LEGUMINOSAE 

ชื่ออ่ืน กะแซะ (สุราษฏร์ธานี), ยีนิเก๊ะ (มลายู-นราธิวาส), แซะ (ทั่วไป) 

ลักษณะท่ัวไป เป็นไม้ยืนต้นสูง 20–30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ 

 ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยออกตรงกันข้าม มีใบย่อยปลาย
ก้านอีก 1 ใบ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก  

 ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือง่ามใบ รูปดอกถ่ัว สีแดงแกมม่วงทึบ 
กลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 

 ผลเป็นฝ๎ก สีน้ําตาล กลมรี 

ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด 

สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด แสงแดดจัด ต้องการน้ําและความชื้นปานกลาง 

ถิ่นก าเนิด ตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ของไทย 

 

--------------------------------- 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ดอกราชพฤกษ์ 

ชื่อสามัญ Golden Shower Tree, Purging Cassia 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Golden Shower Tree, Purging Cassia 

วงศ์ Cassis fistula Linn. 

ชื่ออ่ืน LEGUMINOSAE 

ลักษณะท่ัวไป คูน(อีสาน), ลมแล้ง(ภาคเหนือ), ลักเกลือ ลักเคย(ป๎ตตานี), อ้อดิบ(ภาคใต้),  
กุเพยะ(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์(ภาคกลาง) 

การขยายพันธุ์ ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 12–15 เมตร ลําต้นสีขาวปนเทา 
ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้น และ รอยปมอยู่บริเวณท่ีเกิดกิ่ง ใบเป็นใบประกอบมีใบ
ย่อยเป็นคู่ออกจากก้านใบ ใบย่อยมีประมาณ 4–8 คู่ ใบรี รูปไข่ โคนใบมน ปลาย
ใบแหลม ขอบใบเรียบสีเขียว ออกดอกสีเหลือง เป็นช่อห้อยระย้าตามก้านใบ 
เวลาออกดอกใบจะร่วง 

สภาพที่เหมาะสม เพาะเมล็ด 

ถิ่นก าเนิด ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ต้องการน้ําน้อยทนแล้ง แสงแดดจัด 

สรรพคุณ  ใบ  -   ขับพยาธิ 

 ดอก - แก้บาดแผลเรื้อรัง 

 เปลือก  -  บํารุงโลหิต 

 กระพี้ -  แก้โรครํามะนาด 

 แก่น -  ขับไส้เดือนในท้อง 

 ราก -  แก้ไข้ แก้โรคคุดทะราด 

 เมล็ด - รักษาโรคบิด 

 ฝ๎กแก่ - รสหวานเอียนเล็กน้อย เป็นยาระบายถ่ายสะดวกไม่มวนไม่ไซ้
ท้อง มีสารแอนทราควิโนน (Anthraquinone glycoside) เป็นตัวยา
ระบาย 

--------------------------------- 
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รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

1. โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น 
2. โรงเรียน ณ ดรุณ 
3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 
4. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 
5. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
6. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อน ลพบุรี 
7. โรงเรียนกาวิละอนุกูล 
8. โรงเรียนกาฬสินธุ์ป๎ญญานุกูล 
9. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
10. โรงเรียนฉะเชิงทราป๎ญญานุกูล 
11. โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล 
12. โรงเรียนเชียงรายป๎ญญานุกูล 
13. โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 
14. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
15. โรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
16. โรงเรียนนครราชสีมาป๎ญญานุกูล 
17. โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล 
18. โรงเรียนน่านป๎ญญานุกูล 
19. โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
20. โรงเรียนประชาบดี 
21. โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร 
22. โรงเรียนพิจิตรป๎ญญานุกูล 
23. โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ 
24. โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล 
25. โรงเรียนเพชรบุรีป๎ญญานุกูล 
26. โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล 
27. โรงเรียนภูเก็ตป๎ญญานุกูล 
28. โรงเรียนระยองป๎ญญานุกูล 
29. โรงเรียนลพบุรีป๎ญญานุกูล 
30. โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
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31. โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
32. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
33. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
34. โรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี 
35. โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 
36. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
37. โรงเรียนสงขลาพัฒนาป๎ญญา 
38. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 
39. โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 
40. โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 
41. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
42. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
43. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 
44. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
45. โรงเรียนสุพรรณบุรีป๎ญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 
46. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
47. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
48. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 
49. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
50. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
51. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
52. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
53. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
54. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
55. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
56. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 
57. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
58. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
59. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 
60. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 
61. โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 
62. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 
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63. โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกูล 
64. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
65. ศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี 
66. ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงห์บุรี 
68. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 
69. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 
70. สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
71. สถาบันราชานุกูล 

-------------------------------------------- 
  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 9 

ก าหนดการพิธีเปิด 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 17 
“นครศรีธรรมราชเกมส์” 

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  

อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
---------------------------- 

เวลา 16.30 น.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขบวนนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติเตรียมความพร้อม 

เวลา 16.45น.  ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่ตั้งแถวรับประธานในพิธี 
 ประธานในพิธีมาถึงงาน เข้าสู่ห้องรับรองภายในสนามกีฬา 

เวลา 16.55 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ/ชี้แจงลําดับขั้นตอน/นําเข้าการต้อนรับประธาน 
ในพิธีเพ่ือเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 

เวลา 17.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี  ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ประธานในพิธีฯ ออกจากห้องรับรองไปยังที่นั่งบนอัฒจันทร์  
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

 ดร.กิตติพงษ์  โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา มอบสูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน 
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

 พิธีกรดําเนินรายการขออนุญาตนําขบวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าสู่สนาม 
 พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ) 
 พิธีกรดําเนินรายการขออนุญาตนําคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เข้าประจําที่ ณ 

แท่นกล่าวรายงาน 
 นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 ดร.กิตตพิงษ์  โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษานําคณะกรรมการออกกล่าวรายงานและเชิญ

ประธานประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน 
 ประธานในพิธีฯ กล่าวและประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน  

(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 พิธีเชิญธงการแข่งขัน และธงจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นสู่ยอดเสา  

(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 
 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ออกจากสนาม 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 10 

เวลา 17.30 น.  พิธีจุดไฟกระถางคบเพลิง 
 พิธีกล่าวคําปฏิญาณตนของผู้แทนผู้ตัดสิน 
 วงดุริยางค์บรรเลงเพลงนํานักกีฬาออกจากสนาม 
 พิธีกรดําเนินรายการขออนุญาตนําเข้าสู่การแสดง จํานวน 2 ชุด 
 เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขัน 
 สาธิตการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งและฟุตบอล 7 คน (พิการทางสมอง) 

เวลา 18.30 น.  งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 

  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 11 

ก าหนดการพิธีปิด 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 17 
“นครศรีธรรมราชเกมส์” 

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. 
ณ ยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง  

อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
---------------------------- 

เวลา 12.30 น.  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขบวนนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติเตรียมความพร้อม 

เวลา 12.45น.  ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่ตั้งแถวรับประธานในพิธี 
 ประธานในพิธีมาถึงงาน เข้าสู่ห้องรับรองภายในสนามกีฬา 

เวลา 13.30 น.  ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
 การแสดงในพิธีปิดการแข่งขันฯ 
 ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าสู่สนาม 
 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นําคณะกรรมการออกกล่าวรายงานสรุปผล

การแข่งขัน 
 ประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาท และประกอบพิธีปิดการแข่งขัน  

พิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา  
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ) 

 พิธีเชิญธงการแข่งขัน และธงจังหวัดนครศรีธรรมราชลงจากยอดเสา  
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา) 

เวลา 14.00 น.  พิธีมอบธงการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ให้กับเจ้าภาพครั้ง
ต่อไป 

เวลา 14.15 น.  พิธีดับไฟกระถางคบเพลิง 
 บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขัน 

 
  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 12 

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาตามโรงเรียน 

อันดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ 
ปากเกร็ด 

49 3 5 57 

2 โรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี 33 14 11 58 

3 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 25 18 5 48 

4 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

23 12 10 45 

5 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 21 15 17 53 

6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 21 8 5 34 

7 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 20 10 6 36 

8 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 18 10 14 42 

9 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 18 3 2 23 

10 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 16 12 8 36 

11 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 15 8 6 29 

12 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 14 19 7 40 

13 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 14 16 8 38 

14 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 14 13 6 33 

15 โรงเรียนประชาบดี 14 8 5 27 

16 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 13 14 7 34 

17 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 7 9 29 

18 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 12 2 2 16 

19 โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น 11 4 1 16 

20 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย 10 8 10 28 

21 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 10 7 12 29 

22 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 10 0 1 11 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 13 

อันดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

23 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 9 11 7 27 

24 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 11 6 25 

25 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 8 8 13 29 

26 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 8 7 6 21 

27 โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ 8 3 0 11 

28 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 10 12 29 

29 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 7 0 0 7 

30 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 5 7 6 18 

31 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี 5 5 2 12 

32 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง 5 4 5 14 

33 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 5 3 9 17 

34 โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 5 3 6 14 

35 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 5 0 0 5 

36 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 4 9 5 18 

37 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 4 4 5 13 

38 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 4 4 1 9 

39 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 4 4 1 9 

40 โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 3 7 3 13 

41 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 3 4 5 12 

42 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 3 3 3 9 

43 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการ
ซ้ าซ้อน ลพบุรี 

3 3 2 8 

44 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 3 2 9 14 

45 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 3 1 3 7 

46 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี 3 1 1 5 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 14 

อันดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

47 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 3 0 0 3 

48 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 2 4 5 11 

49 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 2 2 5 9 

50 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2 1 2 5 

51 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 2 0 1 3 

52 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 2 0 0 2 

53 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1 10 6 17 

54 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1 2 5 8 

55 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1 2 4 7 

56 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1 1 6 8 

57 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1 1 2 4 

58 โรงเรียนฉะเชิงทราปัญญานุกูล 1 0 3 4 

59 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1 0 3 4 

60 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 0 5 4 9 

61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 

0 3 4 7 

62 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 0 2 6 8 

63 สถาบันราชานุกูล 0 1 3 4 

64 โรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 0 1 1 2 

65 โรงเรียน ณ ดรุณ 0 0 0 0 

66 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 0 0 0 0 

67 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 0 0 0 0 

68 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 0 0 0 0 

69 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 0 0 0 0 

70 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 

0 0 0 0 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 15 

อันดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

71 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 

รวม 536 360 327 1,223 

 
  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 16 

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑา 
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ 20 10 8 38 
2 โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู 19 7 4 30 
3 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 18 10 13 41 
4 โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น 17 14 3 34 
5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 16 4 2 22 
6 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู 14 15 5 34 
7 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา 14 7 6 27 
8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ 13 12 4 29 
9 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 13 7 9 29 
10 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 13 0 1 14 
11 โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ 12 2 2 16 
12 โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น 11 4 1 16 
13 โรงเรียนประชาบด ี 11 2 3 16 
14 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 10 0 1 11 
15 โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล 8 10 6 24 
16 โรงเรียนกาวิละอนุกลู 6 11 6 23 
17 โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม ่ 6 10 5 21 
18 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 7 5 18 
19 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 6 6 11 23 
21 โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุร ี 5 2 3 10 
23 โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู 4 3 7 14 
24 โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล 4 3 1 8 
25 โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 4 2 3 9 
26 โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 3 7 3 13 
27 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน ์ 3 5 6 14 
28 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 3 1 7 11 
29 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 3 0 0 3 
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ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

30 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2 4 3 9 
31 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 2 3 2 7 
32 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อน ลพบุรี 2 3 1 6 
33 โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล 2 2 2 6 
34 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 2 2 2 6 
35 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูม ิ 2 1 2 5 
36 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1 10 6 17 
37 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ์ 1 6 2 9 
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1 2 0 3 
39 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1 1 1 3 
40 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา 0 4 4 8 
41 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 0 3 0 3 
42 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 0 2 0 2 
43 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 1 2 3 
44 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุร ี 0 1 1 2 
45 โรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุร ี 0 0 1 1 

รวม 288 211 160 659 
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กรีฑา 

กรีฑา กระโดดสูงชาย กลุ่มหู อายุ 10 – 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายกฤติน ช่อผูก 1.44 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กชายป๎ญญาวุฒิ พุฒิตรีภมู ิ 1.41 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูม ิ พิทักษ์ แปลงไร ่ 1.32 

 

กรีฑา กระโดดสูง ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี คมสัน แก้วทา 1.60 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายเรืองศักดิ์ สุขลอย 1.54 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูม ิ วีระชน บํารุงเผ่า 1.45 

 

กรีฑา กระโดดสูง หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย ์ 1.28 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ชลิดา เล็กอ่อน 1.15 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

นางสาวเบญจวรรณ เหล็นเพ็ชร 1.15 

 

กรีฑา กระโดดสูง หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี สุธีกานต์ ทาสะโก 1.20 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นางสาวสุภาวดี ชัยชนะ 1.20 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี กิตติกาญน์ เกตุสูงเนิน 1.15 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม จุฑาทิพย์ ศรีธํารงวัชร ์ 1.15 
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กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ 3.56 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธีรพล บุตรวงค ์ 4.87 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา บุญเอนก พลราชม 3.91 

เหรียญทองแดง โรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี อรรถวิท ศรีสุวรรณ 3.53 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มตา TF12 อาย ุ17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายอาทิตย์ หานุวงศ ์ 4.23 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา นายอดิศักดิ์ ทองศร ี 3.95 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

ชนะศักดิ์ ชูเมฆา 3.45 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

อนันต์ วิเทศสุขสม 4.31 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อภิชาติ อินทรมนต ์ 4.04 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายชนาธิป ประทุมม ี 3.91 
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กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา นันทกร นาคกระแสร ์ 4.04 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

เด็กชายอนุชิต หิรัญ 5.30 

เหรียญเงิน โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล น่าน เด็กชายชานนท์ วงค์เกต ุ 5.01 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายนิรชน ห้าวปะสบโชค 4.95 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล น่าน นายจักรกฤษ งานนันไชย 5.58 

เหรียญเงิน โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล น่าน นายสันติ คําเทพ 5.02 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จักรกฤต ไชยอร่าม 5.00 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มร่างกาย TF44 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จันทบุร ี เด่นภูมิ คชรังค ์ 4.45 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มร่างกาย TF45 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ภาคภูมิ ทิวแพ 3.85 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ด.ช.กิตติศักดิ์ พอใจ 3.48 
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กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร สิวะ แพรกเมือง 2.47 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถติิ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น ชวนากร เทพาขัน 2.79 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น พิพัฒน์พงษ์ ตาลพันธ ์ 2.61 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายนิธิวัฒน์ ชํานินวล 2.80 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ วัฒนชัย แสนมี 2.82 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายสุรศักดิ์ พิมลรัตน ์ 2.22 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายโกเมศ อยู่หลาย 2.55 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายโกเมศ อยู่หลาย 2.55 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

เด็กชายศุภณัฐ ศรเีรืองรัตน ์ 5.09 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

เด็กชายธีระยุทธ พลสวสัดิ ์ 5.08 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี สหรััฐ โสภ ี 4.92 

 

กรีฑา กระโดดไกล ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี นฤดม หาโล๊ะ 5.47 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี อัมพร อันใฮ 5.33 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี คมสัน แก้วทา 5.30 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นกักฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

เปี่ยมสุข ชินนะบด ี 2.30 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

เจนจิรา ปญ๎ญาทิพย ์ 3.42 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

อาทิติยา ขุนพร้อม 2.82 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงสุดารตัน์ เพียรโคตร 1.78 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

ชวิศา พันธุรัตน์ 1.61 

 

  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 23 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

พรพรรษา สุวรรณมหาวงค ์ 3.67 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อน 

ลพบุรี ลพบุร ี

เด็กหญิงขนิษฐา หลงสุวรรณ 2.50 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา จันจิรา วงค์พิพันธ ์ 3.36 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวสุภาดา ศรีบรุ ี 3.34 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ปณิดา แสงใสแก้ว 3.57 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร เด็กหญิงทาริกา บุบผามาโล 3.25 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ จันทรวิมล สุโรรัมย ์ 2.98 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี วิภาดา ยืนยาว 3.77 

เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 

นนทบุรี 

เด็กหญิงกิตติยา พูลศริ ิ 3.20 

เหรียญทองแดง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี บังอร เต็มสุวรรณ 3.13 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ พรรณนารา สกลุวงศ ์ 2.05 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 24 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มสมอง CP38 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 

นนทบุรี 

น.ส.สุขใจ สุวรรณวัฒกี 1.16 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา อารียา สันหมาน 4.16 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย ์ 4.03 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

นางสาวเบญจวรรณ เหล็นเพ็ชร 3.81 

 

กรีฑา กระโดดไกล หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี เด็กหญิงศริินันท์ สีเชียงสา 4.41 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นางสาวสุภาวดี ชัยชนะ 4.12 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม จุฑาทิพย์ ศรีธํารงวัชร ์ 3.95 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

สุริยา ชูภริมย ์ 14.37 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ 14.05 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

