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ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1025 ธนาดล จันทรธรรม

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1068 สุทธินนนท นุปากรณ

ร.ร. พัทลุง1357 อาณัติ สาแหละ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1351 ปฎิภาน สังขทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1350 อนุวัฒน ไพริน

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1345 พีรพัฒน รูบุญ

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1344 ภรัญู ลุนพรม

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1338 ศราวุธ ทาดทา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1337 ณัฐวุฒิ คุณพระ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1331 ภานุวัฒน ขันทอง

ร.ร. สรรพาวุธวิทยา1044 ธีรดล พรมนา

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1041 กรกฏ ปากา

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1039 วีรภัทร วงพาศกลาง

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1034 สุกฤษฎิ์ คลายกรฎ

ร.ร. หวยยอด1368 ธนกฤต คดีพิศาล

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1014 อิสมาแอ สาและ

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1060 กรรชัย ฉิมทอง

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1057 จักรณรินทร ใจทาว

ร.ร. สตรีศรีนาน1056 ศุภกิตต วงศสิทธ์ิ

ร.ร. นารีนุกูล1053 วัชพล นรมาตย

ร.ร. เทศบาล 2 มุขมนตรี1002 ธนดล ใตระหัน

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1033 ดํารงศักดิ์ พัฒนสิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1008 นัสมี สตาปอ

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล1029 ธีรภัทร เมฆขุนทด

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1016 วีระชัย ละเอียดการ

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1020 กฤตินันท ขันลอ

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1021 ศตวรรษ สุทธิประภา

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1022 เสฏฐวุฒิ ลีเขาสูง

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1024 ศักดินันท เรืองมนตรี

ร.ร. หวยยอด1369 ศุภวัฒน พรมการ

ร.ร. เทศบาล 3 บานเหลา1003 ธนานันต สวางกิจรุงโรจน

ร.ร. นาวังวิทยา1418 วสันต บุญสมยา

ร.ร. พุทไธสง ทีม B1479 ภูมิพัฒน แอมไธสง

ร.ร. กันทรารมณ1475 เทวิน แทนเตย

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1470 ยุทธนา ตระกูลพงษ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1468 พีระพัฒน สวัสด์ิเอ้ือ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1463 ณัชพล พรมนิล



Name List By Event

Page 2 of 93

ROZA - Sport Hero Olympic 2020
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

15 ปชาย

60 ม. 124

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1460 ภาสกร กุลอัก

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1454 เอกรินทร นํ้าทอง

ร.ร. พรุพีพิทยาคม1452 วงศา เก้ือสกุล

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1442 ศุภชัย สุริสาร

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1440 เจษฎา สรอยสูงเนิน

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1439 ธนกฤต ทองลิ้ม

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1429 เอกอาทิตย แปนกระโทก

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1427 เรวัตร ใจเท่ียง

ร.ร. พัทลุง1361 ศุภกิตต์ิ จันทรเทพ

ร.ร. บานโปรงสะเดา1404 ธนากร นิมประพัตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1372 ชนะเดช วงศคําจันทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1375 สหวรรษ พลเย่ียม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1386 วชิระ บุตรสุย

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1388 สุทธิพงศ แพงสรอย

ร.ร. ศรีนครมูลนิธิ1393 จิรายุส กาญจนะรังษี

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1422 ศุภกร การวงษ

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1399 ธีมา แตมมณี

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1420 ณัฐภัทร ลีนะวัต

ร.ร. บานโปรงสะเดา1405 ภาณุเดช อุมชาตรี

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม1406 ปริทัศน เมืองสวัสด์ิ

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1411 ธนรัตน ชุมประเสริฐ

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1413 เกริกพล สนสูงเนิน

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1415 สกุลเดช เขตตสูงเนิน

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1015 ณรงคศักดิ์ นวลขลิบ

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1396 พัสกร จงแพ

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1019 รัชชานนท จันใหม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1249 ศิระเกลา เพ่ิมทรัพย 

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1245 นนทชิต แกวสองเมือง

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1244 พิชานนท อุปวิโรจน

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1238 ณัฐวุฒิ มันดอน

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1235 วชิรกรณ คะสุดใจ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1222 กรัสนัส ไชยศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1175 ทศพร นาคสมญาติ

ทีมพุนพิน‐ทามวง1212 ธนกร เล่ือนสกุล

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1267 อเนก โพนแพง

ร.ร. นารีนุกูล1052 พัฒนพงษ ธัมมาปทุม

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1071 นรินทร หลาแดง
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ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61201 ทะนง เผือกผงาด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1188 ธนวัฒน ไสเก้ือ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1186 ปฏิพัทธ กาสุวรรณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1184 วุฒิพงษ เตชะพิมพ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1220 ฤทธิชัย ผูกพัน

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1302 พิพัฒนพงค องอาด

ร.ร. พุทไธสง ทีม B1482 ณัฐวุฒิ แพงเจริญ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1599 ใบเฟรน เพลิงภิรมย

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1323 กิตติศักดิ์ ไชยประเสริฐ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1320 ภูริภัทร ปสสาคํา

ร.ร. บานสํานักทอง1314 รัตนกร กุลรัตน

ร.ร. บานสํานักทอง1313 ภูชิชย เงินถวน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1250 เอกลักษณ โสหุรัตน

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1305 พีรพัฒน ทัศนัย

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1266 สหรัฐ ทรามเมืองปก

ร.ร. เบญจมราชูทิศ1292 อภิสร น่ิมแสงธรรม

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1290 เจษฎา จิตรอารีย

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1284 ภูพญา ไทยวงศ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1270 วชิรญาณ วุฒิ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1329 สิทธิชัย สุวะไกร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1269 สหัสวรรษ เนียมโพลง

