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ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)195 พิชิตชัย แสนจันทร

ร.ร. หาดใหญวิทยาลัย126 ลือชา มากมณี

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต123 นาวิน กําลา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต117 ยุวพงษ เต็งย่ี

ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา112 ณัฐพงศ วีระวงศรัตนศิริ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร107 ประยูร ขอสูงเนิน

ชมรมกรีฑาขอนแกน97 ชํานาญพงษ คําโฮง

ชมรมกรีฑาขอนแกน95 คฑา นารมย

ร.ร. นครขอนแกน350 รณวุฒิ ดาไกร

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)196 ณัฐวุฒิ บํารุงกุล

ร.ร. อูทอง232 วสันต คลังนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ162 วุฒิชัย ก่ิงวงคษา

ร.ร. กันทรลักษวิทยา143 นลธวัช นามอุทา

ร.ร. กันทรลักษวิทยา142 นนทภูมิ เครือพันธ

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ138 มนัสวี สระเพ็ชร

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ136 นนทวัช หนองสูง

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน130 วัชรากรณ อําไพ

ร.ร. บุญวัฒนา128 พรชัย ดํารงอัครกุล

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง206 ธนิก รักดีศิริสัมพันธ

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค289 จตุภูมิ หนูโหยบ

ร.ร. กรอกสมบูรณวิทยาคม347 นันทวัฒน จําสอน

ร.ร. เบญจมราชูทิศ336 รัชชานนท เนาวพฤกษ

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี333 ไพสิฐ จิตรโชติ

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี329 วัชรพล แฟงสุวรรณ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม323 วรพล มีชะนะ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม320 นัทพล ชัยภูมิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช295 พิพัฒน หนูพวง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี223 ณัฐชัย มีแตม

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค290 วรวิทย พรหมแดง

ร.ร. ทาเรือ "นิตยานุกูล"228 นันทวัฒน ถีระแกว

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา282 ชลากร บํารุงชัย

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา279 อดิศร แอมประชา

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B274 วุฒิพงษ นามบุตร

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A267 รัตพงษ ชวยบํารุง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A264 ภูธเนศ ศรียาภัย

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6240 ญานุวัฒน สุธีระกุล

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6238 ชยุตม คงประสิทธ์ิ
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ร.ร. ฐานเทคโนโลยี465 ภคพงษ อุบลเลิศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช294 พีรพงศ แสนเสนา

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ45 ภูเมธ ธนาธิคุณ

ร.ร. บุญวัฒนา127 สุริยพงศ เต็งมงคล

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา87 ชลิต โปธาปา

ร.ร. พันดอนวิทยา82 ปรเมษฐ นาเพียงลอม

ร.ร. พันดอนวิทยา80 อภิเชษฐ เก้ือกูลวงษ

ร.ร. สามพรานวิทยา68 อานันต ปทุมวัง

ร.ร. สามพรานวิทยา60 ชนะภูมิ ทองสมเพียร

ร.ร. บานหนาเขาใตรมเย็น 155 สันติชัย คงศรีรัตน

ร.ร. กันทรารมณ549 วิทวัส วันชัย

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ48 จิรยุทธ ศรีบุญ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก538 พีระพัฒน พิมพเสน

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี28 อัษฏา วุฒิยา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี27 ธีระวัฒน ศรีทองนาค

ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน26 ธนกฤต วิชัยคํา

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล22 ณัฐพงศ แสนสมบัติ

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล17 กรวิญช ศิริมูล

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา13 อุสมาน โตะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา9 ธนกาญจน นะแหละ

ร.ร. พุทไธสง ทีม B553 อธินันท ฉวีวงศ

ร.ร. สตรีศรีนาน54 ณัฐสุชน บัวมีธูป

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ495 พงศกร เอมโอช

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี221 ดาวนอย หลายคําพอง

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี467 เกียรติศักดิ์ อุนแกว

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา478 วุฒิชัย ใจช้ืน

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา482 ธนพล เทพทอง

ร.ร. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ484 สิเนรุ วังปรีชา

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา93 ศิวกร เลิศอนันต

ร.ร. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ486 ศุภโชค ขวัญสุข

ร.ร. พุทไธสง ทีม B551 เกษม สถิตยไพบูลย

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ494 ณัฐพงษ เพ็งวงศ

ร.ร. ศรัทธาสมุทร462 สุชาติ ร่ืนสุคนธ

ร.ร. ปราจิณราษฎรอํารุง501 นายภูฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด510 วัฒชัย โสกะวิน