สนั่น เพชรกระจ่างสุข 11.38 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธีรพล บุตรวงค ์ 25.69 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ธนัท พานิช 20.61 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 25 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

ภูธิเบศ ศรเดช 15.39 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อภิชา ดาทอง 21.67 

เหรียญเงิน โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น สัญชัย กันตะนะ 17.94 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายอาทิตย์ หานุวงศ ์ 12.44 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น กวินท์ สุคันธเสาวภาคย ์ 22.48 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายศราวุฒิ วรรณขาม 14.48 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายชนาธิป ประทุมม ี 14.23 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธนากร โนนวังชัย 16.89 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก สายชล น้อยนันตา 25.21 

เหรียญเงิน โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก พัชรพล อนุอัน 22.69 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายนิรชน ห้าวปะสบโชค 22.01 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

นายธันวา แย้มขยาย 22.69 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูม ิ ดนัย สสีะใบ 22.37 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 26 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ สิขรินทร์ แซต่ั้ง 18.08 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มร่างกาย TF42 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น นายบุญยวีร์ ชลภักด ี 4.68 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น นายบุญยกร ชลภักด ี 11.89 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มร่างกาย TF45 - 47 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ภาคภูมิ ทิวแพ 17.03 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ช.สิทธิโชค ศรีนอก 12.06 

เหรียญเงิน โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี นันทนนท์ จันทะวัง 6.06 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น พิพัฒน์พงษ์ ตาลพันธ ์ 10.39 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น ชวนากร เทพาขัน 6.94 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

พายัพ แก้วสาน 19.65 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ วัฒนชัย แสนมี 13.23 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ โชคชัย เฮืองฮุ่ง 15.08 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 27 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายทากาชิ ศรีจํานงค ์ 17.29 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กชายกิตตศิักดิ์ แซ่จาง 23.55 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายศิรินทร์ สุขขุมนัย 22.57 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กชายป๎ญญาวุฒิ พุฒิตรีภมู ิ 22.53 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

นายณัฐพล คุม้กุมาร 23.14 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี อนัส อําพันธ์ 22.61 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายสุทัศน์ เผือกพันธ์ 21.87 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม ่ สกลเกยีรติ สองแสน 8.65 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายไพรตัน์ ศรีฤทธ์ิ 7.02 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ กฤษณะ เชาว์ชาญ 4.17 

 

กรีฑา ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ TF55 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายพิทักษ์พร นามเหลา่ 6.69 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายกบ ภูดวง 6.48 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น น้ําฝน อุดมรตัน ์ 9.34 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 28 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

วรัฐดา หนูแก้ว 4.35 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงอรอุมา โลหะสาร 12.52 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

พรพรรษา สุวรรณมหาวงค ์ 12.26 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงบุญยานุช เหมลา 8.84 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวนุชจรี พยัคศา 13.14 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ปณิดา แสงใสแก้ว 20.13 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กหญิงศศิธร ศรีโสด 17.22 

เหรียญทองแดง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี กัลยา เมืองโคตร 15.01 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร เด็กหญิงขวัญทราย แก้วผอม 19.40 

เหรียญเงิน โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี บังอร เต็มสุวรรณ 14.37 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 29 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทองแดง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี วิภาดา ยืนยาว 13.34 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ นางสาวกิรณา วินัยเจรญิชัย 4.26 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี อรวรรณ ฉิมแป้น 6.42 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น หยกเพชร เสวนา 5.91 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น วรรณสิา เรืองช่อ 5.02 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 

นนทบุรี 

น.ส.สุขใจ สุวรรณวัฒกี 8.52 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี พิยดา ทิมด ี 7.95 

 

กรีฑา กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กหญิงศศิวิมล โชคบญุ 21.08 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร ศศิธร แฝงนายาง 20.15 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นัฐวรรณ ชัยบรุ ี 19.14 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปิยวรรณ สุภาพันธ ์ 22.24 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี นุชฏา ชนะสะแพง 20.75 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 30 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี เด็กหญิงณัฐกานต์ มนญูผล 18.87 

 

กรีฑา ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ พัชราภรณ์ ทองศรี 3.05 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายสุพรรณ อินทร์ราชา 4.76 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

สุวิทย์ สรรพกุล 4.22 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายภูมิกร ซุยไกล 3.77 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

สุริยา ชูภริมย ์ 6.24 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ 6.00 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายธีรวัฒน์ อินทะสร้อย 4.55 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธีรพล บุตรวงค ์ 10.44 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ธนัท พานิช 7.47 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

อภิสิทธ์ิ เฉพาะธรรม 6.95 

 

  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 31 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น สัญชัย กันตะนะ 7.08 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายอาทิตย์ หานุวงศ ์ 4.94 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา นายอดิศักดิ์ ทองศร ี 4.66 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

อนันต์ วิเทศสุขสม 8.57 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายศราวุฒิ วรรณขาม 5.80 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธนากร โนนวังชัย 7.14 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ภาคภูมิ รอดเขียว 8.14 

เหรียญเงิน โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก พัชรพล อนุอัน 7.19 

เหรียญทองแดง โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล ภเูก็ต สรรทัศน์ เขียวสด 7.02 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถติิ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูม ิ ดนัย สสีะใบ 9.05 

เหรียญเงิน โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

นายธันวา แย้มขยาย 8.88 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ สิขรินทร์ แซต่ั้ง 7.07 

 

  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 32 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มร่างกาย TF42 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น นายบุญยกร ชลภักด ี 2.77 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น นายบุญยวีร์ ชลภักด ี 1.55 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มร่างกาย TF45 - 47 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ภาคภูมิ ทิวแพ 4.30 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มสมอง CP35 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี กันตพงศ์ วงษา 1.97 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย วินัย หมื่อแล 2.63 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ธนกฤต เหง้าโอสา 4.63 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ช.สิทธิโชค ศรีนอก 3.56 

เหรียญทองแดง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี นันทนนท์ จันทะวัง 2.98 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย นนทวัฒน์ แซ่หาญ 3.30 
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กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ประภาส แซ่ท่อ 6.02 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายนิธิวัฒน์ ชํานินวล 5.67 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

พายัพ แก้วสาน 6.37 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ วัฒนชัย แสนมี 5.23 

เหรียญทองแดง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายสุรศักดิ์ พิมลรัตน ์ 4.35 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ โชคชัย เฮืองฮุ่ง 6.32 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร สิวะ แพรกเมือง 6.19 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายโกเมศ อยู่หลาย 5.65 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายทากาชิ ศรีจํานงค ์ 5.11 

เหรียญทองแดง    

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กชายกิตตศิักดิ์ แซ่จาง 11.11 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

เด็กชายกิตติพงษ์ สดุจิตร ์ 9.43 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เจษฎากร ดวงแก้ว 8.45 
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กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี อนัส อําพันธ์ 8.99 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายสุทัศน์ เผือกพันธ์ 8.62 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี จตุพล จันทร์แพงด ี 8.29 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย วีลแชร์ F55 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายพิทักษ์พร นามเหลา่ 3.61 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายกบ ภูดวง 2.56 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก ชาย วีลแชร์ F56 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ สกลเกยีรติ สองแสน 3.52 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายไพรตัน์ ศรีฤทธ์ิ 3.48 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ กฤษณะ เชาว์ชาญ 2.31 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

วรัฐดา หนูแก้ว 4.29 

เหรียญเงิน โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น น้ําฝน อุดมรตัน ์ 3.80 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงอรอุมา โลหะสาร 4.44 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

พรพรรษา สุวรรณมหาวงค ์ 4.81 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา วารี กัญญาทอง 4.39 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

วรัญญา ผาสุข 3.81 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงบุญยานุช เหมลา 2.70 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวนุชจรี พยัคศา 5.55 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา จันจิรา วงค์พิพันธ ์ 4.16 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ปณิดา แสงใสแก้ว 6.14 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กหญิงศศิธร ศรีโสด 6.01 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 

นนทบุรี 

เด็กหญิงธัญวรรณ ปานสุวรรณ 5.95 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร เด็กหญิงขวัญทราย แก้วผอม 7.99 

เหรียญเงิน โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี บังอร เต็มสุวรรณ 5.90 

เหรียญทองแดง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี ดาวพระศุกร์ รินโรย 3.85 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มสมอง CP35 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี ปณิดา ยาวะโนภาส 0.81 

เหรียญเงิน โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี เมธาวี จําปาโพธ์ิ 0.77 
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กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ชนินาฎ จันทาคํา 3.54 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ นางสาวกิรณา วินัยเจรญิชัย 2.55 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี อรวรรณ ฉิมแป้น 3.43 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ บุษยา สอนพรหม 2.74 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ปาริฉัตร โว่ยแม 2.56 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ณัฐณิชา ราชมนตร ี 3.25 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี พิยดา ทิมด ี 3.28 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงสาวิตรี เชื่องช้าง 7.99 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นัฐวรรณ ชัยบรุ ี 7.30 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร วราภรณ์ โลจะยะ 7.06 
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กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ทัศนีย์ ภูหมอก 7.90 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปิยวรรณ สุภาพันธ ์ 7.19 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี นุชฏา ชนะสะแพง 6.87 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ทัศนีย์ ภูหมอก 7.90 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปิยวรรณ สุภาพันธ ์ 7.19 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี นุชฏา ชนะสะแพง 6.87 

 

กรีฑา ทุ่มน้ าหนัก หญิง วีลแชร์ F56 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ พัชราภรณ์ ทองศรี 1.06 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ 21.08 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชศรมีา นครราชสีมา อนุวัฒน์ สีดาวงค ์ 19.69 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ
ราษฎร์ธาน ี

สุริยา ชูภริมย ์ 15.20 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธีรพล บุตรวงค ์ 27.26 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เชียงใหม ่

อภิสิทธ์ิ เฉพาะธรรม 14.19 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

ภูธิเบศ ศรเดช 12.37 
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กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อภิชา ดาทอง 25.10 

เหรียญเงิน โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น สัญชัย กันตะนะ 19.83 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายอาทิตย์ หานุวงศ ์ 16.50 
 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เชียงใหม ่

อนันต์ วิเทศสุขสม 25.08 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายศราวุฒิ วรรณขาม 17.34 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายชนาธิป ประทุมม ี 12.44 
 

กรีฑา พุง่แหลน ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธนากร โนนวังชัย 15.52 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายนิรชน ห้าวปะสบโชค 28.68 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ฐิรพล เหง้าน้อย 24.32 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กชายภัทรภณ พวงทอง 20.48 
 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูม ิ ดนัย สสีะใบ 39.57 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ สิขรินทร์ แซต่ั้ง 31.42 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 
สุพรรณบุร ี

นายธันวา แย้มขยาย 27.29 

 

  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 39 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มร่างกาย TF42 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น นายบุญยกร ชลภักด ี 5.39 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น นายบุญยวีร์ ชลภักด ี 3.22 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มร่างกาย TF45 - 47 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ภาคภูมิ ทิวแพ 11.10 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย วินัย หมื่อแล 7.26 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ช.สิทธิโชค ศรีนอก 8.67 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ธนกฤต เหง้าโอสา 5.68 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น พิพัฒน์พงษ์ ตาลพันธ ์ 11.53 

เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย นนทวฒัน์ แซ่หาญ 6.03 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ประภาส แซ่ท่อ 13.38 
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กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถติิ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 
นนทบุรี 

พายัพ แก้วสาน 13.18 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ วัฒนชัย แสนมี 12.30 

เหรียญทองแดง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายสุรศักดิ์ พิมลรัตน ์ 5.80 
 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ โชคชัย เฮืองฮุ่ง 14.76 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายทากาชิ ศรีจํานงค ์ 14.49 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายโกเมศ อยู่หลาย 9.14 

 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กชายกิตตศิักดิ์ แซ่จาง 36.70 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี อัครพล โตเชื้อ 31.43 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กชายป๎ญญาวุฒิ พุฒิตรีภมู ิ 25.38 
 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายเรืองศักดิ์ สุขลอย 35.15 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี อนัส อําพันธ์ 34.33 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร จารุวิทย์ จําปา 34.14 
 

  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 41 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายไพรตัน์ ศรีฤทธ์ิ 8.54 
 

กรีฑา พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ TF55 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายพิทักษ์พร นามเหลา่ 7.93 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายกบ ภูดวง 7.31 

 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น น้ําฝน อุดมรตัน ์ 5.05 

 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงอรอุมา โลหะสาร 8.51 

 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เชียงใหม ่

พรพรรษา สุวรรณมหาวงค ์ 13.03 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา วารี กัญญาทอง 7.75 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เชียงใหม ่

ทูล หว่าหลิ่ง 4.87 

 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงบุญยานุช เหมลา 8.66 
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กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวสุภาดา ศรีบรุ ี 11.28 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวนุชจรี พยัคศา 11.15 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา จันจิรา วงค์พิพันธ ์ 6.41 
 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กหญิงศศิธร ศรีโสด 20.21 

เหรียญเงิน โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี กัลยา เมืองโคตร 19.36 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ปณิดา แสงใสแก้ว 14.21 
 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร เด็กหญิงขวัญทราย แก้วผอม 19.63 

เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 
นนทบุรี 

เด็กหญิงกิตติยา พูลศริ ิ 19.16 

เหรียญทองแดง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี วิภาดา ยืนยาว 18.13 
 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มร่างกาย TF42 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น วรรณสิา เรืองช่อ 6.47 

 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ชนินาฎ จันทาคํา 5.98 

 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น วรรณสิา เรืองช่อ 6.85 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น หยกเพชร เสวนา 3.30 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ บุษยา สอนพรหม 2.69 
 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ปาริฉัตร โว่ยแม 4.38 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นางสาวพรสดุา พุ่มจันทร ์ 4.03 

 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย สุภาพร แชมือ 3.85 

 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ พรรณนารา สกลุวงศ ์ 7.59 

เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 
นนทบุรี 

น.ส.สุขใจ สุวรรณวัฒกี 5.42 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ณัฐณิชา ราชมนตร ี 4.85 
 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี นางสาวรัตนลักษณ์ เปีย๊ะภริมณ ์ 21.04 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงสาวิตรี เชื่องช้าง 18.10 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กหญิงศศิวิมล โชคบญุ 17.14 
 

กรีฑา พุ่งแหลน หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปิยวรรณ สุภาพันธ ์ 22.96 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปิยวรรณ สุภาพันธ ์ 22.96 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี เด็กหญิงณัฐกานต์ มนญูผล 18.14 
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กรีฑา พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ พัชราภรณ์ ทองศรี 3.28 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 10 - 16 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

ศราวุธ แย้มโพธ์ฺ 00:15.5200 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

พิชิต อํานาจปฏิการ 
00:17.8700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

อภชิาติ สว่างเย็น 
00:23.1100 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

นายธันวา ละฝาย 00:12.8100 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อนุวัฒน์ สีดาวงค ์ 00:12.9500 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

สนั่น เพชรกระจ่างสุข 
00:13.7300 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด กิติพงษื โลนะชาต ิ 00:12.9100 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อติชาติ เจรญิรัมย ์ 00:12.9700 

เหรียญทองแดง โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธีรพล บุตรวงค ์ 00:13.4600 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อภิชา ดาทอง 00:13.8100 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา นายอดิศักดิ์ ทองศร ี 00:14.2500 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

อนันต์ วิเทศสุขสม 00:13.3200 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผดุงศักดิ์ ก่ิงมาลา 00:13.4200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อภิชาติ อินทรมนต ์ 00:13.7800 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตา นายชลธี สุขชุ่ม 13:14.00 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล น่าน เด็กชายชานนท์ วงค์เกต ุ 00:12.0900 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายนิรชน ห้าวปะสบโชค 00:12.7800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

เด็กชายอนุชิต หิรัญ 00:12.8700 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล ภเูก็ต ถิรวิทย์ จันทรัตน ์ 00:12.5500 

เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ธรรมนญู อุ่นฟอง 00:12.5700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

นายธนวันต์ โพธ์ิน้อย 00:12.7300 
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กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มร่างกาย TF42 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ นายบุญยกร ชลภักด ี 00:27.0900 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่  นายบุญยวีร์ ชลภักด ี 00:35.4200 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มร่างกาย TF44 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จันทบุร ี เด่นภูมิ คชรังค ์ 00:15.6000 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มร่างกาย TF45 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก เทพพิทักษ์ เมืองประทุม 00:12.4700 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ด.ช.กิตติศักดิ์ พอใจ  

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP35 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

เด็กชายวงศกร มนสั 00:21.2200 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร ภิญโญ ชาญเดช 
 

00:23.2200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา สงขลา เอกดนัย เดชพันธ์โกศล 00:23.3300 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

นายวิทวัช กรดแก้ว 00:18.7700 

เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย วินัย หมื่อแล 00:24.7700 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย ธีรพงษ์ เพ็ชรแขก 00:15.5600 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 47 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

นนทบุรี 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ธนกฤต เหง้าโอสา 00:22.4500 