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61204 กานตธเนศ เทียนทับทิม

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม1311 ธนวัฒน เพ่ิมดี

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1092 จิรพนธ สีสัตตรัตนะกุล

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1117 วาทิตย ประสมศรี

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1111 กีรติ วรรณสา

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1109 กีรติ ชมศิริ

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1107 ณัชพล คําเหล็ก

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1172 ถิรายุ เกษมสุข

ร.ร. บุญวัฒนา1105 ภูธเนศ ฆองทรัพย

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1122 ธีรบูรณ คําศรี

ร.ร. บุญวัฒนา1104 ณัชยศ เสนาไชย

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1106 ศุภกิจ แซเอ้ียว

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1090 วชิรวิชญ จิตสงวน

ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา1088 คมปกร เหล็กจีน

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1082 ภาคิน สุทธิจินดา

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1081 นวพล นฤมนต
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ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1076 ภูริภัทร แยมประดิษฐ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1074 วรากร หมวกลาว

ทีมพุนพิน‐ทามวง1205 ธนวิชญ นิตยใหม

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม1165 กอบเกียรติ แสงเดือน

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1166 อภิวัฒน ยศราสูงเนิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1132 ภราดร วงคปนตา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1161 ปญญาวุฒิ คําเสมอ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1153 วิศวกร อยูเจริญ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1148 วรุตม โฉมศรี

ร.ร. มหิศราธิบดี1147 ไชยเชษฐ เหขุนทด

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1138 ทินกร ไพรบึง

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1137 กิตติศักดิ์ สุขจิตต

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1169 อดิศร เทียนสันเทียะ

100 m. 122

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1415 สกุลเดช เขตตสูงเนิน

ร.ร. นาวังวิทยา1418 วสันต บุญสมยา

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1421 ณัฐพัฒน สุวานิชย

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1427 เรวัตร ใจเท่ียง

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1428 ธัญู เผ่ือนภิญโญ

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1436 กายสิทธ์ิ บัญดิษรัมย

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1440 เจษฎา สรอยสูงเนิน

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1442 ศุภชัย สุริสาร

ร.ร. พรุพีพิทยาคม1452 วงศา เก้ือสกุล

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1453 เมธาวิน ศรีสุข

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1455 กษิดิ์เดช สามารถ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1463 ณัชพล พรมนิล

ร.ร. พุทไธสง ทีม B1477 นันทวัฒน ชุมเสนา

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1468 พีระพัฒน สวัสด์ิเอ้ือ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1470 ยุทธนา ตระกูลพงษ

ร.ร. กันทรารมณ1474 คุณนิธิ คูณทวี

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1388 สุทธิพงศ แพงสรอย

ร.ร. กันทรารมณ1475 เทวิน แทนเตย

ร.ร. พุทไธสง ทีม B1476 ปยะ ทิพยะมาศโกมล

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1460 ภาสกร กุลอัก

ทีมพุนพิน‐ทามวง1213 กิตตินันท คชไกร
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ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1158 สนธิชัย บุญสระนะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1161 ปญญาวุฒิ คําเสมอ

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม1165 กอบเกียรติ แสงเดือน

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1166 อภิวัฒน ยศราสูงเนิน

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1167 นิติ เจริญสุข

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1172 ถิรายุ เกษมสุข

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1175 ทศพร นาคสมญาติ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1186 ปฏิพัทธ กาสุวรรณ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1187 พงษกร ศรีแสง

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61201 ทะนง เผือกผงาด

ร.ร. นารีนุกูล1052 พัฒนพงษ ธัมมาปทุม

ทีมพุนพิน‐ทามวง1205 ธนวิชญ นิตยใหม

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1145 วิทวัส ปรือปรัก

ร.ร. บัวลาย1392 กิตติธร แสนสี

ร.ร. นางรอง1049 ปกรณ เกรียงศรี

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1413 เกริกพล สนสูงเนิน

ร.ร. สรรพาวุธวิทยา1044 ธีรดล พรมนา

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1040 อภิสิทธ์ิ เนาวรัตน

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1039 วีรภัทร วงพาศกลาง

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1035 กันตินันท คุมพงศ

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล1027 ตอลาภ ยาประคํา

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1025 ธนาดล จันทรธรรม

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1022 เสฏฐวุฒิ ลีเขาสูง

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1020 กฤตินันท ขันลอ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61204 กานตธเนศ เทียนทับทิม

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1090 วชิรวิชญ จิตสงวน

ร.ร. นารีนุกูล1055 ชลชาติ ธานี

ร.ร. สตรีศรีนาน1056 ศุภกิตต วงศสิทธ์ิ

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1057 จักรณรินทร ใจทาว

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1059 ณัฐพงษ เกตุวิชิต

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1060 กรรชัย ฉิมทอง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1064 ธีรพงค ฟุมเฟอย

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1065 ธนวินท ตะยะ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1072 ดนุชิต กลอมเกล้ียง

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1074 วรากร หมวกลาว

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1081 นวพล นฤมนต

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1082 ภาคิน สุทธิจินดา
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100 m. 122

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1148 วรุตม โฉมศรี

ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา1088 คมปกร เหล็กจีน

ร.ร. มหิศราธิบดี1147 ไชยเชษฐ เหขุนทด

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1091 ธนภัทร หลอมประโคน

ร.ร. บุญวัฒนา1104 ณัชยศ เสนาไชย

ร.ร. บุญวัฒนา1105 ภูธเนศ ฆองทรัพย

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน1106 ศุภกิจ แซเอ้ียว

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1109 กีรติ ชมศิริ

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1111 กีรติ วรรณสา

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1117 วาทิตย ประสมศรี

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1122 ธีรบูรณ คําศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1132 ภราดร วงคปนตา

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1138 ทินกร ไพรบึง

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1015 ณรงคศักดิ์ นวลขลิบ

ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา1087 กิตติณัฏฐ หันศรี

ร.ร. พัทลุง1362 ศิราดล รอดสง

ร.ร. บานสํานักทอง1313 ภูชิชย เงินถวน

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1019 รัชชานนท จันใหม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1323 กิตติศักดิ์ ไชยประเสริฐ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1324 สุทธิพงษ สรางดี

