โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการแข่งขัน
15 ปี

ชาย

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
60 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ภูมินทร ภูกิจนาค

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

7.38

2

ชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

7.44

3

จักริน แกวพันใน

ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย

7.49

4

ณัฐวุฒิ คําหอม

ร.ร. สวงษวิทยาคม

7.50

5

รัชพล เมืองนาคิน

ร.ร. อัสสัมชัญ

7.51

6

ขจรพล แถวไธสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

7.55

7

ธนรัฐ สิทธิ

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

7.71

8

สิรภพ บุญหยวก

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

7.84

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1

ชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

7.51

2

วชิรากร ปทินังเต

ร.ร. วาปปทุม

7.76

3

จารุพัฒน บุญมี

ร.ร. ศรีไผทสมันต

7.92

99

ชัยวุฒิ เทพชวย

ร.ร. ผดุงนารี จ. มหาสารคาม

DNS

99

อภิเชษฐ วงคคง

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

DNS

99

ชนชน ไทยจู

กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS

99

พีรพล กุลวงค

ร.ร. นครพนมวิทยาคม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

ธนรัฐ สิทธิ

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

7.65

2

ณภัทรนันท อันทะนาม

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

7.91

3

รติพงษ ราชแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

8.10

4

เกริกพล ราชเสนา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

8.17

5

นัทธพงศ พรมสวัสดิ์

ร.ร. สวงษพัฒนศึกษา

8.21

99

ศิรสิทธิ์ สิงหสา

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

DNS

99

อรรคเดช ดุรงคพันธ

ร.ร. วาปปทุม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
1

ณัฐวุฒิ คําหอม

ร.ร. สวงษวิทยาคม

7.72

2

ชินวัตร มุทาพร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

7.94

3

เลิศพงษ พิมพสมโภชน

ร.ร. สองครพิทยาคม

8.15

4

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

8.16

5

ภูริ ทัต จินดาดวง

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

8.38

6

ธนภัทร ศรีคํามวล

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

8.47

99

กีรติ จันทรอุบล

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

DNS

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

7.43

คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4
1

ขจรพล แถวไธสง
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
60 m.
คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4
2

รัชพล เมืองนาคิน

ร.ร. อัสสัมชัญ

7.48

3

จารุกิตติ์ วัดบัว

เทศบาลนครสกลนคร

8.10

4

จักราวุธ หยดทองแท

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

8.12

99

ฉัตรชัย นนทนอก

ร.ร. บานคําสะอาด

DNS

99

ศิริโรจน เสนสาร

ร.ร. นายมวิทยาคาร

DNS

คัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5
1

สิรภพ บุญหยวก

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

7.69

2

ศุภวิชญ ทราบพรมราช

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

7.76

3

ธีรยุทธ หอมสมบัตร

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

8.23

4

อนุชิต ศิลากลาง

ร.ร. นายมวิทยาคาร

8.26

5

พรถ เยี่ยมจตุรัส

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

8.96

6

ชัยวัฒน จวนโคกสูง

ร.ร. บานหนองไขน้ํา

9.53

99

อภิเชษฐ การนา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

คัดเลือกพวกที่ 6 / HEAT 6
1

จักริน แกวพันใน

ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย

7.50

2

ณัฐนันท พันธพิมพ

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

7.73

3

บดินทร ทรงจอหอ

ร.ร. บานหนองไขน้ํา

7.96

4

จารุวัตร บุญมี

ร.ร. ศรีไผทสมันต

7.97

5

ธนันชัย แสกระโทก

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

7.99

6

ธีรภัทร วิประโชติ

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

8.16

99

ธีระชาติ ชางปน

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

คัดเลือกพวกที่ 7 / HEAT 7
1

ภูมินทร ภูกิจนาค

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

7.62

2

วศกร หนุนกระโทก

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

7.79

3

ตอพงษ อันทะปญญา

ร.ร. กัลยาณวัตร

8.45

99

เกรียงไกร พสิรธาณการ

ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง

DNS

99

สิทธิชัย ลุนสิน

กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS

99

ณัฐชนน ตราทอง

ร.ร. นาวังวิทยา

DNS

100 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

+0.4

1

ภูมินทร ภูกิจนาค

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

11.45

2

ศราวุฒิ สอนนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

11.60

3

ขจรพล แถวไธสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

11.75

4

ชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

11.77
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
100 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