เหรียญทองแดง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี นันทนนท์ จันทะวัง 00:26.8800 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายณัฐพล คําแพง 00:15.4700 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น ชวนากร เทพาขัน 00:15.9900 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น พิพัฒน์พงษ์ ตาลพันธ ์ 00:16.2600 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

ต้น กลิ่นสันเที๊ยะ 00:14.6400 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ช.ชัชวาลย์ มีทรัพย ์ 00:14.8300 

เหรียญทองแดง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายนิธิวัฒน์ ชํานินวล 00:15.9500 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

พายัพ แก้วสาน 00:15.2300 

เหรียญเงิน โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล ภเูก็ต โชคชัย สุขเหลือ 00:15.3800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายสุรศักดิ์ พิมลรัตน ์ 00:17.2200 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ โชคชัย เฮืองฮุ่ง 00:14.3400 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร สิวะ แพรกเมือง 00:14.8100 
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กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

นายเลิศสิน มะลลิา 00:14.7800 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายโกเมศ อยู่หลาย 00:18.5700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา สงขลา ฐิติวุฒิ มานะกาล 00:19.0900 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี ทิวัตถ์ อักษร 00:12.00 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

นายนันทิพัฒน์ จริตงาม 00:12.0400 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

เด็กชายศุภณัฐ ศรเีรืองรัตน ์ 00:12.5000 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี จตุพล จันทร์แพงด ี 00:11.7900 

เหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร พรเทวา กลิ่นหอมอ่อน 00:12:00 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ วัชรากร ไชอยู ่ 00:11:400 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย วีลแชร์ TF53 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายดํารงศักดิ์ อินกอง 00:27.7900 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย วีลแชร์ TF53 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายสะอาดัม แยนา 00:18.9300 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายเกียรติศักดิ์ ทรัพยเ์จรญิ 00:22.1800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ สัภยา แซย่ะ 00:33.6100 
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กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย วีลแชร์ TF54 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายธีรเดช กลางมณ ี 00:19.1900 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายกิตติพงษ์ สุวรรณหงษ ์ 00:21.3200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายสมประสงค์ ศรีวรรณคํา 00:22.4300 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย วีลแชร์ TF54 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายเอกพงษ์ แจ่มกมล 00:18.6600 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

เปี่ยมสุข ชินนะบด ี 00:17.2500 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

เสาวลักษณ์ เรือนสม 00:24.8500 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงอารสิา พิมมงคล 00:26.2000 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาสคีร ี 00:15.5400 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สุภสัสร สุนประโคน 00:19.8200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ศิริวรรณ ยุบลเมฆ 00:22.4700 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงอรอุมา โลหะสาร 00:16.7300 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

อาทิติยา ขุนพร้อม 00:17:210 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

ชวิศา พันธุรัตน์ 00:20:5200 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นกักฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

วาสนา ยิ้มอิน 16:60.00 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

พรพรรษา สุวรรณมหาวงค ์ 17:59.00 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปราถนา วาป ี 22:93.00 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงบุญยานุช เหมลา 01:15.5900 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อน 

ลพบุรี ลพบุร ี

เด็กหญิงมนสันันท์ อัมพวานนท์ 01:17.6900 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อน 

ลพบุรี ลพบุร ี

เด็กหญิงขนิษฐา หลงสุวรรณ 01:17.8400 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา จันจิรา วงค์พิพันธ ์ 17:70:00 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

นางสาวสุกัญญา จรสัวัฒน ์ 00:14.1600 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กหญิงสลักรัก ชมชอบธรรม 00:15:2800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ปิยเนตร พันธ์น้อย 00:16:0200 
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กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี วิภาดา ยืนยาว 15:06.1900 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ปวีณา ศรีโชค 15:67.2900 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ศุภมาศ หตัถกอง 16:07.4900 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มร่างกาย TF45 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

นางสาวขวัญตา บูชา 00:17:3900 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP35 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น วรรณสิา เรืองช่อ 22:17:00 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น หยกเพชร เสวนา 22:33:00 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ พาพร คะนองไพรวัลย ์ 27:87:00 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

นางสาวกชมน อังปนานนท ์ 00:23:4500 

เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ชนินาฎ จันทาคํา 00:27:3100 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี อรวรรณ ฉิมแป้น 00:20:0400 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ บุษยา สอนพรหม 00:24:5300 
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กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ปาริฉัตร โว่ยแม 00:20:6200 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นางสาวพรสดุา พุ่มจันทร ์ 00:52:7300 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย สุภาพร แชมือ 00:21:6700 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ สุพรรษา เริงชัยภูม ิ 00:17:4300 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ พรรณนารา สกลุวงศ ์ 00:18:9400 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 

นนทบุรี 

น.ส.เปรมใจ แจ้งภักด ี 00:20:7900 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี พิยดา ทิมด ี 00:20.4400 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ อฐิตญา เกียรติไพรยศ 00:21.6000 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ชลิดา เล็กอ่อน 00:14:2300 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย ์ 00:14:2500 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา นูรทัศนีมย์ ซูมา 00:15:00 

 

กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี เด็กหญิงศริินันท์ สีเชียงสา 00:13:8700 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม ่

นางสาวดลพรรณ ใจเมือง 00:14:0400 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี ขนิษฐา ทองดี 00:14:10 

 

กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา เฉลิม ชันขุนทด 06:47:6300 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา นันทกร นาคกระแสร ์ 06:47:6600 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

นายธันวา ละฝาย 08:37:8900 

 

กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายชนม์ณกรณ์ ธัญถริพัฒน์ 04:54.6100 

เหรียญเงิน โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จักรกฤต ไชยอร่าม 05:19.7100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เด็กชายอรรถพล กุลสุข 06:09:7400 

 

กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ อนุรุจน์ สูตรไชย 05:25:2900 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม ตติยะ พรกฤษดานันท ์ 05:25:9300 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ณัตติพงศ์ มีนาโพธิ์ 05:40:6700 

 

กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาสคีร ี 08:02.2700 
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กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ไอลดา มาลา 07:23.9500 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา เด็กหญิงขวัญใจ ขวัญบัว 07:23.9700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี หัทยา ภู่เชิด 07:43.8700 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

พิชิต อํานาจปฏิการ 00:34.2500 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

ศราวุธ แย้มโพธ์ฺ 00:36.9200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

สุวิทย์ สรรพกุล 00:38.1800 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

ภูวเรส โมมติร 00:25:1400 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

นายธันวา ละฝาย 00:26.0200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อนุวัฒน์ สีดาวงค ์ 00:26.9000 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อติชาติ เจรญิรัมย ์ 00:26.6400 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด กิติพงษ์ โลนะชาต ิ 00:7.2100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา บุญเอนก พลราชม 00:32.5000 
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กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อภิชา ดาทอง 00:30.8100 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา นายอดิศักดิ์ ทองศร ี 00:31.8600 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อภิชาติ อินทรมนต ์ 00:26:9000 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

อนันต์ วิเทศสุขสม 00:27.6100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผดุงศักดิ์ ก่ิงมาลา 00:28.2100 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล น่าน เด็กชายชานนท์ วงค์เกต ุ 00:24.8100 

เหรียญเงิน โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สพุรรณบุร ี

เด็กชายอนุชิต หิรัญ 00:26.6000 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

ปานเมฆ โชต ิ 00:27.6400 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เด็กชายสมปราชญ์ ชูศรีอ่อน 00:24.7300 

เหรียญเงิน โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล น่าน นายจักรกฤษ งานนันไชย 00:25.0300 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ นายมานพ คําสิทธ์ิ 00:25.4600 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มร่างกาย TF42 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ นายบุญยกร ชลภักด ี 01:06.3400 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ นายบุญยวีร์ ชลภักด ี 01:48.5300 
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กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มร่างกาย TF44 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จันทบุร ี เด่นภูมิ คชรังค ์ 00:32:4500 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มร่างกาย TF45-47 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก เทพพิทักษ์ เมืองประทุม 00:26.5000 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ด.ช.กิตติศักดิ์ พอใจ 00:32.900 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก ภาคภูมิ ทิวแพ 00:37.0700 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP35 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

เด็กชายวงศกร มนสั 00:45.7600 

เหรียญเงิน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา สงขลา เอกดนัย เดชพันธ์โกศล 00:51.0200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร ภิญโญ ชาญเดช 00:51.7500 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

นายวิทวัช กรดแก้ว 00:39.600 

เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย วินัย หมื่อแล 00:52.0900 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

ธีรพงษ์ เพ็ชรแขก 00:33.1000 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ธนกฤต เหง้าโอสา 00:46.8700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี นันทนนท์ จันทะวัง 00:48.5700 
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กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายณัฐพล คําแพง 00:32.6300 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น ชวนากร เทพาขัน 00:33.1200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น พิพัฒน์พงษ์ ตาลพันธ ์ 00:36.3600 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

ต้น กลิ่นสันเที๊ยะ 00:30.7200 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ช.ชัชวาลย์ มีทรัพย ์ 00:31.1800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายนิธิวัฒน์ ชํานินวล 00:33.2800 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

พายัพ แก้วสาน 00:30.8900 

เหรียญเงิน โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล ภเูก็ต โชคชัย สุขเหลือ 00:31.9700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ วัฒนชัย แสนมี 00:36.1400 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ โชคชัย เฮืองฮุ่ง 00:29.6400 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร สิวะ แพรกเมือง 00:31.2400 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

นายเลิศสิน มะลลิา 00:30.2900 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายโกเมศ อยู่หลาย 00:38.9700 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 58 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา สงขลา ฐิติวุฒิ มานะกาล 00:39.7700 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

นายนันทิพัฒน์ จริตงาม 00:24.5400 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี ทิวัตถ์ อักษร 00:24.9100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

เด็กชายศุภณัฐ ศรเีรืองรัตน ์ 00:25.2300 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี จตุพล จันทร์แพงด ี 00:24.4900 

เหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร พรเทวา กลิ่นหอมอ่อน 00:24.8400 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี เด็กชายปฏภิาณ สุขลักษณ ์ 00:25.2300 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย วีลแชร์ TF53 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายดํารงศักดิ์ อินกอง 00:53.1200 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย วีลแชร์ TF53 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายเกียรติศักดิ์ ทรัพยเ์จรญิ 00:49.9700 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายสะอาดัม แยนา 00:55.9600 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม ่ สัภยา แซย่ะ 01:11.6100 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย วีลแชร์ TF54 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายกิตติพงษ์ สุวรรณหงษ ์ 00:40.1300 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 59 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายธีรเดช กลางมณ ี 00:40.9400 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายสมประสงค์ ศรีวรรณคํา 00:41.5500 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย วีลแชร์ TF54 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายเอกพงษ์ แจ่มกมล 00:39.8700 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

เปี่ยมสุข ชินนะบด ี 00:36.5300 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงพัชราภรณ์ บริกูล 00:36.9700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงรตันาภรณ์ บญุเพ็ญ 00:54.1700 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

เจนจิรา ปญ๎ญาทิพย ์ 00:41.8100 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สุภสัสร สุนประโคน 00:48.3700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ศิริวรรณ ยุบลเมฆ 00:53.6900 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงอรอุมา โลหะสาร 00:35.5700 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

อาทิติยา ขุนพร้อม 00:38.4800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

ชวิศา พนัธุรัตน์ 00:58.2500 

 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 60 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

วาสนา ยิ้มอิน 00:36.1600 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปราถนา วาป ี 00:45.4900 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา  00:49.5400 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงบุญยานุช เหมลา 00:35.7700 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อน 

ลพบุรี ลพบุร ี

เด็กหญิงมนสันันท์ อัมพวา

นนท์ 

00:40.8300 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงนรศิรา ข้อจักร 00:42.0100 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สงขลา จันจิรา วงค์พิพันธ ์ 00:40.0900 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

นางสาวสุกัญญา จรสัวัฒน ์ 00:29.5700 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กหญิงสลักรัก ชมชอบธรรม 00:31.7100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ปิยเนตร พันธ์น้อย 00:32.3700 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี วิภาดา ยืนยาว 00:31.4600 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ปวีณา ศรีโชค 00:33.6100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา สงขลา ธิดารัตน์ สีหารตัน ์ 00:34.2900 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 61 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มร่างกาย TF45-47 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

นางสาวขวัญตา บูชา 00:36.6500 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มร่างกาย TF45-47 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นางสาวขวัญตา บูชา 00:36.6500 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP35 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น หยกเพชร เสวนา 00:51.5300 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ พาพร คะนองไพรวัลย ์ 01:06.1800 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP35 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุร ี นางสาวกชมน อังปนา 00:45.5000 

เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ชนินาฎ จันทาคํา 01:01.5800 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี อรวรรณ ฉิมแป้น 00:44.1200 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ บุษยา สอนพรหม 00:58.4800 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ปาริฉัตร โว่ยแม 00:46.0700 

 

  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 62 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย สุภาพร แชมือ 00:49.2000 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ สุพรรษา เริงชัยภูม ิ 00:37.00 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ พรรณนารา สกลุวงศ ์ 00:37.0600 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวดิษยา นาวะบตุร 00:46.2300 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี พิยดา ทิมด ี 00:47.2800 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ อฐิตญา เกียรติไพรยศ 00:00.00 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ชลิดา เล็กอ่อน 00:30.0500 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม ธัญญาวัลย์ วะโหรัมย ์ 00:30.8100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา อารียา สันหมาน 00:32.0400 

 

กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี เด็กหญิงศริินันท์ สีเชียงสา 00:28.8700 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวดลพรรณ ใจเมือง 00:29.5000 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ไอลดา มาลา 00:29.6700 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ ์เชียงใหม่ พิชิต อํานาจปฏิการ 01:23.8300 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายวงศ์ตระกูล ประชาชิตร์ 01:23.8700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีสุราษฎร์ธานี สุวิทย์ สรรพกุล 01:36.2900 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์

ธาน ี

ภูวเรส โมมติร 00:58.2700 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

นายธันวา ละฝาย 00:59.9200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา นครราชสมีา ธวัชชัย นาหมื่นไวย 01:17.3200 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อติชาติ เจรญิรัมย ์ 00:58.5100 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด กิติพงษื โลนะชาต ิ 01:06.7200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา บุญเอนก พลราชม 01:11.2200 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา อภิชาติ อินทรมนต ์ 01:03.3900 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ผดุงศักดิ์ ก่ิงมาลา 01:06.7100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายชนาธิป ประทุมม ี 01:17.00 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา นันทกร นาคกระแสร ์ 01:03.8600 

เหรียญเงิน โรงเรียน การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น ธนากร โนนวังชัย 01:04.2000 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา เฉลิม ชันขุนทด 01:23.1100 
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กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล น่าน เด็กชายชานนท์ วงค์เกต ุ 00:56.4700 

เหรียญเงิน โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

เด็กชายอนุชิต หิรัญ 01:00.8900 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายปฏิพล ปราสัย 01:05.7700 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายชนม์ณกรณ์ ธัญถริพัฒน์ 00:54.2200 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ นายมานพ คําสิทธ์ิ 00:56.3100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล น่าน นายจักรกฤษ งานนันไชย 00:57.8600 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มร่างกาย TF44 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเด่นวัวราษฎรร์ังสรรค์ ตาก เทพพิทักษ์ เมืองประทุม 01:01.4800 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม ่ ด.ช.กิตติศักดิ์ พอใจ 01:15.1100 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย นนทวัฒน์ แซ่หาญ 02:01.3700 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ประภาส แซ่ท่อ 01:24.6800 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล ภเูก็ต โชคชัย สุขเหลือ 01:15.8600 
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กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มสมอง CP38 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายเลิศสิน มะลลิา 01:07.5200 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายนันทิพัฒน์ จริตงาม 00:57.8400 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี ทิวัตถ์ อักษร 00:59.6200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายเทียนชัย จินดาวงศ ์ 00:59.7600 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร พรเทวา กลิ่นหอมอ่อน 00:56.0500 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี เด็กชายปฏภิาณ สุขลักษณ ์ 00:56.8900 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา นายจตุพร แก้วมณุ ี 00:57.2100 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย วีลแชร์ TF53 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายสะอาดัม แยนา 01:12.7600 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายเอกพงษ์ แจ่มกมล 01:14.4100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายเกียรติศักดิ์ ทรัพยเ์จรญิ 01:44.3700 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย วีลแชร์ TF54 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายธีรเดช กลางมณ ี 01:08.2400 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายกิตติพงษ์ สุวรรณหงษ ์ 01:20.8500 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายกรกต ไหมวิจติร 01:27.4800 
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กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงอรอุมา โลหะสาร 01:24.1700 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงวัชราภรณ์ ตั้มขุนหิม้ 01:33.4100 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาสคีร ี 01:39.7900 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สุภสัสร สุนประโคน 02:03.6400 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ศิริวรรณ ยุบลเมฆ 02:12.6700 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

วาสนา ยิ้มอิน 01:30.0200 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปราถนา วาป ี 02:03.4600 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มตา TF13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงบุญยานุช เหมลา 01:26.3900 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ําซ้อน 