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1329 สิทธิชัย สุวะไกร

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1337 ณัฐวุฒิ คุณพระ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1338 ศราวุธ ทาดทา

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1344 ภรัญู ลุนพรม

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1345 พีรพัฒน รูบุญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1350 อนุวัฒน ไพริน

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1017 ออมสิน แซลู

ร.ร. พัทลุง1357 อาณัติ สาแหละ

ร.ร. บานสํานักทอง1312 ณัฐพล เตวิทย

ร.ร. หวยยอด1368 ธนกฤต คดีพิศาล

ร.ร. หวยยอด1371 พีระกานต เกาเฮ้ียน

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1372 ชนะเดช วงศคําจันทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1375 สหวรรษ พลเย่ียม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1386 วชิระ บุตรสุย

ร.ร. บัวลาย1391 กฤษณากร ภามี

ร.ร. ศรีนครมูลนิธิ1393 จิรายุส กาญจนะรังษี
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ร.ร. ศรัทธาสมุทร1396 พัสกร จงแพ

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม1406 ปริทัศน เมืองสวัสด์ิ

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1411 ธนรัตน ชุมประเสริฐ

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1412 อัมฤทธ์ิ เพชรทองเกล้ียง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1351 ปฎิภาน สังขทอง

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1237 ออดี้ บุราณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1014 อิสมาแอ สาและ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1008 นัสมี สตาปอ

ร.ร. พรเจริญวิทยา1007 อาวุธ โตะทาน

ร.ร. เทศบาล 3 บานเหลา1003 ธนานันต สวางกิจรุงโรจน

ร.ร. เทศบาล 2 มุขมนตรี1002 ธนดล ใตระหัน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1222 กรัสนัส ไชยศรี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1319 ภูผา ตาทิพย

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1235 วชิรกรณ คะสุดใจ

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม1311 ธนวัฒน เพ่ิมดี

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1243 วรัญู ไหมแกว

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1270 วชิรญาณ วุฒิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1251 กิตติภูมิ โคตรอาษา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1252 สหกิจ เก้ือกูลบุตร

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1266 สหรัฐ ทรามเมืองปก

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1267 อเนก โพนแพง

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1268 พงษศิริ ออนตา

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1247 ธนบูรณ เกิดเอียด

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1302 พิพัฒนพงค องอาด

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1231 ธัญเทพ จรัสศิลป

ร.ร. เบญจมราชูทิศ1292 อภิสร น่ิมแสงธรรม

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1279 เทอดศักด์ิ มนตอินทร

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1289 จิรายุ มูลอุดม

300 m. 137

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1042 สุรเดช โตมาซา

ร.ร. นารีนุกูล1052 พัฒนพงษ ธัมมาปทุม

ร.ร. นางรอง1046 ณรงคฤทธ์ิ บุญมี

ร.ร. นางรอง1047 ศิรวุธ นุชสาย

ร.ร. นางรอง1050 เฉลิมนนท สาระปญญา

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1019 รัชชานนท จันใหม

ร.ร. นารีนุกูล1053 วัชพล นรมาตย

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61202 เกียรติศักดิ์ ปานเครือ
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ร.ร. เทศบาล 2 มุขมนตรี1002 ธนดล ใตระหัน

ร.ร. พรเจริญวิทยา1004 ธีระยุทธ กล่ินกุหลาบ

ร.ร. พรเจริญวิทยา1005 จีระวัฒน บุญจันที

ร.ร. พรเจริญวิทยา1007 อาวุธ โตะทาน

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1010 พีรพัฒน เนียวจันทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1011 เกงกาจ แกวศรี

ร.ร. สรรพาวุธวิทยา1044 ธีรดล พรมนา

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1018 ธนกร แกวอินทร

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1043 ไชยวัฒน มั่นสติ

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1020 กฤตินันท ขันลอ

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1021 ศตวรรษ สุทธิประภา

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1022 เสฏฐวุฒิ ลีเขาสูง

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1023 วรเมธ สังสนา

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1024 ศักดินันท เรืองมนตรี

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1025 ธนาดล จันทรธรรม

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล1026 พันธเทพ อ่ิมสวาสด์ิ

กรีฑาโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง1032 ปญญพนต วิทยชาญวิฑูร

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1036 พลภัทร คงจันทร

ร.ร. ประภัสสรรังสิต1017 ออมสิน แซลู

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1458 ภูธเนศ พุทธลา

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1413 เกริกพล สนสูงเนิน

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1415 สกุลเดช เขตตสูงเนิน

ร.ร. นาวังวิทยา1418 วสันต บุญสมยา

ร.ร. นาวังวิทยา1419 เจริญทรัพย ผลาวงศ

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1423 สิรวิชญ สุวรรณธนานนท

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1430 ชินวัตร มวงอยู

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1432 ปยวัฒน ไชยคํา

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1436 กายสิทธ์ิ บัญดิษรัมย

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1437 ธนาวุฒิ แจมจันทรจรัส

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1443 ธีรวัฒน ไชยพรม

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1447 บูรพา จรบุรมย

ร.ร. นครขอนแกน1300 จิตรเอก แสนโฮม

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1453 เมธาวิน ศรีสุข

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม1408 ธีรเดช กรุงแกว

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1462 วรายุทธ เพริศแกว

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1469 เอกรัตน เผือกเพียร

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1471 อานนท ศรีสุริยาเย็น
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ร.ร. พุทไธสง ทีม B1478 ชยานันต บุญไธสง

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1330 พีระพัฒน พรอมจิตร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1323 กิตติศักดิ์ ไชยประเสริฐ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1321 ณัฐพงษ วังภูงา

ร.ร. บานสํานักทอง1315 ธีระพงษ พอเกตุ

ร.ร. บานสํานักทอง1312 ณัฐพล เตวิทย

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1304 นคร พิเนตรเสถียร

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1303 วัชสรรค นครคง

ร.ร. พรุพีพิทยาคม1448 สิทธิชัย สาริขา

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1377 อดิศักด์ิ ทุมวิเศษ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1333 ภานุพงศ แกวมาก