+0.4

5

รัชพล เมืองนาคิน

ร.ร. อัสสัมชัญ

11.92

6

ณัฐวุฒิ คําหอม

ร.ร. สวงษวิทยาคม

12.01

7

ณัฐนันท พันธพิมพ

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

12.10

99

ธนรัฐ สิทธิ

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1

+0.8

1

ภูมินทร ภูกิจนาค

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

11.91

Q

2

ณัฐนันท พันธพิมพ

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

12.11

Q

3

จักริน แกวพันใน

ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย

12.15

4

วชิรากร ปทินังเต

ร.ร. วาปปทุม

12.44

5

ณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

13.35

6

เปรมชยุตม สวัสนที

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

13.86

99

ศิรสิทธิ์ สิงหสา

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

DNS

99

อรรคเดช ดุรงคพันธ

ร.ร. วาปปทุม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2

+1.0

1

ขจรพล แถวไธสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

11.97

2

สิรภพ บุญหยวก

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

12.28

3

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

12.73

4

วรรัส หาเพชร

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

12.88

5

กฤษฎ คํามุลตรี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

13.43

99

ศุภกฤต บุการโยจันโท

ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง

DNS

99

อภิเชษฐ การนา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

พีรพล กุลวงค

ร.ร. นครพนมวิทยาคม

DNS

Q

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3

‐1.0

1

รัชพล เมืองนาคิน

ร.ร. อัสสัมชัญ

12.05

2

ณภัทรนันท อันทะนาม

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

12.58

3

อานนท พริ้งเพราะ

ร.ร. สองครพิทยาคม

12.84

4

นัทธพงศ พรมสวัสดิ์

ร.ร. สวงษพัฒนศึกษา

13.05

99

วศกร หนุนกระโทก

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

DQ

99

ธีระชาติ ชางปน

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

สิทธิชัย ลุนสิน

กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS

99

ศิริโรจน เสนสาร

ร.ร. นายมวิทยาคาร

DNS

คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4

Q

‐1.5

1

ยศกร ไชยตะมาตย

ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

12.39

2

ภูริ ธีรไตรเดช

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

13.04

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
100 m.
คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4

‐1.5

3

อนุชิต ศิลากลาง

ร.ร. นายมวิทยาคาร

13.60

4

ตอพงษ อันทะปญญา

ร.ร. กัลยาณวัตร

14.04

5

ชัยวัฒน จวนโคกสูง

ร.ร. บานหนองไขน้ํา

16.04

99

ศุภวิชญ ทราบพรมราช

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

DNS

99

อภิเชษฐ วงคคง

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

DNS

คัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5

‐1.5

1

ชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

12.14

2

ชินวัตร มุทาพร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

12.82

3

รัฐพล เพียรสมภาร

ร.ร. พุทไธสง

13.02

4

บดินทร ทรงจอหอ

ร.ร. บานหนองไขน้ํา

13.14

99

ฉัตรชัย นนทนอก

ร.ร. บานคําสะอาด

DNS

99

กีรติ จันทรอุบล

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

DNS

99

ทวีศักดิ์ ตวนกระโทก

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

DNS

คัดเลือกพวกที่ 6 / HEAT 6

+2.3

1

ศราวุฒิ สอนนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

11.41

2

ธนรัฐ สิทธิ

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

11.82

3

ณัฐวุฒิ คําหอม

ร.ร. สวงษวิทยาคม

12.09

4

กฤษฏา สรสิทธิ์

เทศบาลนครสกลนคร

12.33

5

จิรวัฒน กลืนกระโทก

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

13.01

99

เกรียงไกร พสิรธาณการ

ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง

DNS

99

ชนะชัย ผาริโน

กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS

300 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ศราวุฒิ สอนนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

37.27

2

ณัฐชนนท ศิลาพัฒน

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

38.81

3

อนุชา สุขสา

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

38.95

4

ปาณัสม นพมณีวิจิตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

39.16

5

ธนันชัย แสกระโทก

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

40.40

6

ภานุวัฒน นะวะสีมา

ร.ร. ฝางวิทยายน

40.48

7

ณัฐนันท พันธพิมพ

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

40.50

8

วรเมธ โสรกนิต

ร.ร. พุทไธสง

40.71

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1

วรเมธ โสรกนิต

ร.ร. พุทไธสง

40.59

2

ภานุวัฒน นะวะสีมา

ร.ร. ฝางวิทยายน

40.60
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
300 m.
คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
3