ลพบุรี ลพบุร ี

เด็กหญิงขนิษฐา หลง

สุวรรณ 

01:42.6700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กหญิงนรศิรา ข้อจักร 01:50.9100 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล จงัหวัดสุพรรณบรุี 

สุพรรณบุร ี

นางสาวสุกัญญา จรสัวัฒน ์ 01:08.3500 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ปิยเนตร พันธ์น้อย 01:13.1800 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ พรสวรรค์ ดวงสุพรรณ ์ 01:26.3700 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ปวีณา ศรีโชค 01:16.7100 

เหรียญเงิน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา สงขลา ธิดารัตน์ สีหารตัน ์ 01:16.9500 

เหรียญทองแดง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี ดาวพระศุกร์ รินโรย 01:21.8800 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มร่างกาย TF45-47 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุร ี นางสาวขวัญตา บูชา 01:34.8300 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP36 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ปาริฉัตร โว่ยแม 01:56.4600 

 

กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง กลุ่มสมอง CP37 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ พรรณนารา สกลุวงศ ์ 01:30.1700 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ สุพรรษา เริงชัยภูม ิ 01:32.2300 

 

กรีฑา ว่ิง 400 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ป ี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ชลิดา เล็กอ่อน 01:13.9900 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เด็กหญิงสุนิสา หสัดิน 01:17.1600 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา นูรทัศนีมย์ ซูมา 01:17.6600 
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กรีฑา ว่ิง 400 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ป ี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ไอลดา มาลา 01:07.9100 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวดลพรรณ ใจเมือง 01:09.2400 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา นางสาวศิโรธร ตันหงษ์ 01:13.9600 

 

กรีฑา ว่ิง 400 เมตร หญิง สมอง T36 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย สุภาพร แชมือ 01:47.8200 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ บุษยา สอนพรหม 02:09.9600 

 

กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร ชาย กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา นครราชสีมา นําโชค เขมจิรสัย ์ 

บุญเอนก พลราชม  

ภูมิพัฒน์ ทานวัน  

อติชาติ เจรญิรัมย ์ 

อภิชาติ อินทรมนต ์

00:57.2300 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เชียงใหม ่

คณวัต ขาเหล็ก  

พิชิต อํานาจปฏิการ  

ภูธิเบศ ศรเดช  

สุรชัย หยกพณิชกิจ  

อนันต์ วิเทศสุขสม  

อภิสิทธ์ิ เฉพาะธรรม 

00:57.9200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายชนาธิป ประทุมม ี 

เด็กชายวงศ์ตระกูล ประชาชิตร ์ 

เด็กชายศราวุฒิ วรรณขาม  

เด็กชายสิทธิโชค ซาสุด 

01:09.2700 
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กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร ชาย กลุ่มสมอง TF35-38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 

ต้น กลิ่นสันเที๊ยะ  

ธีรพงษ์ เพ็ชรแขก  

น๊อต กาจพล  

พฤหัส ฤาชา  

อนันต์ แย้มใหญ ่ 

โชคอนันต์ สดับพงษ ์

01:32.2800 

เหรียญเงิน 
 

โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายนิธิวัฒน์ ชํานินวล  

ภิญโญ ชาญเดช  

สิวะ แพรกเมือ 

01:42.9400 

 

กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี กิตติศักดิ์ ทองนาค  
คมสัน แก้วทา  
จตุพล จันทร์แพงด ี 
ทินกร จงใจ  
ศุภชัย กันเพียง  
อัมพร อันใฮ 

00:47.6400 

เหรียญเงิน 
 

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ฐิคุณวุฒิ ทองเงิน  
ณัตติพงศ์ มีนาโพธิ์  
ทรงกรด สายแจ้ง  
วัชรากร ไชอยู ่ 
อนุรุจน์ สูตรไชย  
อภิรักษ์ ม่วงศรีจันทร ์

00:48.8900 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี จักรกฤษณ์ อํ่าสกลุ  
นฤดม หาโล๊ะ  
สมศักดิ์ ยอดปิ่น  
สุทธิรักษ์ วันวงษา  
อนัส อําพันธ์  
เด็กชายปฏภิาณ สุขลักษณ ์

00:57.7700 
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กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี กิตติศักดิ์ ทองนาค  

คมสัน แก้วทา  

จตุพล จันทร์แพงดี  

ทินกร จงใจ  

ศุภชัย กันเพียง  

อัมพร อันใฮ 

00:47.6400 

เหรียญเงิน  ฐิคุณวุฒิ ทองเงิน  

ณัตติพงศ์ มีนาโพธิ์  

ทรงกรด สายแจ้ง  

วัชรากร ไชอยู่  

อนุรุจน์ สูตรไชย  

อภิรักษ์ ม่วงศรีจันทร ์

00:48.8900 
 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี จักรกฤษณ์ อํ่าสกลุ  

นฤดม หาโล๊ะ  

สมศักดิ์ ยอดปิ่น  

สุทธิรักษ์ วันวงษา  

อนัส อําพันธ์  

เด็กชายปฏภิาณ สุขลักษณ ์

00:49.6600 

 

กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร หญิง กลุ่มตา TF12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น 
 

เด็กหญิงนรศิรา ข้อจักร  

เด็กหญิงบุญยานุช เหมลา  

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ตั้มขุนหิม้  

เด็กหญิงอรอุมา โลหะสาร 

01:12.8700 
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กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร หญิง กลุ่มสมอง TF35-38 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี ปณิดา ยาวะโนภาส  
พิยดา ทิมดี  
อรวรรณ ฉิมแป้น  
เมธาวี จําปาโพธ์ิ 

02:43.00 

 

กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา ด.ญ.เซาดะฮ์ อูเซ็ง  

นูรทัศนีมย์ ซูมา  

พัณณติา หมื่นภู ่ 

อารียา สันหมาน  

เด็กหญิงสุรณิี คําประวัติ ์ 

เอื้อมฝ๎น เพ็ชจุ้ย 

01:01.7400 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

นางสาวเบญจวรรณ เหล็นเพ็ชร  

เด็กหญิงดวงกมล วิบูลชาต ิ 

เด็กหญิงมะลิวรรณ เทียงธรรม  

เด็กหญิงสุนิสา หสัดิน 

01:02.2700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบรุ ี เด็กหญิงกัลญา ภักดิ์ดีรตัน ์ 

เด็กหญิงปนัดดา พิมพยม  

เด็กหญิงภรูิชญา บุญเสริม  

เด็กหญิงศิวปรียา คําไกร  

เด็กหญิงสุภาวดี หอมทรัพย ์
 

01:00.5500 
 

 

กรีฑา วิ่ง 4x100 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี
 

ทัศนีย์ ภูหมอก  

นันท์สินี ขุนเรศ  

ศิริพร อ่อนด ี 

สุธีกานต์ ทาสะโก  

00:56.8500 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

อรทัย ลิตาส ี 

เด็กหญิงศริินันท์ สีเชียงสา 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี กษมาวรรณ ป๎้นสอาด  

กิตติกาญน์ เกตุสูงเนิน  

ขนิษฐา ทองดี  

หัทยา ภู่เชิด  

เด็กหญิงณัฐกานต์ มนญูผล 

00:57.9800 
 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ชนิตา เพชรวงษ์  

พัชรีวัลย์ ภู่วรณ ์ 

มาริสา ศรีสังข ์ 

สุนิศา พลรักษ์เขตต ์ 

สโรชา นาคขวัญ  

ไอลดา มาลา 

01:00.5500 

 

กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

ณัฐพล แก้วมณ ี 

ทศพล บัติยศ  

วัชรชัย รอดรัตน ์ 

วีรชัย แก้วมณ ี 

สมศักดิ์ เทพส่ง  

เด็กชายอรรถพล กุลสุข 

04:23.1600 

เหรียญเงิน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา สงขลา ขรรค์ชัย มโนมัยอุดมพร  

ตะวัน ปานทอง  

นายสุไลมาน ยายอ  

พีรพัฒน์ ยังรอด 

04:56.7500 

 

กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี  

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ กันตา แสนศลิา  05:47.3900 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

จันทรวิมล สุโรรัมย ์ 

จิราพร ศรโีคตร  

ปิยเนตร พันธ์น้อย  

พรสวรรค์ ดวงสุพรรณ ์

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ นางสาวปิ่นไพร สุนเจิม  

เด็กหญิงจรีาวรรณ สิงห์ใจ  

เด็กหญิงนิสริน อนุวงศ์เจรญิ  

เด็กหญิงวชิราพร ปาคําน้อย  

เด็กหญิงสลักรัก ชมชอบธรรม 

06:20.8300 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จิดาภา แก้วจันทร ์ 

พลอยไพลิน ทวสีุข  

เด็กหญิงจริภัทร วงศิลป ์ 

เด็กหญิงปณ๎ฑิตา ด้วงเพ็ง  

เยาวเรศ บรรจางศ์ 

07:50.5400 

 

กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี กิตติศักดิ์ ทองนาค  

คมสัน แก้วทา  

จตุพล จันทร์แพงด ี 

ประสิทธ์ิ ต่อสกุล  

ศุภชยั กันเพียง  

อัมพร อันใฮ 

03:56:41.00 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ณัตติพงศ์ มีนาโพธิ์  

ทรงกรด สายแจ้ง  

วัชรากร ไชอยู ่ 

อนุรุจน์ สูตรไชย 

04:01:62.00 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา นาซือรี ทากือแน  

นายกอเซ็ม สะแม  

นายจตุพร แก้วมณุ ี 

04:02:15.00 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

นายยุทธนา คงหน ู 

นายสุแบงค์ เหล่าทอง  

รีดวัน ตาแยะ 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี จักรกฤษณ์ อํ่าสกลุ  

นฤดม หาโล๊ะ  

สมศักดิ์ ยอดปิ่น  

เด็กชายปฏภิาณ สุขลักษณ ์

04:02:11.00 

 

กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

หรียญทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ กันตา แสนศลิา  

จันทรวิมล สุโรรัมย ์ 

จิราพร ศรโีคตร  

ปิยเนตร พันธ์น้อย  

พรสวรรค์ ดวงสุพรรณ ์

05:47.3900 

เหรียญเงิน โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ นางสาวปิ่นไพร สุนเจิม  

เด็กหญิงจรีาวรรณ สิงห์ใจ  

เด็กหญิงนิสริน อนุวงศ์เจรญิ  

เด็กหญิงวชิราพร ปาคําน้อย  

เด็กหญิงสลักรัก ชมชอบธรรม 

06:20.8300 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จิดาภา แก้วจันทร ์ 

พลอยไพลิน ทวสีุข  

เด็กหญิงจริภัทร วงศิลป ์ 

เด็กหญิงปณ๎ฑิตา ด้วงเพ็ง  

เยาวเรศ บรรจางศ์ 

07:50.5400 
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กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร หญิง กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช กิ่งแก้ว ศรีโมรถ  

นางสาวอัยยะนุช สุขเมตตา  

ปานทิพย์ ปานมาส  

พิกุลแก้ว ทองคําชุม 

07:02.8100 

 

กรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี กษมาวรรณ ป๎้นสอาด  

กิตติกาญน์ เกตุสูงเนิน  

ขนิษฐา ทองดี  

หัทยา ภู่เชิด  

เด็กหญิงณัฐกานต์ มนญูผล 

05:03.1800 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ทัศนีย์ ภูหมอก  

นันท์สินี ขุนเรศ  

ศิริพร อ่อนด ี 

สุธีกานต์ ทาสะโก  

อรทัย ลิตาส ี 

เด็กหญิงศริินันท์ สีเชียงสา 

05:12.1100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา นางสาวศิโรธร ตันหงษ ์ 

อารีญา ชัยรามัญ  

เด็กหญิงขวัญใจ ขวัญบัว  

เบญจมาศ คมเฉียบ 

05:18.3100 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เชียงใหม ่

นายธันวา ละฝาย 02:29.4200 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุ

ราษฎร์ธาน ี

ภูวเรส โมมติร 02:31.9900 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เชียงใหม ่

สนั่น เพชรกระจ่างสุข 02:54.00 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย กลุ่มตา TF13 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา 

นครราชสมีา 

เฉลิม ชันขุนทด 02:33.0400 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสมีา 

นครราชสมีา 

นันทกร นาคกระแสร ์ 02:36.4800 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย กลุ่มปัญญา TF20 อายุ 17 - 25 ปี อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายชนม์ณกรณ์ ธัญถริพัฒน์ 02:10.5700 

เหรียญเงิน โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายภูสิทธ์ิ บุญส่ง 02:20.5300 

เหรียญทองแดง โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล ภเูก็ต ถิรวิทย์ จันทรัตน ์ 02:21.7300 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี กฤษฎา ภูมิพนา 02:45.5500 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

เด็กชายกิตติพงษ์ สดุจิตร ์ 02:47.3800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี โรจน์ศักดิ์ สุขเจือ 02:53.8500 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม พุฒิเมธ นาคบรรณ ์ 02:22.0000 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ อนุรุจน์ สูตรไชย 02:22.0700 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม ศรราม อ่อนเจริญ 02:26.0400 
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กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย วีลแชร์ TF54 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวลั สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายธีรเดช กลางมณ ี 02:28.8000 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายสมประสงค์ ศรีวรรณคํา 03:03.1500 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายกิตติพงษ์ สุวรรณหงษ ์ 03:12.8900 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย วีลแชร์ TF54 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายเอกพงษ์ แจ่มกมล 02:45.6800 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง กลุ่มตา TF11 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นกักฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เชียงใหม ่

เจนจิรา ปญ๎ญาทิพย ์ 04:10.7000 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ศิริวรรณ ยุบลเมฆ 05:10.7200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ปราถนา วาปี 05:29.3200 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง กลุ่มร่างกาย TF45 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น วรรณสิา เรืองช่อ 05:26.1700 

 

กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 10 -16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบรุ ี เด็กหญิงปนัดดา พิมพยม 03:10.9900 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบรุ ี เด็กหญิงภรูิชญา บุญเสริม 03:13.6800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงสุนิสา หสัดิน 03:25.4700 
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กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา เด็กหญิงขวัญใจ ขวัญบัว 03:23.3800 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ ์ ไอลดา มาลา 03:23.4100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี กิตติกาญน์ เกตุสูงเนิน 03:24.9800 

 

กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย กลุ่มหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี คมสัน แก้วทา 7.28 
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันโกลบอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชศรมีา 1 1 0 2 
2 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอด

พิการซ้ําซ้อน ลพบุร ี
1 0 1 2 

3 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1 0 0 1 
4 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์
0 1 1 2 

5 โรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุร ี 0 1 0 1 
6 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 1 1 
7 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 0 0 1 1 

รวม 3 3 4 10 
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โกลบอล 
 

โกลบอล ทีมชาย กลุ่มตา อายุ 10 – 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการ

ซ้ําซ้อน ลพบุร ี

เด็กชายกฤษฎา  ธัญญวนิชพงษ์ 
เด็กชายชัชวาล  ร้อยผึ้ง 
เด็กชายดนุพร  สุขสม 
เด็กชายสมศักดิ์  ชัยมา 
เด็กชายอติวิชญ์  มาลาพล 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชศรมีา 

นครราชสมีา 

ตะวันรุ่ง  สมานชาต ิ
ธีรวุฒิ  จันกระโทก 
ภาณสุรณ์  เที่ยงตรง 
อดิศักดิ์  โพ๊ะสูงเนิน 
เด็กชายปรีชาพล  อินทร์เพญ็ 
เด็กชายพัฒนชัย  โพธิ์ชัยราษฎร ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 
กรุงเทพมหานคร 

กันต์ศักดิ์  แสนโภชน ์
กิตติพงษ์  แสนหาญ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เชียงใหม ่

ศักดินันท์  โพธิ์ทอง 
อนันต์  บุญคํากุล 
อาทิตย์  กรัชกายภาค 
เล็ก  จะหลั่ง 

 

 

โกลบอล ทีมชาย กลุ่มตา อายุ 17 – 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชศรมีา 

นครราชสมีา 

ธีระพงษ์  เจริญรัมย ์
นัฐพล  ยาวรัมย ์
บรรชา  มูลเพ็ชร 
วานิช  ใจปิติ 
โกศล  เพชรประกอบ 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เชียงใหม ่

กิตติไกร  ใจสิน 
ธีรพงษ์  ใจพรม 
บุญโชค  ต๊ะนัย 
วัฒนา  ทองคํา 
สุรเดช  สถิตสถาพรชัย 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการ
ซ้ําซ้อน ลพบุร ี

นายธนพล  กลิ่นคง 
นายธนากร  ฟ๎กทับ 
นายวิทวัส  พรมโชต ิ

 

 