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1334 นันทวัฒน ฉาโสมภักดิ์

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1335 วุฒิชัย ศรีทรงฮาด

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม1341 ชัยยุทธ บุญมา

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1344 ภรัญู ลุนพรม

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1345 พีรพัฒน รูบุญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1352 ศิวกร ศิริวทัญู

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1187 พงษกร ศรีแสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1355 ธนัญชัย สุจินพรัม

ร.ร. สตรีศรีนาน1056 ศุภกิตต วงศสิทธ์ิ

ร.ร. พัทลุง1356 พัฒนพงค มากวงค

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1410 บุญวัช ยอดเน้ียว

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1374 สมพงษ ผุดผอง

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา1409 ณัฐวุมิ เสาวภักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1382 ทรงเดช ฤทธิธรรม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1384 จักริน เพ็งคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1387 ณรงคฤทธ์ิ รินทา

ร.ร. บัวลาย1389 พีรพล ทองลวน

ร.ร. ศรีนครมูลนิธิ1393 จิรายุส กาญจนะรังษี

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1394 ปภทธิ์ ปราบงูเหล่ียม

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1395 ธีระศักดิ์ ลาดผา

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1396 พัสกร จงแพ

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1398 วรพล นอยเรือง

ร.ร. บานโปรงสะเดา1403 จิรสิน ศรีบัว

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม1406 ปริทัศน เมืองสวัสด์ิ

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง1466 ณัฐพล เวียงอินทร
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300 m. 137

ร.ร. พัทลุง1358 ชัยรัตน พันธุกาล

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1089 ภานุพงศ วงษกําใจ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1155 รวมโชค เสมาทอง

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1152 ธีรพัฒน สุพลจิตร

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1150 กิติศักด จึงสําราญ

ร.ร. มหิศราธิบดี1146 วิรชัช ชนินกุล

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1145 วิทวัส ปรือปรัก

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1143 ชลสิทธ์ิ พันซารี

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1133 สุเมธ คําลือศักด์ิ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1121 เสกสรร สรอยผาบ

ร.ร. เขาชัยสน1298 จิตรเทพ ดวงจุล

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1110 กฤษฏา พิทักษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1459 จิรกิตต์ิ แงพรหม

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1167 นิติ เจริญสุข

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1090 วชิรวิชญ จิตสงวน

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1118 เจษฎา บุญเปง

ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา1087 กิตติณัฏฐ หันศรี

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1083 ชนาธิป หวยหงษทอง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1080 มักรีบี หมัดอะดัม

ชมรมกรีฑาขอนแกน1079 ครรชิต กูลเดช

ชมรมกรีฑาขอนแกน1078 กิตติศักดิ์ โคตรธนู

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1074 วรากร หมวกลาว

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1072 ดนุชิต กลอมเกล้ียง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1070 ทินกร สวาลึก

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1066 นันทิพัฒน สัตบุศย

ร.ร. สามพรานวิทยา1062 ณัฐวุฒิ เขียนวาด

ร.ร. สามพรานวิทยา1061 ณัฐพล ทัฬหกรณ

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1059 ณัฐพงษ เกตุวิชิต

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1107 ณัชพล คําเหล็ก

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1270 วชิรญาณ วุฒิ

ร.ร. เบญจมราชูทิศ1292 อภิสร น่ิมแสงธรรม

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1108 วทัญู วิชัยโย

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1280 เกริกศักดิ์ มนตอินทร

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1169 อดิศร เทียนสันเทียะ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1268 พงษศิริ ออนตา

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1267 อเนก โพนแพง
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ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1266 สหรัฐ ทรามเมืองปก

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1253 สมชาย จันทรแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1251 กิตติภูมิ โคตรอาษา

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1246 วัชรินทร คุณาธรรม

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1244 พิชานนท อุปวิโรจน

ร.ร. นาบอน1241 บูรพา บุญเก้ือ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1182 วัชรพงษ พงเพา

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1289 จิรายุ มูลอุดม

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1240 ตอศักด์ิ แสนแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1174 ปณธรณ ซ่ือดี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1184 วุฒิพงษ เตชะพิมพ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1189 อรรถชัย ทองแท

ร.ร. พุทไธสง ทีม B1482 ณัฐวุฒิ แพงเจริญ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61203 อมรรัตน แสงหิรัญ

ทีมพุนพิน‐ทามวง1217 สนธยา โคตรเจริญ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1220 ฤทธิชัย ผูกพัน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1232 อาทิตย พงษสมุทร

ทีมพุนพิน‐ทามวง1206 พนัสบดี รอกระโทก

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1237 ออดี้ บุราณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1173 ไตรภพ เลาหตีรานนท

600 m. 94

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1142 ธีรภัทร สวางวงศ

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1108 วทัญู วิชัยโย

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ1110 กฤษฏา พิทักษ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1118 เจษฎา บุญเปง

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1121 เสกสรร สรอยผาบ

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301124 วิเชียร หมื่นโปกู

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1134 วรวุฒิ อุตวัน

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1143 ชลสิทธ์ิ พันซารี

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1096 สหัสวรรษ เรืองทวีสุข

ร.ร. นางรอง1046 ณรงคฤทธ์ิ บุญมี

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1144 จักรกฤษณ กานจักร

ร.ร. มหิศราธิบดี1146 วิรชัช ชนินกุล

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1089 ภานุพงศ วงษกําใจ

ชมรมกรีฑาขอนแกน1079 ครรชิต กูลเดช

ชมรมกรีฑาขอนแกน1078 กิตติศักดิ์ โคตรธนู

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1077 วรวุฒิ ทรัพยประเสริฐ



Name List By Event

Page 12 of 93

ROZA - Sport Hero Olympic 2020
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