ยุทธนา คําสงค

เทศบาลนครสกลนคร

41.67

4

นัทธพงศ พรมสวัสดิ์

ร.ร. สวงษพัฒนศึกษา

42.69

5

กิตติพจน รั้วไธสง

ร.ร. โนนขาวิทยา

42.73

6

สุวรรณ จันนุบิน

ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยา

45.82

7

ปฏิภาณ จูออง

ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา

49.61

99

ชนะชัย ผาริโน

กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

ปาณัสม นพมณีวิจิตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

40.03

2

กฤษฎ คํามุลตรี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

45.82

3

อภิชาติ ภูประดิษฐ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

46.14

4

ถิรวัฒน ชัยฉิมพลี

ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา

47.36

5

บวรวิชญ ชิดสูงเนิน

ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยา

50.89

99

อภิเชษฐ การนา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

กิตติกวิน ชนะสงคราม

ร.ร. ภูเขียว

DNS

99

ธนรัฐ สิทธิ

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
1

ศราวุฒิ สอนนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

37.59

2

อนุชา สุขสา

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

39.60

3

ชัชพงษ วงศภูดร

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

42.68

4

ณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

48.35

99

รัชชานนท นาถาบํารุง

ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม

DNS

99

ปรัชญา คนล้ํา

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

DNS

99

ธนภัทร ปนแจม

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

DNS

99

วชิรากร ปทินังเต

ร.ร. วาปปทุม

DNS

คัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4
1

ณัฐชนนท ศิลาพัฒน

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

39.82

2

ธนากร รวยสันเทียะ

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

41.61

3

บุญสง กระจางโพธิ์

ร.ร.มหิศราธิบดี

42.29

99

ณัฐชา จิบกระโทก

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

DNS

99

พีพัฒน สีเมือง

ร.ร. นครพนมวิทยาคม

DNS

99

รัชพล เมืองนาคิน

ร.ร. อัสสัมชัญ

DNS

99

อรรคเดช ดุรงคพันธ

ร.ร. วาปปทุม

DNS

99

กฤษฏา สรสิทธิ์

เทศบาลนครสกลนคร

DNS

คัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
300 m.
คัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5
1

ธนันชัย แสกระโทก

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

41.58

2

จิรวัฒน กลืนกระโทก

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

42.09

3

นัทฐพงศ ศรีพิมพ

ร.ร. ฝางวิทยายน

42.46

4

นิภัทริ์ชาดา ชิงเมืองปก

ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา

46.00

99

ชาคริต พันธมาศ

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

DNS

99

เสถียงพงธ เกื้อทาน

ร.ร. พรเจริญวิทยา

DNS

99

บดินทร ทรงจอหอ

ร.ร. บานหนองไขน้ํา

DNS

99

จิรวัฒน หองแซง

ร.ร. ภูเขียว

DNS

คัดเลือกพวกที่ 6 / HEAT 6
1

ณัฐนันท พันธพิมพ

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

40.87

2

ธีรภัทร เชื้ออุน

ร.ร. ศรีไผทสมันต

42.35

3

บดินทร เพียรชะนาด

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

51.73

99

ณัฐวุฒิ คําหอม

ร.ร. สวงษวิทยาคม

DNS

99

ศุภกฤต บุการโยจันโท

ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง

DNS

99

ธณชัย จันทโก

กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS

99

มโนปกรณ ใจสบาย

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

DNS

99

สิทธิศักดิ์ สุปดคํา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

คัดเลือกพวกที่ 7 / HEAT 7
1

วรรัส หาเพชร

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

42.24

2

ณภัทร แสนกระจาย

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

44.08

3

ธนภัทร มวนโคกสูง

ร.ร. บานหนองไขน้ํา

51.39

99

ณัฐชนน ตราทอง

ร.ร. นาวังวิทยา

DNS

99

อภิเชษฐ วงคคง

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

DNS

99

มงคล ศรีสุข

ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง

DNS

99

จักริน แกวพันใน

ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย

DNS

600 m.
รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL 1
2

ณัฐชนนท ศิลาพัฒน

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

1:34.26

3

ชาคริต พันธมาศ

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

1:36.61

5

นัทฐพงศ ศรีพิมพ

ร.ร. ฝางวิทยายน

1:38.10

7

รักเขตต นามวิเศษ

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

1:41.19

8

ศักรินทร เลิศลือชัย

ร.ร. กุฉินารายณ

1:41.23

11

อนุชา จันทอุตสา

ร.ร. วาปปทุม

1:43.15

13

จิรทีปต พาสกุล

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

1:46.11
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
600 m.
รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL 1
14