โกลบอล ทีมหญิง กลุ่มตา อายุ 17 – 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ชลบุรี นางสาวกัญญารัตน์  เรืองวิชา 
นางสาวณัฐนิชา  ศรีปิ่นเปา่ 
นางสาวธัชณเรศ  ประเสริฐพรรณ 
นางสาวสุธาลินี  โพธิทา 
นางสาวโสฬส  คงยิ้ม 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุร ี ด.ญ.กมลลักษณ์  ทองแดง 
นางสาวภาวินี  วิสารตัน ์
นางสาวมารสิา เพ็งพิน 
รสริน  เชื่อเหมิ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาวกรรณิการ์ ขุยจันทึก 
นางสาวณัฐฌาย์  ไตรรตัน ์
นางสาวสุนสิา  เสมาเพชร 
นางสาวแก้วมณี  แพงมา 
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันเซปัคตะกร้อ  
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ  

ทอง เงิน ทองแดง รวม 
1 โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 1 0 0 1 

2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1 0 0 1 

3 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1 0 0 1 

4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ์ 0 2 0 2 

5 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา 0 1 0 1 

รวม 3 3 0 6 
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เซปัคตะกร้อ 
 

เซปัคตะกร้อ ทมีเดี่ยว ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 
นายชนะ ยุ่งยาค  
นายชรินทร์ ยุ่งยาค  
นายประเสริฐ พันธ ุ 
นายรักเกียรติ ทองด ี 
นายวรยุทธ แก้วศรีนวล 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญ๎ญา สงขลา นัสรุดดิน กาเซ็ง  
นิรุสลัน จาหลง  
ฝฤษฎ์ บินโตะ๊หีม  
มนต์ประสิทธ์ิ เพชรแก้ว  
สุไลมาน อาแว 

 

 

เซปัคตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย กลุ่มพิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม จีรวัฒน์ สังข์พุก  

พัฒนาการ เล็กพอใจ  
พิสิษฐ์ วงศ์เมือง  
อาภากรณ์ สังข์ทอง 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายกิติพงษ์ ศรีสุวรรณ  
นายชุตินันท์ ทองประภา  
นายวิรัตน์ สังวร  
เด็กชายณัฐวัฒน์ นิโรรมัย ์ 
เด็กชายธนาวัฒน์ ชูบัว 

 

 

เซปัคตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย กลุ่มพิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร ธนกร แก้วดี  

วิทวัส แว่นแก้ว  
อัมรินทร์ ช่ืนจิตร 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ เด็กชายณัฐวัฒน์ นิโรรมัย ์ 
เด็กชายธนาวัฒน์ ชูบัว 
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส  
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล 3 4 5 12 
2 โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล 3 2 2 7 
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 3 0 1 4 
4 โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น 2 1 0 3 
5 โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุร ี 1 2 2 5 
6 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 1 0 0 1 
7 โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค ์ 1 0 0 1 
8 โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู 0 2 0 2 
9 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 0 1 3 4 
10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี 0 1 1 2 
11 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 0 1 0 1 
12 โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม ่ 0 0 2 2 
13 โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู 0 0 2 2 
14 โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู 0 0 2 2 
15 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ์ 0 0 2 2 
16 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 0 1 1 

รวม 14 14 23 51 
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เทเบิลเทนนิส 

 

 

เทเบิลเทนนิส ชายคู่ กลุ่มพิการทางหู อายุ10 - 16 ปี  

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม วชิรวิทย์ อุดอิน  

เดชาวัต อ่วมเกต ุ
 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี ณัฐกิตติ์ พรมชาต ิ 
ธนกฤต ไกลทุกข ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ ด.ช.นพพร จุลมสุิก  
นายณัฐกฤต เรืองอยู ่

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ ธวัชชัย พูลการไถ  
เด็กฃายวิชชากรณ์ สร้อยฟ้า 

 

 

เทเบิลเทนนิส ชายคู่ กลุ่มพิการทางหู อายุ17 - 25 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ วิบูลรัตน์ ทะแพ่ง  
เสรีวัฒน์ แฟงอ๊อด 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ นายชัยศิลป์ แก้วบัวด ี 
นายสิรวิชญ์ เส็งสุขสุวรรณ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ นายพิษณุ อินทรีย์สุข  
นายสุพร สุทธิชัย 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร พรเทพ ไกรทองสุข  
วิศรุต ทรัพย์เพียรเลิศ 

 

 

เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร ชัยธวัช เกตุนิ่ม  
เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 
ธีระศักดิ์ พงศ์พศิน  

เหรียญทองแดง โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี เด็กชายหรญัย์ เหลืองอร่าม  
เหรียญทองแดง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี สุขสวัสดิ์ จันนุบิน  
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เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ คุณานนท์ ดิษฐสุนนท์  
เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย พีรพล เขื่อนแก้ว  
เหรียญทองแดง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี ภีระศักดิ์ พงษ์รัตน ์  
เหรียญทองแดง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ปฏิวัติ มหาวงศนันท์  

 

เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม เดชาวัต อ่วมเกต ุ  
เหรียญเงิน โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ ด.ช.นพพร จุลมสุิก  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี ณัฐกิตติ์ พรมชาต ิ  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม วชิรวิทย์ อุดอิน  
 

เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว กลุ่มพิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม ศิริศักดิ ์บุญประสาน  
เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ เสรีวัฒน์ แฟงอ๊อด  
เหรียญทองแดง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ วิบูลรัตน์ ทะแพ่ง  
เหรียญทองแดง โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ นายชัยศิลป์ แก้วบัวด ี  
 

 
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว กลุ่มพิการยืนแข่งขัน TT6 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น นายวรวุฒิ ศรีประทุมวงศ ์  
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายธีรพงศ์ บุญสูงเนิน  
 

เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว วีลแชร์ TT3 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายเขมทัต นาจันทร์ทอง  
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายพงษธร ประชุมรตัน ์  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ นายชนวีร์ แซ่ย่าง  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายกมล สายจันทร ์  
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เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ กลุ่มพิการทางหู อายุ17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ น.ส.ลดัดา สุขนุ่น  

นางสาวมัณฑนา กลั่นรปู 
 

เหรียญเงิน โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ น.ส.ศิรลิักษณ์ ประสิทธิกสิกร  
นางสาวเสาวภา วัฒนกิจ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 
เชียงใหม ่

นางสาวนฤมล ปาระมลูวงค ์ 
สุธีธิดา แซ่ซ้ง 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพมหานคร 

ฉัตรอนงค์ ทองวิชิต  
ปิยธิดา สาครรตัน ์

 

 

 

เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 
  

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 

นนทบุรี 
พัชรี เขียวสะอาด  

เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย กรวิภา คชวงศ์  
เหรียญทองแดง โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี ชุติภา แผ่นสุวรรณ ์  

 

 

เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ วรรณา แซ่ย่าง  
เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ พิมลพรรณ ดีคาํ  

 

 

เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ ด.ญ.โศลดา โพธ์ิอินทร ์  
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม ่
สุธีธิดา แซ่ซ้ง  

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ เด็กหญิงนัชชา มากม ี  
เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

กรุงเทพมหานคร 
วรรณสณิี ลิ่มหุ่น  
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เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว กลุ่มพิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ นางสาวมัณฑนา กลั่นรปู  
เหรียญเงิน โรงเรียนนครสวรรค์ป๎ญญานุกูล นครสวรรค ์ น.ส.ลดัดา สุขนุ่น  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม ่
นางสาวนฤมล ปาระมลูวงค ์  

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 
เชียงใหม ่

นางสาวอวิกา พรประดิษฐ์พงศ์  

 

 

เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว วีลแชร์ TT2 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวลั สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ญ.วาสนา ศรีงาม  
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ญ.ปานวาส ศรีงาม  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี สวรรณลักษ์ เอี่ยมจิตต ์  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ด.ญ.เรวดี ระวังการ  
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันบอกเซีย  
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม ่ 6 1 0 7 
2 ศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุร ี 3 1 1 5 
3 โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น 1 1 2 4 
4 โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุร ี 0 5 3 8 
5 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 0 1 2 3 
6 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 0 1 1 2 
7 โรงเรียนประชาบด ี 0 0 1 1 

รวม 10 10 10 30 
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บอกเซีย  
 

บอกเซีย คู่ กลุ่มพิการทางสมอง BC3 อายุ 17 - 25 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง ศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี เพชรบรุ ี นางสาวเกศิณี เกียรติพัฒนกุล  
นายพงศ์ศธร พูลเกต ุ 
เด็กหญิงรัชนีกร พรมแก้ว 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี ธนัญทิภา พสุภา  
เด็กหญิงลดามณี กล้าหาญ 

 

 

บอกเซีย บุคคล กลุ่มพิการทางสมอง BC2 อายุ 10 - 16 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ วิชัย สกุลมุกดา  
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายกัณฑ์พัฒน์ แจ่มกระจ่าง  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายธีรศักดิ์ เฉิดฉาย  
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
นายพงศกร คงรอด  

 

บอกเซีย บุคคล กลุ่มพิการทางสมอง BC2 อายุ 17 - 25 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ด.ช.ภาคภมูิ ลินชุม  
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายภาณุพงศ์ ทิพย์มณ ี  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น น.ส.ดวงพร เดชโฮม  
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
นางสาวเหมือนตะวัน จิวานนท ์  

 

บอกเซีย บุคคล กลุ่มพิการทางสมอง BC3 อายุ 17 - 25 ปี  
เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง ศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี เพชรบรุ ี นางสาวเกศิณี เกียรติพัฒนกุล  
เหรียญเงิน ศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี เพชรบรุ ี นายพงศ์ศธร พูลเกต ุ  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี ธนัญทิภา พสุภา  
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บอกเซีย บุคคล กลุ่มพิการทางสมอง BC3 อายุ 10 - 16 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง ศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเพชรบุรี เพชรบรุ ี เด็กหญิงรัชนีกร พรมแก้ว  
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กหญิงลดามณี กล้าหาญ  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ญ.จุฑามาศ รตันา  

 

บอกเซีย บุคคล กลุ่มพิการทางสมอง BC4 อายุ 17 - 25 ปี  
เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ นายสันติ เนาว์แสง  
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ญ.พลอยไพลิน ลอดแก้ว  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายชาญวิทย์ กาญวิจติร  
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน 
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 5 3 1 9 
2 โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู 2 2 4 8 
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2 1 2 5 
4 โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู 2 0 2 4 
5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 2 2 5 
6 โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล 1 0 0 1 
7 โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู 1 0 0 1 
8 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ์ 0 2 3 5 
9 โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล 0 2 1 3 
10 โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู 0 1 1 2 
11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0 1 0 1 
12 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี 0 0 2 2 
13 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 0 0 2 2 
14 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 0 0 1 1 
15 โรงเรียนประชาบด ี 0 0 1 1 
16 โรงเรียนระยองปญ๎ญานุกลู 0 0 1 1 
17 โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 0 0 1 1 

รวม 14 14 24 52 
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แบดมินตัน 
 

แบดมินตัน คู่ผสม พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี  
 

 

 

 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี กาญจนา พิมพา 

ดํารงค์ศักดิ์ ม่วงนนทะศร ี

 

เหรียญเงิน โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา เด็กชายบุญฤทธิ์ บุญญนวฤทธิ์  

เด็กหญิงมัทนา แสวงผล 
 

แบดมินตัน คู่ผสม พิการทางหู อายุ 10 - 16 ป 

แบดมินตัน คู่ผสม พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 
     

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม น.ส.ศุภรัตน์ อินทร์หอม  

ภาคภูมิ แยม้ใบนา 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา เด็กชายพีรยุทธ ภูศรีน้ํา  

เด็กหญิงกฤษติกา สว่างพลกลัง 

 

 

แบดมินตัน ชายคู่ พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี กฤษกร รูปสะอาด 

วุฒิชัย โยวผุย 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

นายนัฐพงษ์ คลองยวน 

นายบุญยภู ฉิมแสง 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี เด็กชายชโยธร จอมพงษ ์

เด็กชายเอกภพ หวนอาวรณ ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี ธงชัย คุ้มหรั่ง 

ธนพล สายบุบบผา 

 

 

แบดมินตัน ชายคู่ พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ธนากร ทองพิลา  
นายภาณุพงษ์ โคกกลาง 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญเงิน 
 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม จีรวัฒน์ จิตรพรม  
ภาคภูมิ แยม้ใบนา 

 

เหรียญทองแดง 
 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี ชัยการ สมตา  
สราวุธ แก่นวงษ ์

 

เหรียญทองแดง 
 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพมหานคร 

อนุมัติ โต๊ะทอง  
เจษฎา มะลิวรรณ 

 

 

แบดมินตัน ชายเดี่ยว พิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี พีรชา ทองปลิว  

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กชายวราพงษ์ พงษ์ไพบูลย ์  

เหรียญทองแดง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี ด.ช.มกรธวัช วราห์สิน  

เหรียญทองแดง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สิทธิพร สอนมีศร ี  
 

แบดมินตัน ชายเดี่ยว พิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนอุบลป๎ญญานุกลู อุบลราชธานี ณรงค์ทรรศ์ เจนถูกใจ  

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ชัยวัฒน์ สุวรรณเสน  

เหรียญทองแดง โรงเรียนระยองปญ๎ญานุกลู ระยอง ธนาธิป อํานวยการ  

เหรียญทองแดง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ วีระพร สถาน  

 

แบดมินตัน ชายเดี่ยว พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ดํารงค์ศักดิ์ ม่วงนนทะศร ี  

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี วุฒิชัย โยวผุย  

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี เด็กชายชโยธร จอมพงษ ์  

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา เด็กชายบุญฤทธ์ิ บุญญนวฤทธิ์  
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แบดมินตัน ชายเดี่ยว พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิต ิ

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี ธนากร ทองพิลา  
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี นายภาณุพงษ์ โคกกลาง  
เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

กรุงเทพมหานคร 
อนุมัติ โต๊ะทอง  

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม จีรวัฒน์ จิตรพรม  
 

แบดมินตัน หญิงคู่ พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

เด็กหญิงวิชิรญาณ์ ชูเมือง 
เด็กหญิงสุภาพร หมวดคงทอง 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพมหานคร 

อารีรัตน์ รศัม ี
เยาวลักษณ์ มังคละวงศ์ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา   
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม นฤภร กระดาษแก้ว 

ยุพิน ทองดอนเหมือน 
 

 

แบดมินตัน หญิงคู่ พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม น.ส.ศุภรัตน์ อินทร์หอม 

พรสุดา สอดศร ี
 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

นางสาวศิริพร เกษไร 
เด็กหญิงสุริรตัน์ แสงอาวุธ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

นางสาวรจนาถ รอดปลอด 
นางสาววัลย์ทิชา ดาบทอง 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา นางสาววราพร กองษา  
เด็กหญิงขวัญฤดี อันสุข 

 

 

แบดมินตัน หญิงเดี่ยว พิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล ภเูก็ต วราภรณ์ ประทีป ณ ถลาง  

เหรียญเงิน โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย สุพรรษา แหลมจดั  
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 

นนทบุรี 

ด.ญ.ณัฐกรณ์ ปรึกษา  

เหรียญทองแดง โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี เด็กหญิงกานต์ชรินรัฎ นาค

สุวรรณ 

 

 

แบดมินตัน หญิงเดี่ยว พิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถติ ิ

เหรียญทอง โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี ศิริลักษณ์ ทิพยศักดิ ์  

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ พิมพ์ใจ คําพัน  

เหรียญทองแดง โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี ธนาภรณ์ หล่อหลง  

เหรียญทองแดง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย ประกายดาว ณ ลาํปาง  

 

แบดมินตัน หญิงเดี่ยว พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา เด็กหญิงมัทนา แสวงผล  
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี กาญจนา พิมพา  
เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

กรุงเทพมหานคร 
เยาวลักษณ์ มังคละวงศ์  

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี นฤมล อาจหาญ  
 

แบดมินตัน หญิงเดี่ยว พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา เด็กหญิงขวัญฤดี อันสุข  
เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

กรุงเทพมหานคร 
อรพรรณ กาญจน์ธนกิจ  

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

นางสาวศิริพร เกษไร  

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา นางสาววราพร กองษา  
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันเปตอง  
 การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์”  

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน ์ 5 2 2 9 
2 โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล 4 4 1 9 
3 โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม ่ 4 1 1 6 
4 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 4 0 1 5 
5 โรงเรียนประชาบด ี 3 6 0 9 
6 โรงเรียนลพบุรีปญ๎ญานุกลู 3 1 3 7 
7 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 2 1 2 5 
8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ์ 2 1 2 5 
9 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 2 0 0 2 
10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุร ี 1 1 2 4 
11 โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล 1 1 1 3 
12 โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู 1 1 1 3 
13 โรงเรียนฉะเชิงทราป๎ญญานุกลู 1 0 3 4 
14 โรงเรียนกาวิละอนุกลู 1 0 0 1 
15 โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู 1 0 0 1 
16 โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู 0 2 1 3 
17 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0 2 1 3 
18 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1 5 6 
19 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู 0 1 3 4 
20 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 0 1 2 3 
21 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 0 1 2 3 
22 โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 0 1 1 2 
23 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี 0 1 1 2 
24 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 0 1 0 1 
25 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 0 1 0 1 
26 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 3 3 
27 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 0 3 3 
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ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