15 ปชาย

600 m. 94

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1070 ทินกร สวาลึก

ร.ร. นางรอง1051 ธนวัฒน ประกาศวุฒิชน

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1036 พลภัทร คงจันทร

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล1030 กานต กอเมองนอย

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1010 พีรพัฒน เนียวจันทร

ร.ร. บานสํานักทอง1312 ณัฐพล เตวิทย

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1149 นที พรมแดน

ร.ร. สามพรานวิทยา1062 ณัฐวุฒิ เขียนวาด

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1374 สมพงษ ผุดผอง

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี1399 ธีมา แตมมณี

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1398 วรพล นอยเรือง

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1395 ธีระศักดิ์ ลาดผา

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1394 ปภทธิ์ ปราบงูเหล่ียม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1387 ณรงคฤทธ์ิ รินทา

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1385 สันติณรงค หงษคําเมือง

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม1341 ชัยยุทธ บุญมา

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1381 วิรัตน นวลศรี

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1416 อรุณ นอมกลาง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1373 ภูรินทร ไศลบาท

ร.ร. หวยยอด1366 พหุธน คงจันทร

ร.ร. พัทลุง1360 จารุเดช อินนุรักษ

ร.ร. พัทลุง1359 ศตวรรษ คําบัว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1354 ธนาวุฒิ ประเสริฐทรัพโยธิน

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1303 วัชสรรค นครคง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1382 ทรงเดช ฤทธิธรรม

ร.ร. พรุพีพิทยาคม1450 อนันตศักดิ์ ไพโรจน

ร.ร. กันทรารมณ1474 คุณนิธิ คูณทวี

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1471 อานนท ศรีสุริยาเย็น

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1469 เอกรัตน เผือกเพียร

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง1467 อัครพงษ เวียงสมุทร

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง1466 ณัฐพล เวียงอินทร

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1462 วรายุทธ เพริศแกว

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม1408 ธีรเดช กรุงแกว

ร.ร. พรุพีพิทยาคม1451 อนิรุติ สโมสร

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1414 พีรวิชญ ใหมเอ่ียม
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600 m. 94

ร.ร. พรุพีพิทยาคม1448 สิทธิชัย สาริขา

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1446 ภาณพงศ โสมะมี

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1443 ธีรวัฒน ไชยพรม

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1437 ธนาวุฒิ แจมจันทรจรัส

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1436 กายสิทธ์ิ บัญดิษรัมย

ร.ร. นาวังวิทยา1419 เจริญทรัพย ผลาวงศ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1335 วุฒิชัย ศรีทรงฮาด

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1459 จิรกิตต์ิ แงพรหม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1182 วัชรพงษ พงเพา

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1353 ธนาธรณ ประเสริฐทรัพโยธิน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1224 กิตติพงษ ขวัญชุม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1221 ณรงคศักดิ์ มีแกว

ทีมพุนพิน‐ทามวง1218 ชาญชัย จันทรแกว

ทีมพุนพิน‐ทามวง1207 อัตรพล จันทรแจมใส

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 61202 เกียรติศักดิ์ ปานเครือ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1239 อภิวัฒน ขามฝาด

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม1183 ชนะพร รําพึงจิตร

ร.ร. นาบอน1241 บูรพา บุญเก้ือ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1178 นันทนนท นันตาวัง

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1169 อดิศร เทียนสันเทียะ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)1168 ชัชชน จานนอก

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม1165 กอบเกียรติ แสงเดือน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1160 ศิริวัฒน ตุมบุตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1156 สุรศักดิ์ เสลาหอม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1185 วัชรินทร ปานไหม

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1274 ธีรพงษ ขาทิพยพาที

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1333 ภานุพงศ แกวมาก

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1330 พีระพัฒน พรอมจิตร

ร.ร. บานสํานักทอง1316 ศุภชัย หาญมาก

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1306 ลักษมันต แกวจันทร

ร.ร. นครขอนแกน1300 จิตรเอก แสนโฮม

ร.ร. เขาชัยสน1298 จิตรเทพ ดวงจุล

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1234 ธนากร โอกาซากิ

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1281 เกรียงศักดิ์ มนตอินทร

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1151 อัมรินทร ดีเทียน

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1271 ศักดิพงษ อนุภาพ
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600 m. 94

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1267 อเนก โพนแพง

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1266 สหรัฐ ทรามเมืองปก

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1255 ฤทธิศักดิ์ สุธาโพชน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1254 ณัฐชานนท สงพราหม

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1247 ธนบูรณ เกิดเอียด

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1246 วัชรินทร คุณาธรรม

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1283 กรวิทย ประจัญพล

110 m. Hurdles 29

ทีมพุนพิน‐ทามวง1216 ศุภโชค ชวยทอง

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1240 ตอศักด์ิ แสนแกว

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1460 ภาสกร กุลอัก

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1454 เอกรินทร นํ้าทอง

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1453 เมธาวิน ศรีสุข

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1387 ณรงคฤทธ์ิ รินทา

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1374 สมพงษ ผุดผอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1373 ภูรินทร ไศลบาท

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1352 ศิวกร ศิริวทัญู

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1351 ปฎิภาน สังขทอง

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1325 ดอนศักดิ์ ดีสม

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1324 สุทธิพงษ สรางดี

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช1294 พนธกร โกมัย

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1463 ณัชพล พรมนิล

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1242 ปริญญา กําเนิดฤทธ์ิ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1226 ภาคภูมิ แกวประดิษฐ

ทีมพุนพิน‐ทามวง1214 นันทวัฒน แกวกุล

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1235 วชิรกรณ คะสุดใจ

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1200 ธีรพล นนทเข็มพรหม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1195 วรากร รักษาจันทร

ร.ร. ประชาบํารุง1102 ธนาวุฒิ หนูวุน

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1091 ธนภัทร หลอมประโคน

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1076 ภูริภัทร แยมประดิษฐ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1075 สิทธิพงษ เจริญร่ืน