อนุชิต มูลสาร

ร.ร.มหิศราธิบดี

1:47.29

18

สิทธินนท วิเศษอักษร

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

1:52.90

20

ปฏิภาณ จูออง

ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา

1:56.20

99

พีพัฒน สีเมือง

ร.ร. นครพนมวิทยาคม

DNS

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL 2
1

ภานุวัฒน นะวะสีมา

ร.ร. ฝางวิทยายน

1:32.09

4

อนุชา สุขสา

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

1:37.97

6

วรเมธ โสรกนิต

ร.ร. พุทไธสง

1:40.40

9

ภานรินทร มณฑาทิพย

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

1:41.42

12

กิตติพจน รั้วไธสง

ร.ร. โนนขาวิทยา

1:45.46

21

ธนากร รวยสันเทียะ

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

1:58.13

22

ศิรวิทย สุนทวงษ

ร.ร. วาปปทุม

2:08.74

23

จิรายุทธ โคตะรุด

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

2:33.18

99

อภิเชษฐ การนา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

สมหมาย แสนตางนา

เทศบาลนครสกลนคร

DNS

99

ธนพัฒน โสภากุล

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

DNS

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL 3
10

ธนวัฒน อรัญโสต

ร.ร. ศรีไผทสมันต

1:42.07

15

กฎ นิลจํารัส

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

1:49.13

16

จารุกิตติ์ วัดบัว

เทศบาลนครสกลนคร

1:51.28

17

ถิรวัฒน ชัยฉิมพลี

ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา

1:52.16

19

อนุชิต จิตรจักร

ร.ร. พรเจริญวิทยา

1:53.25

99

สิทธิศักดิ์ สุปดคํา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

ปรัชญา คนล้ํา

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

DNS

99

กฤษดากร ติวทอง

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

DNS

99

ธณชัย จันทโก

กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS

99

รัชชานนท นาถาบํารุง

ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม

DNS

99

ศุภวัฒน นรสาร

ร.ร. กุฉินารายณ

DNF

60 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

วีรภัทร ภาษี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

9.21

2

ธีรยุทธ หอมสมบัตร

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

9.32

3

สิรภพ บุญหยวก

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

9.46

4

ธนภัทร ศรีคํามวล

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

10.09
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
60 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
5

ณภัทร แสนกระจาย

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

10.19

6

รัฐพล เพียรสมภาร

ร.ร. พุทไธสง

10.66

7

รักเขตต นามวิเศษ

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

10.67

8

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

11.07

สิรภพ บุญหยวก

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

9.77

2

ณภัทร แสนกระจาย

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

10.49

3

รักเขตต นามวิเศษ

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

10.87

99

จีรพัฒน ตุลาเพียน

ร.ร. พุทไธสง

DNS

99

วัชรพงษ ปะทะวัง

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

DNS

99

ยุทธนา คําสงค

เทศบาลนครสกลนคร

DNS

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

รัฐพล เพียรสมภาร

ร.ร. พุทไธสง

10.53

2

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

10.60

3

กรกฏ โคตรโยธา

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

11.35

99

ณัฐชนน ตราทอง

ร.ร. นาวังวิทยา

DNS

99

ธีระชาติ ชางปน

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

อนิวัตติ์ บัวทอง

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

DNS

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
1

ธีรยุทธ หอมสมบัตร

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

9.45

2

วีรภัทร ภาษี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

9.79

3

ธนภัทร ศรีคํามวล

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

10.02

99

อภิเชษฐ การนา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

อัษฎาวุธ คําปนออน

ร.ร. พรเจริญวิทยา

DNS

99

กิตติพงศ ขุงษิธภูมิ

ร.ร. ภูเขียว

DNS

200 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ศุภวัฒน นรสาร

ร.ร. กุฉินารายณ

29.10

2

กิตติพงศ ขุงษิธภูมิ

ร.ร. ภูเขียว

29.20

3

ธีรยุทธ หอมสมบัตร

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

30.14

4

วีรภัทร ภาษี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

30.77

5

ณภัทร แสนกระจาย

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

32.14

6

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

32.31

7

ยุทธนา คําสงค

เทศบาลนครสกลนคร

32.98
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
200 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
วัชรพงษ ปะทะวัง