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด511 กิตติพงษ นามพันธ

ร.ร. พุทไธสง ทีม A520 กิตติคุณ เท่ียงไธสง
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ร.ร. พุทไธสง ทีม A525 วิวัฒน เลิศไธสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา528 สุรพงษ นอยจาน

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา532 ภูมิรินทร ไชยมินทร

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก537 วีระยุทธ ขาวดา

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา490 กันตวัฒน เหลืองธีรนาท

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม392 สุวิชา ชาบุญเรือง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา366 ศักด์ิชัย เหลามูล

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา369 จักรธร วิเศษภักดี

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร379 ภูมิพันธ พรหมมา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง204 กลาณรงค ถาดทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A434 อุดมเดช โบราณกุล

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม391 ธีรพล มิ่งบน

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม399 นันทวัฒน คงอุน

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม400 สมรักษ พันธงาม

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง405 ชัยยา สุขขา

ร.ร. พัทลุง432 ศุภฤกษ สุขสวัสด์ิ

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ458 ณัฐวุฒิ ศึกษา

ร.ร. พัทลุง426 ปรเมษฐ มาสูสุข

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

457 วิชรุพงศ เติมกระโทก

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง421 สันติสุข ชุมสุข

ร.ร. ศรัทธาสมุทร461 กฤษณรัตน ดุจสนิท

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร380 ยนตธกิจ พรหมมา

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง420 สุเมธ จันทรสอน
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ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A264 ภูธเนศ ศรียาภัย

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา282 ชลากร บํารุงชัย

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B269 ปรวัตร หอมจันทร

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A256 ชัชวิน พันธุผูก

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค289 จตุภูมิ หนูโหยบ

ร.ร. เบญจมราชูทิศ336 รัชชานนท เนาวพฤกษ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา279 อดิศร แอมประชา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช296 ณัฐวุฒิ พุมทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช297 กฤตภาส จันดี

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม323 วรพล มีชะนะ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6236 ธนวัฒน สุขเฟองฟู

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี333 ไพสิฐ จิตรโชติ
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ร.ร. อูทอง232 วสันต คลังนอก

ร.ร. กรอกสมบูรณวิทยาคม347 นันทวัฒน จําสอน

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก540 ฤทธิเดช วงศเพ็ญ

ร.ร. บุญวัฒนา128 พรชัย ดํารงอัครกุล

ชมรมกรีฑาขอนแกน95 คฑา นารมย

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร106 พงศกร ศรีแกว

ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา112 ณัฐพงศ วีระวงศรัตนศิริ

ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา113 พลาวัสถ พันธุเจริญ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต118 ณัฐชนน แจมขุนเทียน

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6239 เอกสิทธ์ิ ศรีดก

ร.ร. บุญวัฒนา127 สุริยพงศ เต็งมงคล

ร.ร. พันดอนวิทยา82 ปรเมษฐ นาเพียงลอม

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน130 วัชรากรณ อําไพ

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ136 นนทวัช หนองสูง

ร.ร. กันทรลักษวิทยา142 นนทภูมิ เครือพันธ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา143 นลธวัช นามอุทา

ร.ร. พะเยาพิทยาคม158 ภูริณัฐ เครือพันธ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ166 สมชาย ปรือปรัง

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต123 นาวิน กําลา

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ42 จักรพงษ บุญประสม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี222 อาทิตย เสงเซง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี219 ศิริพล พันธุแพ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง213 สุรศักด  วรรณทอง

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)196 ณัฐวุฒิ บํารุงกุล

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)194 สมปอง ทํากิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ176 สมบัติ บริสุทธ์ิ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา93 ศิวกร เลิศอนันต

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ41 สุชานนท เอ่ียมสอาด

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา88 ณัฐพล วิชาเถิน

ร.ร. สตรีศรีนาน54 ณัฐสุชน บัวมีธูป

ร.ร. บานหนาเขาใตรมเย็น 155 สันติชัย คงศรีรัตน

ร.ร. สามพรานวิทยา60 ชนะภูมิ ทองสมเพียร

ร.ร. สามพรานวิทยา68 อานันต ปทุมวัง

ร.ร. พันดอนวิทยา81 กฤต โพธ์ิชัยศรี

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี329 วัชรพล แฟงสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี29 ชัชวาล โรจนวิภาต