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1067 อภิสิทธ์ิ ตรีประเคน

ร.ร. สามพรานวิทยา1061 ณัฐพล ทัฬหกรณ

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1058 อิฐธิชัย โกลตะสิงห

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1038 ภาคภูมิ เปยมศิริ

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1243 วรัญู ไหมแกว
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15 ปชาย

110 m. Hurdles 29

วิ่งขามรั้ว 200 ม. 40

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1122 ธีรบูรณ คําศรี

ร.ร. มัธยมเปยมรัก1058 อิฐธิชัย โกลตะสิงห

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1236 เชิดชัย ขีลีนกขุม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1226 ภาคภูมิ แกวประดิษฐ

ทีมพุนพิน‐ทามวง1216 ศุภโชค ชวยทอง

ทีมพุนพิน‐ทามวง1214 นันทวัฒน แกวกุล

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1200 ธีรพล นนทเข็มพรหม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1199 สรวิศ คําแฟง

ร.ร. นาบอน1241 บูรพา บุญเก้ือ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1177 กายสิทธ์ิ โพธิ์ทองงาม

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1242 ปริญญา กําเนิดฤทธ์ิ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1117 วาทิตย ประสมศรี

ร.ร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน1107 ณัชพล คําเหล็ก

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1091 ธนภัทร หลอมประโคน

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1076 ภูริภัทร แยมประดิษฐ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1075 สิทธิพงษ เจริญร่ืน

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1067 อภิสิทธ์ิ ตรีประเคน

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1066 นันทิพัฒน สัตบุศย

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1179 พรพล สายทองประดิษฐ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1351 ปฎิภาน สังขทอง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1462 วรายุทธ เพริศแกว

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1459 จิรกิตต์ิ แงพรหม

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1458 ภูธเนศ พุทธลา

ร.ร. พุทไธสง ทีม A1453 เมธาวิน ศรีสุข

ร.ร. พรุพีพิทยาคม1449 อนุ วัธนะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B1387 ณรงคฤทธ์ิ รินทา

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1374 สมพงษ ผุดผอง

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1237 ออดี้ บุราณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1352 ศิวกร ศิริวทัญู

ร.ร. นางรอง1046 ณรงคฤทธ์ิ บุญมี

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1336 ภาณุพงษ สีกอง

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1325 ดอนศักดิ์ ดีสม

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1324 สุทธิพงษ สรางดี

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช1294 พนธกร โกมัย

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1256 ศิวกร ชุติกาญจน
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วิ่งขามรั้ว 200 ม. 40

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1252 สหกิจ เก้ือกูลบุตร

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค1243 วรัญู ไหมแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1373 ภูรินทร ไศลบาท

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1038 ภาคภูมิ เปยมศิริ

ร.ร. สามพรานวิทยา1061 ณัฐพล ทัฬหกรณ

3,000 m. Walk 36

ร.ร. พะเยาพิทยาคม1135 จักรกฤษณ ทะนุ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1337 ณัฐวุฒิ คุณพระ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1328 วิรุฬห พันนาม

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1327 ณัฐพงศ ศรีนนทา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา1322 สุริยา ปาติตัง

ร.ร. เขาชัยสน1299 วรวิทย คงมาก

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1164 กันตนัย เมนหรุม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1159 ชุติพนธ กล่ินแยม

ร.ร. มหิศราธิบดี1146 วิรชัช ชนินกุล

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1348 กัญชิต กอนแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1012 ฮาปซูธ ดอเลาะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1037 ชนนันท โรจนวิภาต

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1073 อมรินทร นามมุงคุณ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1100 ศิริโชค เข็มทอง

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1101 อดิศักด์ิ คงสิม

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301123 สุรชาติ แทสี

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 301125 คงฤทธ์ิ ตาเปยว

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

1154 วัชรากร ขันทอง

ทีมนครแหลมฉบัง1401 ภูริณัฐ สีทาสี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1432 ปยวัฒน ไชยคํา

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1437 ธนาวุฒิ แจมจันทรจรัส

ร.ร. สูงเนิน ทีม B1440 เจษฎา สรอยสูงเนิน

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1460 ภาสกร กุลอัก

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1463 ณัชพล พรมนิล

ร.ร. กันทรารมณ1475 เทวิน แทนเตย

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1338 ศราวุธ ทาดทา

ร.ร. นาวังวิทยา1418 วสันต บุญสมยา

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1346 กิตติธัช มาสังข

ทีมนครแหลมฉบัง1400 ณัฐดนัย ก่ิงแกว

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1397 ดลพัตน เกาะแกว
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3,000 m. Walk 36

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

1395 ธีระศักดิ์ ลาดผา

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1427 เรวัตร ใจเท่ียง

ร.ร. บัวลาย1390 วินัย วงศเสนา

ร.ร. หวยยอด1366 พหุธน คงจันทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1126 พงษพัฒน ใบไม

ร.ร. วัดหวยจรเขวิทยาคม1483 สุรษีย อินแหยม

4x100 relay 44

‐23112 ร.ร. บัวลาย

‐23083 ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี

‐23097 ร.ร. บานสํานักทอง

‐23100 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

‐23101 ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร

‐23102 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

‐23107 ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

‐23108 ร.ร. พัทลุง

‐23109 ร.ร. หวยยอด

‐23008 ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

‐23111 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B

‐23078 ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

‐23125 ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา

‐23126 ร.ร. สูงเนิน ทีม A

‐23129 ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

‐23130 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

‐23132 ร.ร. สูงเนิน ทีม B

‐23134 ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

‐23136 ร.ร. พุทไธสง ทีม A

‐23137 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

‐23110 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A

‐23056 ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

‐23010 ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร

‐23011 ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล

‐23019 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ

‐23023 ร.ร. นางรอง

‐23024 ร.ร. นารีนุกูล

‐23038 ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

‐23040 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร
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4x100 relay 44

‐23042 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

‐23082 ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

‐23054 ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

‐23079 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

‐23059 สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

‐23062 ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)