28 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 0 0 2 2 
29 โรงเรียนระยองปญ๎ญานุกลู 0 0 2 2 
30 โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุร ี 0 0 2 2 
31 โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล 0 0 2 2 
32 โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร 0 0 1 1 

รวม 35 31 50 116 
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เปตอง 
 

เปตอง ชายคู่ พิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนกาวิละอนุกลู เชียงใหม ่ เด็กชายยุทธศาสตร์ แซซ่้ง 
เด็กชายสรุชาติ แซ่วะ 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี จักรพงษ์ แสนบัวโพธิ ์ 
มนูศักดิ์ พูนทรัพย ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ วิชิต ทองทั่ว  
อนุชา พรมคุณ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ธีระนันท์ หันตุลา  
ธีระยุทธ เรียงสาย 

 

 

เปตอง ชายคู่ พิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา นายณัฐพล สุวรรณชิวหกุล 
เด็กชายธวัฒน์ พันสุมา 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี กฤษกร อ่วมนุสนธิ ์ 
จักรกฤษณ์ แซ่อึ้ง 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายสันโชค เชื้อโห ้ 
เด็กชายสภุัทชัย ทิพย์มงคล 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนระยองปญ๎ญานุกลู ระยอง ณัฐวัฒน์ อมูลราช  
นายสัมพันธ์ สอนทรัพย ์

 

 

เปตอง ชายคู่ พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ สรศักดิ์ เยาว์ยัง  
สุทธิพจน์ จีระวงศ ์

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี จิรภาส เพียรภานิช  
ธัญวุฒิ ดวงแก้ว 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร พันศักดิ์ เปรมชัยวรกุล  
อรรถพล แสงศริ ิ

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ เด็กชายบุญสิทธ์ิ เพิ่มทอง 
เด็กชายเอกรตัน์ วงศ์พิทักษ์ 
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เปตอง ชายคู่ พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายคุณวัตร ศรีทะโร  
นายศฤงคาร ศรสีะอาด 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา นายธนพล หนูสูงเนิน  
เด็กชายชรินทร์ ชิดนอก 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุ ทองรมย ์ 
เจษฎา กลิ่นหอม 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายสมบรูณ์ จะน ู 
นายอภิสิทธ์ิ อุ่นสอน 

 

 

เปตอง ชายคู่ ยืนแข่งขัน อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายชายชาญ เทพศรีหา  
นายอรรณพ แย้มเพชร 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี กิตติพงศ์ อยู่คะเชนทร ์ 
อนุชา นพเกิด 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ สิทธิกร พิสัยเลิศ  
อภิเดช ร่มพนารักษ์ 

 

 

เปตอง ชายคู่ ยืนแข่งขัน อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ นายสว่าง กุลพรรณรัตน ์ 
วิชัย เย่เปียง 

 

 

เปตอง ชายคู่ วีลแชร์ อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี วายุพัตร กาฬกุญชร  
สรศักดิ์ ใจกลาง 

 

 

เปตอง ชายเดี่ยว พิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี ด.ช.พรรษา แพรเมือง  
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญเงิน สถานสงเคราะห์เด็กพกิารทางสมองและปัญญา 

ชาย นนทบุร ี
ศักดา มีศิร ิ  

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กาฬสินธุ์ ทัช เหตุเกษ  

เหรียญทองแดง โรงเรียนระยองปญัญานุกุล ระยอง โอม ไม่มี  

 

เปตอง ชายเดี่ยว พิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนลพบุรีปญ๎ญานุกลู ลพบรุ ี นายสุรเชษฐ์ นิลพันธ์  
เหรียญเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ ณัฐพล ภูบตุรตะ  
เหรียญทองแดง โรงเรียนฉะเชิงทราป๎ญญานุกลู ฉะเชิงเทรา นายมงคล วงศ์วัชรัตน ์  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สันติ วงษ์ศิลป ์  
 

เปตอง ชายเดี่ยว พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ณรงค์ศักดิ์ สัตยาธร  
เหรียญเงิน โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก นายกฤษณะ บุญไทยกลาง  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เด็กชายชัยพิพัฒน์ พลพิชัย  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร ณัฐพล แก้วศรีงาม  
 

เปตอง ชายเดี่ยว พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี นายโชคประเดิม ชําโพธิ ์  
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายกฤติศักดิ์ ศรโีสภา  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา อดิศักดิ์ ศรสีงเคราะห ์  
เหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร พิพัฒน์พงศ์ ศรีมงคลงาม  
 

เปตอง ชายเดี่ยว ยืนแข่งขัน อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี ประสิทธ์ิโชค แซเ่บ ๊  
เหรียญเงิน โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี ณัฐพงศ์ กล้าหาญ  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี อภิวัตฒน์ ชะนะฉันท์  
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เปตอง ชายเดี่ยว ยืนแข่งขัน อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุร ี นายระพีพงศ์ โอแสงใส  
เหรียญเงิน โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี เก่ง ฤทธิ์เรือง  
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายชัชพิสิฐ ชาโชติ  
 

เปตอง ชายเดี่ยว วีลแชร์ อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายเกียรติ์ เกิดบญุส่ง  
เหรียญเงิน โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี ต้นพฤกษ์ กถามรรค  
 

เปตอง ชายเดี่ยว วีลแชร์ อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี จตุพล คํารังษี  
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ สิทธา อะมูล  
 

ทีมชาย 3 คน พิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก นันทวัฒน์ แดงหมอ  
นายนพรัฐ ด่วนเดิน  
เด็กชายกิตติพงษ์ เลิศแตง 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทวีศักดิ์ ศรีรอด  
ปิยะพงศ์ คงตุก  
เด็กชายนิรวิทย์ เกื้อกลู  
เด็กชายภาสกร เทียมทัน 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนลพบุรีปญ๎ญานุกลู ลพบรุ ี ด.ช.พรรษา แพรเมือง  
ด.ช.พิเชษฐ์ชัย ชูรัตน์  
เด็กชายพิเชษฐ์ จนีอ่อน  
เด็กชายอดุล บตุรศริ ิ

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเพชรบุรีปญ๎ญานุกลู เพชรบุร ี ญาณวิทย์ เกยีรติขุนทด  
ธนวัฒน์ เริกตุ้ง  
พรศักดิ์ ศรีพนมวรรณ 
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เปตอง ทีมชาย 3 คน พิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนลพบุรีปญ๎ญานุกลู ลพบรุ ี นายปฏิภาณ แพรดํา  
นายสมพงศ์ สดุตา  
นายสุรเชษฐ์ นิลพันธ์  
เด็กชายเจษฎา ชัยบํารุง 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นายณัฐนันท์ ไตรงามสม  
นายสันชัย เช้ือโห ้ 
นายสิทธิชัย พรมศักดิ ์ 
นายสุทธิพงษ์ ธรรมดา 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธนากร สี่คล้าย  
นายกัมพล หางแก้ว  
นายนัทชนนท์ ปลาดศร ี 
สุริยา ไชยสิทธ์ิ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายธีระพล สุวรรณนติย ์ 
นายภูธร พรหมดนตร ี 
นายอธิวัฒน์ เทียมทัน  
เด็กชายวัชรินทร์ ลึกซึ้ง 

 

 

เปตอง ทีมชาย 3 คน พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก นายกฤษณะ บุญไทยกลาง 
เด็กชายณธวัฒน์ เมฆยิม้  
เด็กชายภัทรพล บุญล้อม 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม ชยากร สาครเสถยีร  
ด.ช.ทศพล อําพันทอง  
วุฒิศักดิ์ พานิชย์ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ณรงค์ศักดิ์ สัตยาธร  
สุเมธ เตชนันท ์ 
เขมทิต หว่านพืช 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี ณัฐกิตต์ พลอยใหญ ่ 
ธิติพงษ์ ดาศร ี 
ปฏิพล สังวาลย์ชัย  
ปฏิภาณ กระแจะจันทร ์
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เปตอง ทีมชาย 3 คน พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี นายโชคประเดิม ชําโพธิ ์ 
วรวุฒิ พุ่มทอง  
เก่งกาจ กิ่งตาล  
โกมล ผึ้งภา 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบ สุดจร  
ประภัทร กัลยาลอง  
พงศกร ดาดวน  
ลิขสิทธิ์ ด่วนด ี

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพมหานคร ฐิตวันต์ วรรธนะวาสิน  
ปิยชัย ขุณิกากรณ ์ 
อนุชิต โอกาสอํานวย 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา นายพรรวินทร์ นินใหม ่ 
นายสมโภช ทุมทอง  
เด็กชายอภินันท์ ปราสคึง 

 

 

เปตอง ทีมหญิง 3 คน พิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก เด็กหญิงทัศสยา ขุนทอง 
เด็กหญิงนิตยา ราชเพียแก้ว 
เด้กหญิงนุชนาง เป้าเสง่ียม 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนลพบุรีปญ๎ญานุกลู ลพบรุ ี ด.ญ.พัชรมยั แว่นทอง   
ด.ญ.รัชนี สุขถาวร  
ด.ญ.รจุิรา รตันวงศ ์ 
ด.ญ.ลัลนณ์ภัทร มีศิร ิ

 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 
นนทบุรี 

ด.ญ.เกศสุดา แสงศร ี 
เด็กหญิงสุนิสา ชมชา  
เด็กหญิงสุวรรณษา เอี่ยมสนิท 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนฉะเชิงทราป๎ญญานุกลู ฉะเชิงเทรา นางสาวบุษบง เบิกอรุณ  
นางสาวภาวดี จันทร์อ่อน 
เด็กหญิงพิชญ์สณิี หริัญเรือง 
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เปตอง ทีมหญิง 3 คน พิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนชุมพรป๎ญญานุกูล ชุมพร นางสาวบุญทิพย์ บุญคุม้  
นางสาววิมล ศรีสองเมือง 
เด็กหญิงอารรีัตน์ สตาภริมย์ 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก นางสาวกนกวรรณ คําชนแดน 
สุมารี รุ่งแสง  
เด็กหญิงสุวกล จิตรโสภา 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี นางสาวกมลวลัย์ ใจอดทน 
นางสาวสุธาทิพย์ ชาลวณักุมภรี ์
เด็กหญิงอนุสรา อุทัยฉาย 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนฉะเชิงทราป๎ญญานุกลู ฉะเชิงเทรา นางสาวชัญญานุช มีสมวัฒน์ 
นางสาววนิดา พันธ์งอก  
นางสาวศิรณิทร น่ิมนุช  
นางสาวเพ็ญจันทร์ ชุ่มชื่น 

 

 

เปตอง ทีมหญิง 3 คน พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก นางสาวกันติยา เรียงวะด ี 
นางสาวสุภาพักตร์ เพ็งพูล 
นางสาวหงษ์หยก คํายอด 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี ดวงกมล เวียงยศ  
วรินดา สุขยานันท ์ 
ศุทธินี สมศักดิ ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ ด.ญ.ปฏิญญา ละวงค์เยอ  
นางสาวอารีย์ เสจาน  
ด.ญ.วรศิรา คําป๎น 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เด็กหญิงจณิตสตา สมนิล 
เด็กหญิงปนัดดา เทพบุร ี 
เด็กหญิงเมทนิี้ แซ่ป๎้ง 

 

 

เปตอง ทีมหญิง 3 คน พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี กิตติยา ทวีประยูร   
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

จันทนาวรรณ มั่นออม  
ชนิดาภา ใจแจ่ม  
วัชรี แก้วสีดา 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ธันญารัตน์ มากศร ี 
ปิยธิดา จันทร์เจือ  
สิรินดา ณ นคร 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา นางสาวสุวนันท์ พลายด้วง 
วีรยา ยอดแก้ว  
สุพรรษา ก้อยสันติพานนท ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางสาวกมลชนก รักษามั่น 
เด็กหญิงกรรณิการ์ สงวนโอษฐ ์
เด็กหญิงอรอุมา หัสดิน 

 

 

เปตอง หญิงคู่ พิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู เชียงราย สุนีย์ เปเจกู ่ 
ไพจิตร แซเ่ท่า 

 

เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 
นนทบุรี 

น.ส.ทิพเกษร มีศร ี 
เด็กหญิงสุกัญญา อินทาทูม 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนลพบุรีปญ๎ญานุกลู ลพบรุ ี เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยืนชีพ 
เด็กหญิงรจุิตา คําทรัพย ์

 

 

เปตอง หญิงคู่ พิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 
นนทบุรี 

น.ส.วรรณา ใจเพียง  
น.ส.สมหญิง พงษ์เขียว 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี นางสาวประภาภรณ์ อภิธรรม 
นางสาวศศิวิมล นามเอี่ยม 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนกาฬสินธุ์ปญ๎ญานุกลู กาฬสินธุ์ นัฐมล วงศ์จอม  
บงกช รัตนบุรี 

 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นางสาวน้ําผึ้ง เสยีงเลิศ  
นางสาวเฉลมิขวัญ บัวชุม 
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เปตอง หญิงคู่ พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ พิทยารัตน์ พูนผล  
วันวิสา มาลาน 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก เด็กหญิงชโลธร นาคพานิช 
เด็กหญิงถิรพร เสนานุช 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด จารุวรรณ มุขรัตน ์ 
ภัคจิรา สายพิมพ ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เด็กหญิงกนกวรรณ แพนเดช 
เด็กหญิงศริินทรา จันมณ ี

 

 

เปตอง หญิงคู่ พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ นันทพร ลิ้วลัญชน ์ 
เขมจิรา ศักดิ์นภาพรเลิศ 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางสาวศิริรตัน์ แต้มประสิทธ์ิ 
เด็กหญิงทวิพันธ์ แก้วสมศร ี

 

เหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร กาญจนา ราชสิงหโ์ห  
วาสนา เมืองจันทร ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นางสาวกาญจนา จินดาศร ี
นางสาววริศรา ทาสุวรรณ ์

 

 

เปตอง หญิงเดี่ยว พิการทางปัญญา อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนฉะเชิงทราป๎ญญานุกลู ฉะเชิงเทรา นางสาวบุษบง เบิกอรุณ  
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี เด็กหญิงอนุสรา อุทัยฉาย  
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง 

นนทบุรี 
เด็กหญิงสุนิสา ชมชา  

เหรียญทองแดง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ศันสนีย์ แซ่ย่าง  
 

เปตอง หญิงเดี่ยว พิการทางปัญญา อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาหญิง นางสาวจันทร์เพ็ญ จติรค้าํคูณ  
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

นนทบุรี 
เหรียญเงิน โรงเรียนพษิณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก สุมารี รุ่งแสง  
เหรียญทองแดง โรงเรียนลพบุรีปญ๎ญานุกลู ลพบรุ ี นางสาวอาภา ประกายอดิศยั  
เหรียญทองแดง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ สัณหส์มร วงศ์สายปญ๎ญา  
 

เปตอง หญิงเดี่ยว พิการทางหู อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ประจวบคีรีขันธ์ ฤทัยวรรณ เหมือนวงศ ์  
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ ด.ญ.ปฏิญญา ละวงค์เยอ  
เหรียญทองแดง โรงเรียนพิษณุโลกป๎ญญานุกูล พิษณุโลก นางสาวสุภาพักตร์ เพ็งพูล  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี ภรณฉ์ัตร ทองงอก  
 

เปตอง หญิงเดี่ยว พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นางสาวอารียา สูงห้างหว้า  
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลา นางสาวสุวนันท์ พลายด้วง  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ชลบุร ี วัชรี แก้วสีดา  
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางสาวน้ําฝน เอลิกู ่  
 

เปตอง หญิงเดี่ยว ยืนแข่งขัน อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ด.ญ.มณฑลิัฐ การสอน  
 

เปตอง หญิงเดี่ยว วีลแชร์ อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ เด็กหญิงอาจู คําแก้ว  
เหรียญเงิน โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี ราตรี ทะวงษา  
 

เปตอง หญิงเดี่ยว วีลแชร์ อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ อริสรา เทพวงค์  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 109 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญเงิน โรงเรียนประชาบดี นนทบุร ี ไพลิน นุพงษ์ไทย  
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันฟุตซอล 
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 1 0 1 2 
2 โรงเรียนกาวิละอนุกลู 1 0 0 1 
3 โรงเรียนระยองปญ๎ญานุกลู 1 0 0 1 
4 โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดสรุินทร์ 1 0 0 1 
5 โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล 0 1 0 1 
6 โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบรุี 0 1 0 1 
7 โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดนครปฐม 0 1 0 1 
8 โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดร้อยเอด็ 0 1 0 1 
9 โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช 0 0 1 1 
10 โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู 0 0 1 1 
11 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบรุ ี 0 0 1 1 
12 โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดปราจนีบุรี 0 0 1 1 
13 โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดอุดรธานี 0 0 1 1 

