
IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016

สนามแข่งขันที่ 2 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ผลการแข่งขัน วันเสารท์ี่ 17 ธันวาคม 2559

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50

ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 4 ชลิต จาดศรี ร.ร.ท่าทองพิทยาคม 11.52
2 2 อัมพุ ปั้นตระกูล ทีมชากังราว 11.69
3 6 จิตภัค วงษ์พานิช ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 12.51
4 5 บุญฤทธิ์ เทศปาน ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา 12.52

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 7 ชญานิน จาศรี ร.ร.ท่าทองพิทยาคม 11.58
2 5 สภุกิณห์ ปัญญาแก้ว ทีมชากังราว 11.76
3 2 รัตนพงษ์ อรธร ร.ร.วังทองพิทยาคม 11.90
4 8 รังสมิันต์ุ อรบุตร ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา 12.17

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 5 ณัฐวัฒน์ ยอดเถื่อน ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์ 11.63
2 8 กฤษดา สาระกิตย์ ทีมชากังราว 12.02
3 4 วีรภัทร ผูกทอง ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา 13.08

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่1

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่2

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่3



IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016

สนามแข่งขันที่ 2 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ผลการแข่งขัน วันเสารท์ี่ 17 ธันวาคม 2559

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 5 พิพัฒพงษ์ องอาจ ร.ร.อนุบาลสากเหล็ก 11.75
2 2 หัตถ์นารายณ์ สใีจ ร.ร.ชาติตระการวิทยา 11.97
3 8 ศรีวิชัย คุ้มปากพิง ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์ 12.13
4 7 ณรงค์ศักดิ์ เอ่ียมทิพย์ ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา 12.53

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 3 กันตภณ ลาภา ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา 12.05
2 8 นคร พิเนตรเสถียร สากเหล็กวิทยา 12.23
3 4 ปัญญพนต์ ชาวนาวิก ร.ร.สามง่ามชนูปถัมภ์ 13.65

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 6 ก่อบุญ พินิจพรรณ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 11.58
2 4 อลัน ป้องพ้ัว ร.ร.อนุบาลสากเหล็ก 12.64

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่4

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่5

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่6



IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016

สนามแข่งขันที่ 2 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ผลการแข่งขัน วันเสารท์ี่ 17 ธันวาคม 2559

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 4 เจษฎี ศรีด้วง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 11.60
2 8 ณฐภัทร วงศ์ศร ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 12.18
3 3 กิตติพงษ์ อินสอน ทม.สโุขทัย 12.31
4 6 เสกศักดิ์ พิมพ์พิจารณ์ ร.ร.จ่านกร้อง 12.58
5 7 สธุาวี สายด า สากเหล็กวิทยา 13.06

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 2 ยศภัทร จรปัญญานนท์ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 11.28
2 8 เจษฎา ศรีด้วง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 11.92

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 7 สริภพ สงิห์ทองวรรณ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 12.02
2 5 ภานุพงศ์ พินทอง ร.ร.ชาติตระการวิทยา 12.45
3 2 ณัฐวุฒิ สนิจันทร์ ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา 12.78

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่7

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่8

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่9



IDEMITSU Thailand Grand Prix 2016

สนามแข่งขันที่ 2 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ผลการแข่งขัน วันเสารท์ี่ 17 ธันวาคม 2559

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 6 ภราดร ทัดประดิษฐ์ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 11.80
2 3 ธีรภัทร วันชื่น ร.ร.ชาติตระการวิทยา 12.30
3 4 อภิวัฒน์ โคกน้อย ร.ร.ชาติตระการวิทยา 12.85
4 8 จักริน เกนชัย ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา 13.69

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 4 ธีรภัทร กันอ่วม ทม.สโุขทัย 11.26
2 8 รัฐพงศ์ ศรีสารคาม ร.ร.อนุบาลสากเหล็ก 12.44
3 3 ไชยวัฒน์ จันทรคุณ ร.ร.ชาติตระการวิทยา 12.71
4 7 อิสเรส นวลค า ทม.สโุขทัย 12.97
5 6 เทพฤทธิ์ แก้วอยู่ ร.ร.ท่าทองพิทยาคม 13.81

14.00

สถิติ ประเทศไทย:        10.91 วินาที        ณัฏฐพงศ์ ยางกลาง        สรุาษฎร์ธานี        24 ม.ีค. 50
ล าดับ หมายเลข ช่ือ - สกุล สังกัด สถิติ หมายเหตุ

1 5 ศุภชัย แกล้วกล้า  ร.ร.องค์การบริหารสว่นจังหวัดก าแพงเพชร11.56
2 2 นครินทร์ ขุมทอง  ร.ร.องค์การบริหารสว่นจังหวัดก าแพงเพชร11.69
3 4 อานนท์ อรรถอินทรีย์* พิษณุโลก 11.86
4 6 พรชัย ภู่จุฬา ร.ร.องค์การบริหารสว่นจังหวัดก าแพงเพชร11.95
5 3 สรวิศ แดงใหม ่ ร.ร.องค์การบริหารสว่นจังหวัดก าแพงเพชร12.14

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่10

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่11

วิ่ง 100 เมตร ชาย - ดาวรุง่
คัดเลือก พวกที ่12