‐23063 ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง

‐23065 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

‐23069 ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6

‐23070 ทีมพุนพิน‐ทามวง

‐23071 ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A

‐23074 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา

‐23141 ร.ร. พุทไธสง ทีม B

‐23052 ร.ร. กันทรลักษวิทยา

‐23139 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก

4x300 relay 43

‐23110 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A

‐23004 ร.ร. พรเจริญวิทยา

‐23078 ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

‐23079 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

‐23082 ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

‐23083 ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี

‐23097 ร.ร. บานสํานักทอง

‐23100 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

‐23102 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

‐23108 ร.ร. พัทลุง

‐23070 ทีมพุนพิน‐ทามวง

‐23111 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม B

‐23112 ร.ร. บัวลาย

‐23126 ร.ร. สูงเนิน ทีม A

‐23130 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

‐23132 ร.ร. สูงเนิน ทีม B

‐23134 ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

‐23136 ร.ร. พุทไธสง ทีม A

‐23137 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

‐23139 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก
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4x300 relay 43

‐23107 ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

‐23051 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ

‐23141 ร.ร. พุทไธสง ทีม B

‐23008 ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

‐23009 ร.ร. ประภัสสรรังสิต

‐23011 ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล

‐23019 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ

‐23023 ร.ร. นางรอง

‐23024 ร.ร. นารีนุกูล

‐23038 ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

‐23074 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา

‐23042 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

‐23071 ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A

‐23052 ร.ร. กันทรลักษวิทยา

‐23054 ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

‐23056 ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

‐23059 สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

‐23060 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค

‐23062 ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)

‐23063 ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง

‐23065 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

‐23069 ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6

‐23040 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

High Jump 25

ร.ร. พัทลุง1364 สรศักดิ์ ทองนิลภักด์ิ

ร.ร. กันทรารมณ1474 คุณนิธิ คูณทวี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1463 ณัชพล พรมนิล

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1460 ภาสกร กุลอัก

ทีมนครแหลมฉบัง1401 ภูริณัฐ สีทาสี

ทีมนครแหลมฉบัง1400 ณัฐดนัย ก่ิงแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1378 กวินท ชาวเหนือ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1349 ปยวัฒน มณีโชติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง1347 พีรวิชญ เขียดนุย

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม1335 วุฒิชัย ศรีทรงฮาด

ร.ร. ย่ิงยวดพิทยานุกูล1318 ชูศักดิ์ แสนชิจักร

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1309 ชิณวัตร แคนสีลา
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High Jump 25

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1090 วชิรวิชญ จิตสงวน

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1397 ดลพัตน เกาะแกว

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1076 ภูริภัทร แยมประดิษฐ

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1308 ชาคริต เวียงแกว

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1099 จตุพล บุญยอด

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1157 นนธนินทร ทองศรี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1198 อภิสิทธ์ิ ดีสิงห

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1232 อาทิตย พงษสมุทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1263 ศาสตรสวัสด์ิ ไชยธรรม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1264 จิรภัทร เกิดบัวเพชร

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1270 วชิรญาณ วุฒิ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1272 ปรีชา สอนคําภา

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1219 สาริศ ทับทิมทอง

Long Jump 48

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1190 พรรษเวศ ลํายอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง1127 ธนพล ออนตา

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1136 พลฤทธ์ิ ใยเมือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ1139 ชินวัตร นามระเพชร

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1148 วรุตม โฉมศรี

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1152 ธีรพัฒน สุพลจิตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1157 นนธนินทร ทองศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1176 กสิณภพ ชมชะนัด

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1219 สาริศ ทับทิมทอง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1188 ธนวัฒน ไสเก้ือ

ทีมพุนพิน‐ทามวง1209 ชญานิน บัวแกว

ร.ร. พรเจริญวิทยา1006 บุญญฤทธ์ิ จิตรจักร

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1118 เจษฎา บุญเปง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง1181 รัฐกฤษฎิ์ ธัญภัคศรีตระกูล

ร.ร. กันทรลักษวิทยา1117 วาทิตย ประสมศรี

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1091 ธนภัทร หลอมประโคน

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1090 วชิรวิชญ จิตสงวน

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร1086 นภดล จวงจันทร

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1076 ภูริภัทร แยมประดิษฐ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1066 นันทิพัฒน สัตบุศย

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ1043 ไชยวัฒน มั่นสติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี1035 กันตินันท คุมพงศ

กรีฑาโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง1032 ปญญพนต วิทยชาญวิฑูร
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Long Jump 48

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร1023 วรเมธ สังสนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1013 ปพน จันทรเต็ม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1231 ธัญเทพ จรัสศิลป

ร.ร. พรเจริญวิทยา1007 อาวุธ โตะทาน

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1075 สิทธิพงษ เจริญร่ืน

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1008 นัสมี สตาปอ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด1445 ภูมิพัฒน ฤทธานัน

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1065 ธนวินท ตะยะ

ร.ร. กันทรารมณ1474 คุณนิธิ คูณทวี

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1468 พีระพัฒน สวัสด์ิเอ้ือ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา1238 ณัฐวุฒิ มันดอน

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1461 จรัสรวี ริยะบุตร

ร.ร. กันทรารมณ1475 เทวิน แทนเตย

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1415 สกุลเดช เขตตสูงเนิน

ร.ร. สูงเนิน ทีม A1413 เกริกพล สนสูงเนิน

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม1311 ธนวัฒน เพ่ิมดี

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1303 วัชสรรค นครคง

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1302 พิพัฒนพงค องอาด

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1272 ปรีชา สอนคําภา

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1270 วชิรญาณ วุฒิ

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1266 สหรัฐ ทรามเมืองปก

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1262 ฉัตรมงคล ไชยกรด

ร.ร. พัทลุง1361 ศุภกิตต์ิ จันทรเทพ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1462 วรายุทธ เพริศแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช1260 พงศศักด์ิ อานนท

Shot Put 37

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1277 อานนท ศรีสวัสด์ิ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1473 วายุ วงศหนูพะเนาว