99

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

DNS

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1

กิตติพงศ ขุงษิธภูมิ

ร.ร. ภูเขียว

30.41

2

วีรภัทร ภาษี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

30.95

3

ธีรยุทธ หอมสมบัตร

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

31.17

4

รัฐพล เพียรสมภาร

ร.ร. พุทไธสง

34.20

5

อัษฎาวุธ คําปนออน

ร.ร. พรเจริญวิทยา

34.41

99

มงคล ศรีสุข

ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง

DNS

99

อนิวัตติ์ บัวทอง

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

DNS

99

ปรัชญา คนล้ํา

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย

DNS

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

ศุภวัฒน นรสาร

ร.ร. กุฉินารายณ

29.95

2

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

32.17

3

วัชรพงษ ปะทะวัง

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

33.60

4

รักเขตต นามวิเศษ

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

34.40

5

กฤษฎ คํามุลตรี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

36.12

99

สิทธิศักดิ์ สุปดคํา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

พงศธร จันสวัสดิ์

ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง

DNS

คัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
1

ณภัทร แสนกระจาย

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

32.09

2

ยุทธนา คําสงค

เทศบาลนครสกลนคร

32.24

3

บดินทร เพียรชะนาด

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

35.55

4

เสถียงพงธ เกื้อทาน

ร.ร. พรเจริญวิทยา

35.56

5

ณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

36.48

99

อภิเชษฐ การนา

ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS

99

อุรนันท เขตคาม

ร.ร. หนองมวงวิทยาคาร

DNS

ชินวัตร มุทาพร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

1:12.75

ปาณัสม นพมณีวิจิตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

ศราวุฒิ สอนนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

สิรภพ บุญหยวก

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

ภูมินทร ภูกิจนาค

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

ณัฐชนนท ศิลาพัฒน

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

3x100/200/300 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
1
1
2
2
2

1
2
3
1
2
3

1:14.88
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
3x100/200/300 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

สิทธิเดช ยศสุรีย

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

ณัฐพล บุญคง

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

ขจรพล แถวไธสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ณัฐภัทร นิจดร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

วีรภัทร ภาษี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ยุทธนา คําสงค

เทศบาลนครสกลนคร

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

กฤษฏา สรสิทธิ์

เทศบาลนครสกลนคร

รัฐพล เพียรสมภาร

ร.ร. พุทไธสง

กิตติวรา สาสังข

ร.ร. พุทไธสง

วรเมธ โสรกนิต

ร.ร. พุทไธสง

อภิรักษ โปะประนม

ร.ร. กุฉินารายณ

ศักรินทร เลิศลือชัย

ร.ร. กุฉินารายณ

ศุภวัฒน นรสาร

ร.ร. กุฉินารายณ

พีพัฒน ลมจะโปะ

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

ภูริ ธีรไตรเดช

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

ณภัทรนันท อันทะนาม

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

1:16.15

1:17.49

1:20.77

1:22.03

1:22.88

1:23.01

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1

24064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐

1:18.86

2

24035 เทศบาลนครสกลนคร

‐

1:19.77

3

24011 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

‐

1:21.18

4

24028 ร.ร. กุฉินารายณ

‐

1:21.48

5

24048 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยา

‐

1:31.45

99

24015 ร.ร. โนนราษีวิทยา

‐

DNS

99

24065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

‐

DNS

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

24022 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

‐

1:14.98

2

24044 เทศบาลบานสามเหลี่ยม

‐

1:16.07

3

24033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ‐

1:16.66

4

24012 ร.ร. พุทไธสง

‐

1:20.75

5

24060 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

‐

1:28.41

99

24010 ร.ร. พรเจริญวิทยา

‐

DNS

99

24014 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง

‐

DNS
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
4x100 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

ธนรัฐ สิทธิ

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

สิทธิเดช ยศสุรีย

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

ณัฐพล บุญคง

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

สิรภพ บุญหยวก

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

ภูมินทร ภูกิจนาค

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

ณัฐชนนท ศิลาพัฒน

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

อนุชา สุขสา

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

ชินวัตร มุทาพร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

ศราวุฒิ สอนนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

ปาณัสม นพมณีวิจิตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

รติพงษ ราชแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

เกริกพล ราชเสนา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

วีรภัทร ภาษี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ณัฐภัทร นิจดร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ขจรพล แถวไธสง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ป