รวม 4 4 6 14 
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ฟุตซอล 
 

ฟุตซอล  ทีมชาย  พิการทางปัญญา  อายุ 10-16 ป ี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนกาวิละอนุกลู  เชียงใหม ่ จักรรินทร์ กรีวงค์  

จิรายุ อบเชย  
ฐิติพงค์ เทพงามวงค์  
ศักดิ์ชัย เพียรบํารุงไพร  
ศุภาวัฒน์ แปงชมภู  
อติคุณ ยอดทอง  
อภิสิทธ์ิ เมืองตา  
อาซาไนย รุ่งศริิอนันท์  
อํานาท พานเงิน  
เด็กชายจตุพงษ์ จะฟู  
เด็กชายจิรวิทย์ อินทวัง  
เด็กชายจิรายุ เลายะ  
เด็กชายอนุพงษ์ ป๎ญญานุภาพ  
เด็กชายเกษม กันทะแต ้

 

เหรียญเงิน โรงเรียนสุพรรณบรุีป๎ญญานุกูล 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

นายชาตรี แซ่เบ๊  
นายณัฐภัทร จันทรานสุรณ์  
นายสมพงศ์ หมื่นวิเศษ  
เด็กชายณทวิทย์ แสงทอง  
เด็กชายทรงพล คนยัง  
เด็กชายนนทวิทย์ แสงทอง  
เด็กชายพงศธร วงศ์สุวรรณ  
เด็กชายพัชร อาราเม  
เด็กชายรุ่งโรจน์ อ่อนพร  

 

  เด็กชายวิโรจน์ สุขเจริญดี  
เด็กชายศุภกร แก้วเจรญิ  
เด็กชายสมหวัง สุขเจริญดี  
เด็กชายเนตร ไทยเจรญิ  
เด็กชายแทนทอง แก้วกล้า 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช   ชินภัทร์ เหมียนซ้วน  
ณรงฤทธิ์ เพ็งสกุล  
ดวงลุ้น เพชรรอด  
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
ธณากร มณีศรี  
พรพิพัฒน์ อินปิน  
วีระยุทธ พงษ์หวาน  
สุธินันท์ เจ้ยงาน  
สุรพัศ วะเจดีย์  
อิทธิพล เขยีวคดี  
เศกสรร ธราพร 

 

ฟุตซอล  ทีมชาย  พิการทางปัญญา  อายุ 17-25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนระยองปญ๎ญานุกลู ระยอง นายตนุภักร มูลทา  

นายสหรัฐ จีระเสมานนท์  
นายโกมล งามแสงแข  
เด็กชายจิรภัทร ปานสีเหล็ก  
เด็กชายนันทพงศ์ อ้นยะ  
เด็กชายมงคล คล่องแคล่ว  
เด็กชายยุทธนา กองเป็ง  
เด็กชายวงศธร ดิ่งพุ่ม  
เด็กชายเกษม นาขุนทด 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนนา่นป๎ญญานุกูล  น่าน ด.ช. อัษฎากรณ์ ชัยเสน  
ด.ชธีรยุทธ แซ่ผ่าน  
นายกิตติกร โกวฤทธิ์  
นายนนท์นที ก๋าติ๊บ  
นายนิติพล ตะ๊จักร  
นายบุญช่วย แซ่โซ้ง  
นายปกิตตา แสนทะไชย  
นายวรเดช สมแสน  
นายสุเทพ แซ่ลี  
นายอนุรักษ์ นามพิชัย  
นายอูออน แซ่ลี  
มิตรภาพ แซ่ว่าง  
ไก่ แซ่ท้าว 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเชียงรายปญ๎ญานุกลู  เชียงราย ชัชวาล อะซัน  
ซามูเอล กติติคณุพิทักษ์  
ณัฐพงศ์ จันธิมา  
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
ณัฐสิทธิ์ ยีสุ่ภา  
ดารากร เผ่าต๊ะใจ  
ตระกร้อ ยียุง  
สมบัติ แซห่ยาง  
สุชาติ อาหยี  
อาฟิซี ยูโซะ  
อาหล่อง เฌอหมื่อ 

 

ฟุตซอล  ทีมชาย  พิการทางหู  อายุ  17-25  ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดสรุินทร์ นายธนวัฒน์ จันทร์ที  

นายนัฐพงษ์ ดมสูงเนิน  
นายบุญฤทธิ์ เวสสะมลูลา  
นายบุญเสรมิ คําดี  
นายวรพล พิมพ์จันทร์  
นายสหสัวรรษ จันทร์แดง  
นายสุทธิพงษ์ คําสุ่ย  
นายอภิชาติ สมมี  
นายเมธี ทาหอม 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดร้อยเอด็ จักริน หมายถิ่นกลาง  
ฉลองชัย พลอยเหลีย่มแสง  
ณัฐวุฒิ ประภาวะนัง  
ณัฐวุฒิ เลี้ยงพรม  
ดนัย มุ่งอ้อมกลาง  
บุญมี วามเกษ  
วัชระ บุรีวัน  
วิศรุต โตทอง  
วีัรยุทธ แสนทวีสุข  
สุรเชษฐ์ เสียวสวาท  
หฤษฏ์ บุตรศรีภูม ิ

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  จังหวัดเชียงใหม ่ นายชยุตม์ เรืองวิริยะนันต์  
นายซุทู่ คติธรรมมงคล  
นายณัฐวุฒิ กันทะวงค์  
นายตะวัน อรณุการ  
นายรัตพงษ์ คํานาง  
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
นายสิทธิชัย ศรีต้นวงค์  
นายเมธัช ไมม่ีนามสกุล  
เด็กชายนัฐพล ธีรบณัฑติกุล  
เด็กชายอานนท์ เซมือกู่  
เด็กชายเงาะ เงาทอง 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี คัมภีร์ ทรงพล  
จิรายุทธ์ สาโรจน์  
ชัชชัย คําวัน  
นายกมล อุ่นใจ  
นายวิทวัส แก้วเหลา  
นายศุภกฤต แก่งมงคล  
บุญยง เพียวงษ์  
ประวิตวรรณ ขิระทาน  
ศิริราช พันโฮม  
ศุภโชค แย้มไชยศรี  
สิทธิชัย บุญประกอบ  
อนุวัฒน์ ด้วงกลาง  
อานนท์ มหาพรม  
ไวยาวิท บุญประกอบ 

 

 

ฟุตซอล  ทีมชาย  พิการทางหู  อายุ  10-16  ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

จังหวัดเชียงใหม ่
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เลาย่าง  
ด.ช.สุวิชัย จาจา  
นายชาญชัย หม่อมดา  
นายณัฐพล สุจาโน  
นายนัทธพงศ์ นวลคํา  
นายพชร วงศ์ษา  
นายวุฒิ ราตสีุข  
เด็กชายกรวิทย์ เปติ  
เด็กชายจิรโชติ ศีรีคามสุข  
เด็กชายอนุวิทย์ หมื่นแล 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม จักรภัทร สนรักษา  
ชนวีร์ เจิดอําพล  
ชัยพฤกษ์ ขวัญแก้ว  
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
ชัยยุทธ เพ็งพิศ  
ธีรวุฒิ สุดใจ  
ภานุพงศ์ อินทพาล  
วายุ โพธ์ิมี  
สุรินทร์ ฟ๎กเถื่อน  
โกเมศ น่านคงศักดิ ์

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดชลบรุ ี กรณ์ดนยั ห้วยใหญ่  
ณตกมล แพเรือนทอง  
ณัฐพล อบไข  
ดุลยวัต สืบวัฒนกุล  
ธนวัต บุญเย็น  
นที ศราทรธนานนท์  
นวมินทร์ พรมไธสงค์  
ภูชิต จํานงผล  
วรวิทย์ ทับทิมศรี  
วรัญํู ถนอมธีระนันท์  
วุฒิธนา ทาประจิตร  
สุเมธ คําใสอินทร ์

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี นายจีราวัฒน์ ปลดห่วง  
นายปิยทัศน์ หะมะ  
นายวรเชฐ รวมพล  
นายวันเฉลิม เกตุหอม  
นายอนิรุทธิ์ สารศรี  
นายอภินัทธ์ เรืองหิรญั  
เด็กชายกัสมา พรพินิจ  
เด็กชายปรัชญา รอดเกตุกุล  
เด็กชายพงษ์พัฒน์ พรไทย  
เด็กชายพนมกร ประตูคาํ  
เด็กชายณรงค์ศักย์ ศรสีมพร 
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอล  
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1 0 0 1 
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 0 1 0 1 
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ 0 0 1 1 

รวม 1 1 1 3 
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วอลเลย์บอล 
 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง พิการทางหู อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร นางสาวจิราภรณ์ บรรทร  

นางสาวรสริน บุญศรีราช  
นางสาววัชรี หินอ่อน  
นางสาวศิริพร ประสระสมมลู  
นางสาวอชิรญา คําลือ  
นางสาวอรนภา แต่งชาต ิ 
วริษา ไทธะน ุ 
ศิริวัลย์ ราชวังเมือง  
เด็กหญิงนิลวรรณ สุม่มาตร  
เด็กหญิงสิริยากร สุ่มมาตร  
เด็หญิงอภญิญา จงรักษ์ 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด กนกวรรณ หวลคิด  
กรรณิการ์ ทองสุข  
กัลยารตัน์ หมื่นหาวงศ ์ 
จุรีรัตน์ กรมเปลือย  
ณัฐวรรณ สิงห์ทอง  
นิตยา เถื่อนมิ่งมาตย ์ 
พรนภา พิทักษ ์ 
พิราวรรณ จําปาโพธ์ิ  
มนัสชญา บุตรพรม  
รจนา ปทุมชาต ิ 
อรทัย รุ่งเรืองวิทย ์ 
อรัญญา นาถนอม 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น ชุตินันท์ ภูพวก  
ฐิติมา นาชีวะ  
ปวีณ์สดุา ประจันตะเสน  
ภิญดา จําปา  
วชิรินทรา มงคลชัย  
วริษฐา ช่างป ุ 
สิริกานต์ เอี่ยมศร ี 
อารีรัตน์ สําเภา 
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ล าดับ สังกัด 
เหรียญ 

รวม 
ทอง เงิน ทองแดง 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ 1 1 1 3 
2 โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู 1 1 0 2 
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1 0 1 2 
4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 0 1 1 2 
5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี 0 0 2 2 
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ์ 0 0 1 1 

รวม 3 3 6 12 
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วอลเลย์บอลชายหาด 
 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ณรงค์ แสงโคตรมณ ี 

เด็กชายธเนศ คํารัตน ์

 

เหรียญเงิน 
 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี พงษ์ประเสริฐ กันทา  
ศักดิ์ดา แพงศร ี

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ นายอภิวัฒน์ สันดร  
เด็กชายคณติศร อสิพงษ์ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น ภานุ บรรยงค ์ 
อัครชัย จุมพลพงษ ์

 

 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา อารียา พรชัย  
เด็กหญิงจริาพร สจิพันธ์ 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น กุลธิดา สมเพชร  
สุไมทิพย์ นาซาน 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร เด็กหญิงภคัจิรา มาระแสง  
เด็กหญิงวิภาพร คําด ี

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี กวินธิดา คําเฉลมิ  
เบญจวรรณ สืบอินทร ์

 

 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน่ ขอนแก่น วรรณพร โคตรแก้ว  

อารียา นามกันยา 

 

เหรียญเงิน โรงเรียนนครราชสีมาปญ๎ญานุกลู นครราชสมีา นางสาววิภา เผื่อนกลาง  

เด็กหญิงพรนภา เจนใจ 

 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี รสิกา กล่าํมอญ  

รุ่งระวี แซ่ลิม้ 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีอุดรธาน ี กรรภริมย์ อุปพงษ์  

พรมตา หันจางสิทธ์ิ 
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สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันว่ายน้ า  
การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “นครศรีธรรมราชเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ลําดับ สังกัด 
เหรียญ  

ทอง เงิน ทองแดง รวม 
1 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 32 2 1 35 
2 โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุร ี 27 5 1 33 
3 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 18 1 1 20 
4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน ์ 13 8 9 30 
5 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 12 9 1 22 
6 โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล 11 15 2 28 
7 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ์ 10 5 7 22 
8 โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร 10 0 0 10 
9 โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค ์ 7 3 0 10 
10 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 7 0 0 7 
11 โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น 5 2 0 7 
12 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 5 0 0 5 
13 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์
3 1 1 5 

14 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 1 0 0 1 
15 สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 0 5 8 13 
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 
0 3 4 7 

17 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0 3 1 4 
18 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 0 2 0 2 
19 สถาบันราชานุกลู 0 1 3 4 
20 โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล 0 1 1 2 
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 0 0 3 3 
 รวม 161 66 43 270 

  



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 122 

ว่ายน้ า 
 

ว่ายน้ า กบ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย SB8 อายุ 17 - 25 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
นนทบุรี 

นายวัชรพงษ์ ครองยุทธ ์ 02:21.5600 

 

ว่ายน้ า กบ 100 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร อํานาจ ศรีสังข ์ 02:19.4800 
 

ว่ายน้ า กบ 100 เมตร หญิง พิการทางกาย SB6 อายุ 10 - 16 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
นนทบุรี 

เด็กหญิงปนิสา ไวยโพด 02:33.2400 

 

ว่ายน้ า กบ 100 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 02:24.7000 
เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ สรลัชนา สอนแก้ว 02:30.5600 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย SB4 อายุ 10 - 16 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
นนทบุรี 

เด็กชายนิรจันทร์ พิมพ์โทศร ี 01:51.3100 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกรวี ขํายัง 02:18.1300 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย SB5 อายุ 10 - 16 ปี 
เหรียญรางวัล สังกัด นักกีฬา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายธีรเทพ นุ่นขาว 01:10.8000 
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ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย SB6 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกพันธ์ ทรงวิเชียร 01:22.6500 
เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายวรภพ สมอด ี 01:46.1000 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย SB7 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายณัฐพงษ์ วิประจง 00:58.7500 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย SB8 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
นายวัชรพงษ์ ครองยุทธ ์ 00:57.1300 

 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร อํานาจ ศรีสังข ์ 01:01.4800 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เชียงใหม ่
จะยี จะแสง 01:06.5600 

 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร นพพล มะโนคํา 01:04.8400 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางตา SB12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร น้อย มีเมตตา 01:00.5300 
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ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคลชัย 47:88.00 
เหรียญเงิน โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร รโชติ ชูวงษ ์ 00:50.5300 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ อภิษฎา เจรญิราช 00:52.5000 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 00:46.4200 
เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 
กันต์ ประวาลวิจิตร 00:53.0800 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร
(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 

คริษฐ์ แสงอลังการ 00:55.4600 

 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ไชยา ทับทิม 01:04.3600 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม ่
นายปิยะพงษ์ โกนสัก 00:43.7300 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 
เชียงใหม ่

นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง 00:43.7600 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ เกริกชัย หอมกลิ่นเทียน 00:44.7800 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย SB6 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
เด็กหญิงปนิสา ไวยโพด 01:08.4900 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ญ.กมลพรรณ กระราชเพชร 03:06.2000 
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ว่ายน้ า กบ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย SB7 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชียงราย ประกายทิพย์ ไชยวงค ์ 00:58.9800 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย SB8 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
เด็กหญิงมลฤดี เก่งพิลา 00:59:82 

 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย SB9 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
นางสาวณัฐณิชา แก้วหลักคํา 01:06.6900 

 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี  

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ชมัยพร เปล่าเปรี่ยว 01:35.5300 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พิศุทธ์รดา เพ่งพิศ 01:04.2000 
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ พรนภา แซ่เติ๋น 01:11.5200 
เหรียญทองแดง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ อรุชา จําปาเทศ 01:14.3100 
 

ว่ายน้ า กบ 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ สรลัชนา สอนแก้ว 01:01.6800 
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 01:05:6400 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S4 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายภูชิต อิงชัยภูม ิ 01:47.5400 
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ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S5 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กชายนิรจันทร์ พิมพ์โทศร ี 02:33.4200 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี  

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร จิรโชติ ชูวงษ ์ 01:23.5200 
เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคลชัย 01:32.9200 
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุร ี วรัชญ์ แป้นแก้ว 01:39.7600 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 01:36.8400 
เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุรี กันต์ ประวาลวิจิตร 01:59.4300 
เหรียญทองแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร

(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 
คริษฐ์ แสงอลังการ 02:12.2800 

 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ไชยา ทับทิม 01:58.4000 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง 01:29:00 
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายเบญจรงค์ อ่ินแก้ว 01:47:0600 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ขวัญชัย จิตวารีกลุ 02:05:3000 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17 - 25 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สังกัดสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกรด็ 

นนทบุรี 
นางสาวณัฐณิชา แก้วหลัก
คํา 

01:49.3600 
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ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร หญิง พิการทางกาย S6 อายุ 10 - 16 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชียงราย ประกายทิพย์ ไชยวงค ์ 01:59.5200 
 