ร.ร. กันทรารมณ1474 คุณนิธิ คูณทวี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1196 เกริกชัย พงษพิชิตชัย

ทีมพุนพิน‐ทามวง1208 ปญณธร กางเขน

ทีมพุนพิน‐ทามวง1211 ณัฐทัญ นุยยอง

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1276 รามณรงค นวมทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B1265 กองเกียรติ ศรีกุล

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1472 เพชรรัตน ศรีนิล

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง1465 ชนากร มุทนาเวช

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง1464 กษิดิ์เดช ประสาร
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Shot Put 37

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1460 ภาสกร กุลอัก

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1435 ณัฐพงศ หมึกขุนทด

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1434 ชาญนริศ พงษเดชา

ร.ร. เบญจมราชูทิศ1293 ศราวุธ แกวเชิด

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม1407 ชาญวิทย จิตรา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1091 ธนภัทร หลอมประโคน

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา1426 สิริพงศ เลาหศิริ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1089 ภานุพงศ วงษกําใจ

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย1001 จักรพรรดิ นอยศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1009 เกียรติศักดิ์ สิทธิชัย

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1397 ดลพัตน เกาะแกว

ร.ร. นางรอง1045 ทศพล ค้ําชู

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1379 เมธวิน บุตรสองคอน

ร.ร. ชะอวด1063 ณัฐพนธ ชวยประดิษฐ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1069 อติเทพ ทัพภูมาน

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1153 วิศวกร อยูเจริญ

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1075 สิทธิพงษ เจริญร่ืน

ทีมนครแหลมฉบัง1402 บัณฑิต สิงหทองกูล

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1152 ธีรพัฒน สุพลจิตร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1193 ธนวันต ตุมมวง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1163 ธีระพงษ เผือกผอง

ร.ร. พัทลุง1365 เจษฎาพงศ หาญรงค

ร.ร. กันทรารมณ1475 เทวิน แทนเตย

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1343 สืบสกุล ครุณรัมย

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1326 ศุภณัฐ ดีสม

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1301 นิธิศ พรมใจบุญ

Discus 39

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม1407 ชาญวิทย จิตรา

ร.ร. กันทรารมณ1475 เทวิน แทนเตย

ร.ร. กันทรารมณ1474 คุณนิธิ คูณทวี

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1473 วายุ วงศหนูพะเนาว

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1472 เพชรรัตน ศรีนิล

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง1465 ชนากร มุทนาเวช

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง1464 กษิดิ์เดช ประสาร

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1460 ภาสกร กุลอัก

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1434 ชาญนริศ พงษเดชา

ร.ร. ธงชัยเหนือวิทยา1267 อเนก โพนแพง
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Discus 39

ทีมนครแหลมฉบัง1402 บัณฑิต สิงหทองกูล

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1397 ดลพัตน เกาะแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A1379 เมธวิน บุตรสองคอน

ร.ร. หวยยอด1367 อรุณรัตน กลับขัน

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ1435 ณัฐพงศ หมึกขุนทด

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค1163 ธีระพงษ เผือกผอง

ร.ร. พัทลุง1365 เจษฎาพงศ หาญรงค

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา1009 เกียรติศักดิ์ สิทธิชัย

ร.ร. ชะอวด1063 ณัฐพนธ ชวยประดิษฐ

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย1001 จักรพรรดิ นอยศรี

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1069 อติเทพ ทัพภูมาน

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1075 สิทธิพงษ เจริญร่ืน

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1098 จักรกฤษ สายสินรัมย

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1101 อดิศักด์ิ คงสิม

ร.ร. ประชาบํารุง1103 กิตติทัช เพชรโชติ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1277 อานนท ศรีสวัสด์ิ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1153 วิศวกร อยูเจริญ

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม1343 สืบสกุล ครุณรัมย

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1193 ธนวันต ตุมมวง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1194 นิติพงษ แสงระวี

ทีมพุนพิน‐ทามวง1208 ปญณธร กางเขน

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B1265 กองเกียรติ ศรีกุล

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1276 รามณรงค นวมทอง

ร.ร. เบญจมราชูทิศ1293 ศราวุธ แกวเชิด

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1301 นิธิศ พรมใจบุญ

ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก1307 จิรเดช บญเฟอง

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1310 จรงษกร สาริบุตร

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1326 ศุภณัฐ ดีสม

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1151 อัมรินทร ดีเทียน

Javelin Throw 25

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1472 เพชรรัตน ศรีนิล

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1226 ภาคภูมิ แกวประดิษฐ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก1473 วายุ วงศหนูพะเนาว

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง1464 กษิดิ์เดช ประสาร

ร.ร. ศรัทธาสมุทร1397 ดลพัตน เกาะแกว

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม1342 จิระวัฒน นวลกลับ

ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช1340 นราวิชญ บัวรัตนกาญจน
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

15 ปชาย

Javelin Throw 25

ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช1339 ธนภัทร ศรีศักดิ์

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร1326 ศุภณัฐ ดีสม

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1310 จรงษกร สาริบุตร

ร.ร. เบญจมราชูทิศ1293 ศราวุธ แกวเชิด

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา1460 ภาสกร กุลอัก

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม1275 พีรธัช เทียนเทพ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา1069 อติเทพ ทัพภูมาน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A1225 มนัสชัย ยวงโพธิ์

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1197 ธีรวัต ใจเพชร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี1195 วรากร รักษาจันทร

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1152 ธีรพัฒน สุพลจิตร

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท1151 อัมรินทร ดีเทียน

ร.ร. มหิศราธิบดี1147 ไชยเชษฐ เหขุนทด

ร.ร. ประชาบํารุง1102 ธนาวุฒิ หนูวุน

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1099 จตุพล บุญยอด

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต1098 จักรกฤษ สายสินรัมย

ร.ร. เสาไห "วิมลวิทยานุกูล"1075 สิทธิพงษ เจริญร่ืน

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี1283 กรวิทย ประจัญพล