ณัฐวุฒิ คําหอม

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

อนิวัตติ์ บัวทอง

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

วัชรพงษ ปะทะวัง

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

ชาคริต พันธมาศ

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

ธวัชชัย นิลสันเทียะ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

ภัครพล เจือจันทึก

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

เทพทัต มนัสศิลา

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

ศุภวิชญ ทราบพรมราช

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

จารุกิตติ์ วัดบัว

เทศบาลนครสกลนคร

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

ยุทธนา คําสงค

เทศบาลนครสกลนคร

กฤษฏา สรสิทธิ์

เทศบาลนครสกลนคร

จักราวุธ หยดทองแท

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

ธนากร รวยสันเทียะ

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

จิรวัฒน กลืนกระโทก

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

ทวีศักดิ์ ตวนกระโทก

ร.ร. โชคชัยสามัคคี

45.49

46.08

46.08

47.68

47.92

48.16

48.73

49.26

คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1

24022 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

‐

45.87

2

24064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐

46.00
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
4x100 Relay
คัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
3

24033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ‐

47.68

4

24060 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

‐

48.83

5

24059 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

‐

54.31

99

24065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

‐

DNS

99

24052 ร.ร. บานคําสะอาด

‐

DNS

คัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

24044 เทศบาลบานสามเหลี่ยม

‐

46.06

2

24035 เทศบาลนครสกลนคร

‐

48.69

3

24018 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

‐

49.13

4

24024 ร.ร. โชคชัยสามัคคี

‐

50.16

5

24061 ร.ร. สองครพิทยาคม

‐

50.29

6

24011 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

‐

53.22

99

24051 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

‐

DNS

4x300 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
99
99
99

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

รติพงษ ราชแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

ปาณัสม นพมณีวิจิตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

พงศพัฒน อัปมาเถ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

ศราวุฒิ สอนนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

จารุวัตร บุญมี

ร.ร. ศรีไผทสมันต

ธีรภัทร เชื้ออุน

ร.ร. ศรีไผทสมันต

จารุพัฒน บุญมี

ร.ร. ศรีไผทสมันต

ธนวัฒน อรัญโสต

ร.ร. ศรีไผทสมันต

จักรกริช วิชา

ร.ร. พุทไธสง

วรเมธ โสรกนิต

ร.ร. พุทไธสง

รัฐพล เพียรสมภาร

ร.ร. พุทไธสง

กิตติวรา สาสังข

ร.ร. พุทไธสง

ปวริศ ถนอมศรี

เทศบาลนครสกลนคร

ยุทธนา คําสงค

เทศบาลนครสกลนคร

กฤษฏา สรสิทธิ์

เทศบาลนครสกลนคร

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

อนุชา สุขสา

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

ภูมินทร ภูกิจนาค

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

มาโนชย ผานิชย

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

2:39.18

2:49.58

2:56.80

3:02.50

DQ
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
4x300 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
99

4

ณัฐชนนท ศิลาพัฒน

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

Straight to Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)
24035 เทศบาลนครสกลนคร

‐

24012 ร.ร. พุทไธสง

‐

24022 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

‐

24060 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

‐

24033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ‐
24048 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยา

‐

24051 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

‐

24032 ร.ร. ศรีไผทสมันต

‐

24044 เทศบาลบานสามเหลี่ยม

‐

24015 ร.ร. โนนราษีวิทยา

‐

24059 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

‐

24065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

‐

24064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐

Long Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ยศกร ไชยตะมาตย

ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

6.07

2

ธนรัฐ สิทธิ

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

6.04

3

กฤษฏา สรสิทธิ์

เทศบาลนครสกลนคร

5.93

4

วัชรพงษ ปะทะวัง

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

5.69

5

สิรภพ บุญหยวก

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

5.63

6

ภูธเนตร พรมจันทึก

ร.ร. สองครพิทยาคม

5.35

7

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

5.35

8

กัมปนาท คําภูชาติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

5.29

9

พุทธิพงษ จันโท

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

5.17

10

ธานัท อนุวัฒน

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

5.00

11

ธนภัทร ศรีคํามวล

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

4.94

12

ณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

4.94

13

วศกร หนุนกระโทก

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

4.88

14

กฤษฎ คํามุลตรี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

4.87

15

อนุชิต ศิลากลาง

ร.ร. นายมวิทยาคาร

4.81

16

นักรบไท ยอดดี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

4.58

17

อดิศร แสนศรี

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

4.54
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
Long Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
18