ว่ายน้ํา กรรเชียง 100 เมตร หญิง พิการทางกาย S9 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุร ี เด็กหญิงมลฤดี่ เก่งพิลา 02:12.8900 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร อาราดา นันทะใส 02:22.3000 
เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ชมัยพร เปล่าเปรี่ยว 02:55.5100 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ลลิตภัทร มอนเต ๋ 02:05.0200 
เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ณัชชามน ชาวบัวขาว 02:18.2600 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี นางสาวพุธนาตย์ อยู่สถติย ์ 02:29.6900 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 100 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถติิ 
เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ สรลัชนา สอนแก้ว 02:35.5900 
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 02:37.8600 
เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร บัวชมพู ศรีวิรัช 03:22.1300 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S4 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายภูชิต อิงชัยภูม ิ 00:50.3700 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S5 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
เด็กชายนิรจันทร์ พิมพ ์ 01:15.4600 
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ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกพันธ์ ทรงวิเชียร 01:03.0100 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายณัฐพงษ์ วิประจง 00:57.6300 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี ด.ช.ประสิทธ์ินพรัตน์ เกลี้ยงอุรา 01:36.0400 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S8 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายมานติย์ แก้วสิงห ์ 01:45.8100 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S9 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
นายวัชรพงษ์ ครองยุทธ ์ 00:45.4600 

 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร น้อย มีเมตตา 01:24.9800 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิต ิ
เหรียญทอง โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร จิรโชติ ชูวงษ ์ 00:39.7400 
เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคลชัย 00:40.1900 
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 
วรัชญ์ แป้นแก้ว 00:43.7200 
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ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 00:44.2400 
เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย 

นนทบุรี 
กันต์ ประวาลวิจิตร 00:56.3100 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร
(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 

คริษฐ์ แสงอลังการ 00:59.5600 

 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ไชยา ทับทิม 00:51.0400 
เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี อรรถพล แก้วคูณ 01:14.5500 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม ่
นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง 00:39.9900 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 
เชียงใหม ่

นายปิยะพงษ์ โกนสัก 00:41.6400 

เหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร นายอําพล หยังกุล 00:44.7300 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 
เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 
นางสาวณัฐณิชา แก้วหลักคํา 00:50.2200 

 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

เด็กหญิงปนิสา ไวยโพด 01:14.7500 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ญ.กมลพรรณ กระราชเพชร 01:39.2900 
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ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S8 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชียงราย ประกายทิพย์ ไชยวงค ์ 00:52.4700 

 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S9 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

นนทบุรี 

เด็กหญิงมลฤดี่ เก่งพิลา 00:52.5200 

 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร จิดาภา พิศวง 01:40.7800 

 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางตา S13 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ชุติกาญจน์ แสงวัง 01:41.5900 

 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร อาราดา นันทะใส 01:05.9200 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ชมัยพร เปล่าเปรี่ยว 01:09.6400 
 

ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 

กรุงเทพมหานคร 

ลลิตภัทร มอนเต ๋ 00:53.5500 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี นางสาวพุธนาตย์ อยู่สถติย ์ 00:58.8900 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพมหานคร 

ณัชชามน ชาวบัวขาว 01:04.4900 
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ว่ายน้ า กรรเชียง 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ สรลัชนา สอนแก้ว 01:00.9600 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 01:08.3400 

เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร บัวชมพู ศรีวิรัช 01:25.8800 
 

ว่ายน้ า ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม ่

นายปิยะพงษ์ โกนสัก  

นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง  

นายเฉลมิพล จินาต ิ 

นายเบญจรงค์ อ่ินแก้ว 

02:50.2000 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ขวัญชัย จิตวารีกลุ  

นิพล รุ่งระว ี 

เกริกชัย หอมกลิ่นเทียน 

02:55.3700 

 

ว่ายน้ า ผลัดผสม 4 x 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ณัฎฐณิชา ปุรณะ  

พิศุทธ์รดา เพ่งพิศ  

ลลิตภัทร มอนเต ๋ 

วชิราภรณ์ ทองจํานงค์ 

04:10.0900 

 

ว่ายน้ า ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี 
 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปิยะพงษ์ โกนสัก  

นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง  

นายเฉลมิพล จินาต ิ 

นายเบญจรงค์ อ่ินแก้ว 

02:54.4400 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ขวัญชัย จิตวารีกลุ  

นิพล รุ่งระว ี 

02:36.5200 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เกริกชัย หอมกลิ่นเทียน  

ไชยา ทับทิม 

 

ว่ายน้ า ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร พิการทางปัญญา ชาย S4+S5+S6+SB5+SB6 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายทศวร ทวทีรัพย ์ 

เด็กชายภูชิต อิงชัยภูม ิ 

เด็กชายเอกพันธ์ ทรงวิเชียร 

05:20.3200 

 

ว่ายน้ า ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ณัชชามน ชาวบัวขาว  

ณัฎฐณิชา ปุรณะ  

วชิราภรณ์ ทองจํานงค์  

อาภัสรา อินต๊ะวัน 

04:18.6900 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกพันธ์ ทรงวิเชียร 02:01.9100 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 17 - 25 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายณัฐพงษ์ วิประจง 
 

01:44.310

0 
 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี 

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร จิรโชติ ชูวงษ ์ 01:26.0400 
เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคล 01:41.6500 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุรี ชัยเพชร ป๎นนาด ี 02:17.5600 
 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 01:26.7300 

เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุรี กันต์ ประวาลวิจิตร 02:16.5800 
เหรียญทองแดง สถาบันราชานุกลู กรุงเทพมหานคร นว พงศ์อําพันธุ์ 02:16.5900 
 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปิยะพงษ์ โกนสัก 01:21.7100 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง 01:33.5200 

เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ขวัญชัย จิตวารีกลุ 01:58.3000 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พิศุทธ์รดา เพ่งพิศ 02:44.3000 

เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร วชิราภรณ์ ทองจํานงค์ 03:06.7700 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 02:28.8300 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S4 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายภูชิต อิงชัยภูม ิ 01:02.6400 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายทศวร ทวีทรัพย ์ 02:30.3800 
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ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S5 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายธีรเทพ นุ่นขาว 01:27.9300 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกพันธ์ ทรงวิเชียร 00:53.2100 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายณัฐพงษ์ วิประจง 00:47.6700 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายมานติย์ แก้วสิงห ์ 01:57.9900 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S9 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายวัชรพงษ์ ครองยุทธ ์ 00:45.2700 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร อํานาจ ศรีสังข ์ 01:09:7700 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S13 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร นพพล มะโนคํา 01:09.7700 
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ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคลชัย 00:36.4000 

เหรียญเงิน โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร จิรโชติ ชูวงษ ์ 00:38.8900 
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุรี วรัชญ์ แป้นแก้ว 00:44.8500 
 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวลั สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 00:37.1700 

เหรียญเงิน สถาบันราชานุกลู กรุงเทพมหานคร นว พงศ์อําพันธุ์ 00:52.8900 
เหรียญทองแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร

(ฝ่ายมัธยม) 
คริษฐ์ แสงอลังการ 00:53.6800 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ไชยา ทับทิม 01:05.3500 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปิยะพงษ์ โกนสัก 00:33.1000 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง 00:36.2700 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ขวัญชัย จิตวารีกลุ 00:46.5100 
 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กหญิงปนิสา ไวยโพด 00:57.8400 

 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S9 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กหญิงมลฤดี่ เก่งพิลา 00:55.2500 
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ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ พรนภา แซ่เติ๋น 01:03.4500 

เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร วชิราภรณ์ ทองจํานงค์ 01:03.5000 
เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พิศุทธ์รดา เพ่งพิศ 01:07.7600 
 

ว่ายน้ า ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 01:03.0500 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S4 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายภูชิต อิงชัยภูม ิ 01:31.7600 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S5 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายธีรเทพ นุ่นขาว 02:21.9300 

เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพล เด็กชายนิรจันทร์ พิมพ์โท 02:42.4600 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกพันธ์ ทรงวิเชียร 01:58.2500 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายณัฐพงษ์ วิประจง 01:45.8500 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี ด.ช.ประสิทธิ์นพรัตน์ เกลี้ยงอุรา 03:26.9300 
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ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S8 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายมานติย์ แก้วสิงห ์ 02:10.3100 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางกาย S9 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายวัชรพงษ์ ครองยุทธ์ 01:26.1000 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร น้อย มีเมตตา 01:58.8100 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร อํานาจ ศรีสังข ์ 02:23.3500 
เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่
องอาจ แสงวิชัย 02:37.1700 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

จะยี จะแสง 01:51.0100 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางตา S13 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ นพพล มะโนคํา 02:09.6900 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร จิรโชติ ชูวงษ ์ 01:12.1100 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคลชัย 01:16.8100 
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุร ี วรัชญ์ แป้นแก้ว 01:19.8400 
 

 



 

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 138 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 01:15.8100 

เหรียญเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร
(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 

คริษฐ์ แสงอลังการ 01:40.3600 

เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุรี กันต์ ประวาลวิจิตร 01:40.8700 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปิยะพงษ์ โกนสัก 01:14.1300 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง 01:17.7500 
เหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร นายอําพล หยังกุล 01:24.2500 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นางสาวณัฐณิชา แกว้หลักคํา 01:30.7200 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กหญิงปนิสา ไวยโพด 02:04.0700 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางกาย S8 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชียงราย ประกายทิพย์ ไชยวงค ์ 01:40.3800 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางกาย S9 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กหญิงมนฤดี เก่งพิลา 01:48.8000 
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ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ จิดาภา พิศวง 02:39.7300 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางตา S13 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ชุติกาญจน์ แสงวัง 02:30.5900 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร อาราดา นันทะใส 2:02.0600 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ชมัยพร เปล่าเปรี่ยว 02:25.0300 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ รัชนีวรรณ พูลแสง 08:12.3100 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ พรนภา แซ่เติ๋น 02:03.0900 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี นางสาวพุธนาตย์ อยู่สถติย ์ 02:03.3500 
เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ณัชชามน ชาวบัวขาว 02:19.5600 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 01:51.1200 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ สรลัชนา สอนแก้ว 01:52.1200 
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ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย พิการทางกาย S9 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายวัชรพงษ์ ครองยุทธ ์ 03:17.2400 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร จิรโชติ ชูวงษ ์ 02:32.1700 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคลชัย 03:01.1600 
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายธีระพัฒน์ ทองละมัย 03:50.7600 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 02:43.0000 

เหรียญเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร
(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 

คริษฐ์ แสงอลังการ 03:36.9800 

เหรียญทองแดง สถาบันราชานุกลู กรุงเทพมหานคร นว พงศ์อําพันธุ์ 03:42.1500 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปิยะพงษ์ โกนสัก 02:53.2200 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง 02:59.0000 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ขวัญชัย จิตวาร ี 03:33.0800 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี ณัฐณิชา แก้วหลักคํา 03:29.7400 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง พิการทางกาย S6 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชียงราย ประกายทิพย์ ไชยวงค ์ 03:37.3900 
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ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กหญิงปนิสา ไวยโพด 04:18.5800 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง พิการทางกาย S9 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กหญิงมลฤดี่ เก่งพิลา 04:16.5500 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร อาราดา นันทะใส 04:30.9700 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ชมัยพร เปล่าเปรี่ยว 05:17.1400 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร วรินภรณ์ ทองจํานงค์ 04:39.4700 

เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ณัฎฐณิชา ปุรณะ 05:35.9400 
เหรียญทองแดง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ อรุชา จําปาเทศ 06:28.2100 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ สรลัชนา สอนแก้ว 04:41.1700 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S4 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายภูชิต อิงชัยภูม ิ 00:39.7500 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายทศวร ทวีทรัพย ์ 02:29.5600 
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ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S5 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายธีรเทพ นุ่นขาว 01:02.3000 

เหรียญเงิน สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กชายนิรจันทร์ พิมพ์โทศร ี 01:16.1600 
เหรียญทองแดง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกรวี ขํายัง 02:24.2600 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S6 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกพันธ์ ทรงวิเชีย 00:50.4700 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายวรภพ สมอด ี 01:23.00 

เหรียญเงิน โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี ประสิทธ์ินพรตัน์ เกลีย้งอุรา 01:43.2200 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S8 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น เด็กชายมานติย์ แก้วสิงห ์ 00:58.0400 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางกาย S9 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นายวัชรพงษ์ ครองยุทธ ์ 00:37.3300 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S11 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ชลบุรี ด.ช.สุกฤษฏ์ เหมืองปอง 01:06.1300 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร น้อย มีเมตตา 00:44.3100 
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เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญเงิน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เชียงใหม ่

องอาจ แสงวิชัย 00:52.6500 

เหรียญทองแดง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร อํานาจ ศรีสังข ์ 00:56.5200 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S12 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เชียงใหม ่

จะยี จะแสง 00:42.8700 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางตา S13 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นกักฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร นพพล มะโนคํา 00:51.3300 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร จิรโชติ ชูวงษ ์ 00:31.6100 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคลชัย 00:31.8000 
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุรี วรัชญ์ แป้นแก้ว 00:42.1400 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 00:34.1400 

เหรียญเงิน โรงเรียนภูเกต็ป๎ญญานุกูล ภเูก็ต นายวีรภัทร ปรางโท ้ 00:39.6400 
เหรียญทองแดง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการทางสมองและป๎ญญาชาย นนทบุรี กันต์ ประวาลวิจิตร 00:42.8200 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ไชยา ทับทิม 00:48.0800 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ลพบรุ ี อรรถพล แก้วคูณ 01:05.5600 
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ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปิยะพงษ์ โกนสัก 00:31.9200 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายศุทธา ฉันทฤกษผ์ดุง 00:32.0200 
เหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร นายอําพล หยังกุล 00:34.0700 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S10 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี นางสาวณัฐณิชา แก้วหลักคํา 00:40.7500 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S6 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น ด.ญ.กมลพรรณ กระราชเพชร 01:53.6600 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S7 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กหญิงปนิสา ไวยโพด 00:56.5000 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S8 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เชียงราย ประกายทิพย์ ไชยวงค ์ 00:44.5600 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางกาย S9 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง สถานสงเคราะหเ์ด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี เด็กหญิงมลฤดี่ เก่งพิลา 00:44.5100 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางตา S12 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร จิดาภา พิศวง 01:19.4200 
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ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางตา S13 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ชุติกาญจน์ แสงวัง 01:09.8100 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร อาราดา นันทะใส 00:56.2700 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ชมัยพร เปล่าเปรี่ยว 01:01.5800 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ รัชนีวรรณ พูลแสง 02:20.1600 

 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร วชิราภรณ์ ทองจํานงค์ 00:48.7600 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบรุ ี นางสาวพุธนาตย์ อยู่สถติย ์ 00:51.5200 
เหรียญทองแดง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร วรินภรณ์ ทองจํานงค์ 00:51.9100 
 

ว่ายน้ า ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ สรลัชนา สอนแก้ว 00:46.5300 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 00:50.0400 
 

ว่ายน้ า เดี่ยวผสม 150 เมตร ชาย พิการทางกาย SM4 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายภูชิต อิงชัยภูม ิ 03:25.0100 
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ว่ายน้ า เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย พิการทางกาย SM6 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี เด็กชายเอกพันธ์ ทรงวิเชียร 04:44.6200 

 

ว่ายน้ า เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย พิการทางกาย SM6 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนศรสีังวาลย์นนทบุรี นนทบุรี นายณัฐพงษ์ วิประจง 04:16.9700 

 

ว่ายน้ า เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร จิรโชติ ชูวงษ ์ 03:01.2700 

เหรียญเงิน โรงเรียนแพร่ป๎ญญานุกูล แพร ่ ฌาณวิทย์ มงคลชัย 03:21.6100 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ อภิษฎา เจรญิราช 04:00.1600 
 

ว่ายน้ า เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย พิการทางปัญญา S14 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนป๎ญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร นายป๎ญญา หอมมาลัย 03:08.2500 

เหรียญเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร
(ฝ่ายมัธยม)กรุงเทพมหานคร 

คริษฐ์ แสงอลังการ 04:05.2500 

เหรียญทองแดง สถาบันราชานุกลู กรุงเทพมหานคร นว พงศ์อําพันธุ์ 04:30.0900 
 

ว่ายน้ า เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปิยะพงษ ์โกนสัก 03:01.3800 

เหรียญเงิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายศุทธา ฉันทฤกษ์ผดุง 03:15.0600 
เหรียญทองแดง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ ขวัญชัย จิตวารีกลุ 04:21.9000 
 

ว่ายน้ า เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 10 - 16 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พิศุทธ์รดา เพ่งพิศ 04:46.9400 

เหรียญเงิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร วชิราภรณ์ ทองจํานงค์ 05:06.5800 
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ว่ายน้ า เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง พิการทางหู S15 อายุ 17 - 25 ปี

เหรียญรางวัล สังกัด นักกฬีา สถิติ 

เหรียญทอง โรงเรียนโสตศึกษาเทพรตัน์ ประจวบคีรีขันธ์ มณีรตัน์ ทิมกิจจะ 05:04.4500 

 