กรกฏ โคตรโยธา

กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

4.44

99

กฤษกวิน ทาหนองเภา

ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม

DNS

99

อนนท บุญเรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNS

99

ศิริโรจน เสนสาร

ร.ร. นายมวิทยาคาร

DNS

99

รักเขตต นามวิเศษ

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

DNS

99

ณัฐชนน ตราทอง

ร.ร. นาวังวิทยา

DNS

99

ศุภวัฒน นรสาร

ร.ร. กุฉินารายณ

DNS

High Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

พัฒนสูตร แอบกระโทก

ร.ร.มหิศราธิบดี

1.70

2

รัชพล พรมวัฒนะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

1.65

3

กฤษฏา สรสิทธิ์

เทศบาลนครสกลนคร

1.60

4

อดิศร แสนศรี

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

1.55

5

ธีรธวัช โทสูงเนิน

ร.ร. สองครพิทยาคม

1.55

6

ธานัท อนุวัฒน

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

1.45

6

ณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

1.45

8

กฤษฎ คํามุลตรี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

1.45

99

กฤษกวิน ทาหนองเภา

ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม

DNS

99

เสฏฐวุฒิ สีหบัณฑ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNS

99

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

NM

Triple Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ยศกร ไชยตะมาตย

ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

12.66

2

วัชรพงษ ปะทะวัง

ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

12.05

3

กฤษฏา สรสิทธิ์

เทศบาลนครสกลนคร

11.93

4

พุทธิพงษ จันโท

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

11.78

5

ธนรัฐ สิทธิ

เทศบาลบานสามเหลี่ยม

11.16

6

กัมปนาท คําภูชาติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

11.10

7

สรชาติ พิทักษเสมา

เทศบาลนครสกลนคร

10.64

8

ณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

10.53

9

รักเขตต นามวิเศษ

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

10.21

10

ธนภัทร ศรีคํามวล

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

10.01

11

ธานัท อนุวัฒน

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

9.95

12

อดิศร แสนศรี

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

9.89
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการแขงขัน
15 ปชาย
Triple Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
13

กฤษฎ คํามุลตรี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

9.48

99

กฤษกวิน ทาหนองเภา

ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม

DNS

Discus Throw
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

กองภพ เคนจันทึก

ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยา

33.98

2

ธีรพงษ โสบุญมา

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

32.83

3

จารุวิทย ผานพินิตย

ร.ร. นารีนุกูล

25.52

4

ณัฐพงษ หงษฟอน

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

25.46

5

อรรถพันธ เชาวชื่น

ร.ร. นาวังวิทยา

24.44

6

เสนห ไชยบุตร

ร.ร. นายมวิทยาคาร

23.33

7

ภูริภัทร โมมขุนทด

ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยา

22.62

8

วุฒิภัทร ปานอาสา

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

19.38

99

พูนทรัพย ชัยศรี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

DNS

99

กรดนัย กะทิศาสตร

ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม

DNS

99

ณัฐชนน ตราทอง

ร.ร. นาวังวิทยา

DNS

Shot Put
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ธีรพงษ โสบุญมา

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

11.86

2

ณัฐพงษ หงษฟอน

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

9.78

3

บดินทร เพียรชะนาด

ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

9.71

4

อินทนนท ปญญาวิชัย

เทศบาลนครสกลนคร

9.62

5

อรรถพันธ เชาวชื่น

ร.ร. นาวังวิทยา

9.10

6

ธนปกรณ เสนจันตะ

เทศบาลนครสกลนคร

8.31

7

เสนห ไชยบุตร

ร.ร. นายมวิทยาคาร

8.22

8

จารุวิทย ผานพินิตย

ร.ร. นารีนุกูล

6.58

99

พูนทรัพย ชัยศรี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

DNS

99

ณัฐชนน ตราทอง

ร.ร. นาวังวิทยา

DNS

99

กรดนัย กะทิศาสตร

ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม

DNS

99

วุฒิภัทร ปานอาสา

ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

DNS

99

เสฏฐวุฒิ สีหบัณฑ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

DNS

99

ธนากร จันทรสระบัว

ร.ร. สองครพิทยาคม

DNS
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