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม322 ศุภณัฐ เองฉวน
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ร.ร. พุทไธสง ทีม B554 ธนากร นํ้าทอง

ร.ร. พุทไธสง ทีม A522 พันธุระวี วิจิตร

ร.ร. พุทไธสง ทีม A520 กิตติคุณ เท่ียงไธสง

ร.ร. พรุพีพิทยาคม518 ภานุพงษ เรืองพรหม

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด511 กิตติพงษ นามพันธ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด510 วัฒชัย โสกะวิน

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม506 อัครพงศ ศักดี

ร.ร. ปราจิณราษฎรอํารุง501 นายภูฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ496 ณัฐดนัย พลเย่ียม

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ494 ณัฐพงษ เพ็งวงศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A440 ปริญญา มูลเอก

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา532 ภูมิรินทร ไชยมินทร

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา490 กันตวัฒน เหลืองธีรนาท

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก537 วีระยุทธ ขาวดา

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา482 ธนพล เทพทอง

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา478 วุฒิชัย ใจช้ืน

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม471 ณัฐกานต บํารุงภักดิ์

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี466 นพรุจ หุนปน

ร.ร. ศรัทธาสมุทร461 กฤษณรัตน ดุจสนิท

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ458 ณัฐวุฒิ ศึกษา

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

457 วิชรุพงศ เติมกระโทก

ร.ร. กันทรารมณ548 วิมล บัวลอย

ร.ร. กันทรารมณ549 วิทวัส วันชัย

ร.ร. พุทไธสง ทีม B551 เกษม สถิตยไพบูลย

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

456 นิคม ศรชัยประสิทธ์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ164 อรรฆพร ไชยสิน

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม392 สุวิชา ชาบุญเรือง

ร.ร. นครขอนแกน353 วีระเดช ชัยรัตน

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา366 ศักด์ิชัย เหลามูล

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี27 ธีระวัฒน ศรีทองนาค

ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน26 ธนกฤต วิชัยคํา

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล20 นราทิพย เกิดมงคล

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล19 ธนารักษ พันธสงา

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา13 อุสมาน โตะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา9 ธนกาญจน นะแหละ

ร.ร. พรเจริญวิทยา3 ยุทธพิชัย อาจอํานวย
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200 m. 98

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา367 ศุภมิตร พันธภักดี

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร379 ภูมิพันธ พรหมมา

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา528 สุรพงษ นอยจาน

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม384 นครินทร โคตรมณี

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม398 จีระวัฒน รูบุญ

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม399 นันทวัฒน คงอุน

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง420 สุเมธ จันทรสอน

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง421 สันติสุข ชุมสุข

ร.ร. พัทลุง426 ปรเมษฐ มาสูสุข

ร.ร. พัทลุง432 ศุภฤกษ สุขสวัสด์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A434 อุดมเดช โบราณกุล

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A435 อภิชาติ แกวสุพรรณ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร380 ยนตธกิจ พรหมมา

400 m. 95

ชมรมกรีฑาขอนแกน96 สุภาพ จําปากัญยา

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)203 วรวิทย ฮวบเอม

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)195 พิชิตชัย แสนจันทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ172 แสงสุรีย ศรีแกว

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา88 ณัฐพล วิชาเถิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง213 สุรศักด  วรรณทอง

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี463 นนทวัฒน บัวสําอางค

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร16 ศุภวัฒน มีรัตนไพร

ร.ร. สตรีสิริเกศ25 คุณากร กํ่าแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี31 กิตติภูมิ แสนจินดา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี33 นครินทร สุขเพ็ง

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ46 สิทธิชัย ทับสิน

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ47 วุฒิวิชา สีหาหนู

ร.ร. สตรีศรีนาน54 ณัฐสุชน บัวมีธูป

ร.ร. สามพรานวิทยา62 ชานนท คงมณี

ร.ร. สามพรานวิทยา66 อนาวิล ฉิมคลาย

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร101 ณัฐพงษ คงกระพัน

ร.ร. พันดอนวิทยา77 ผดุงเกียรติ ไชยพันธ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ161 เอกพัน แสงเพ็ง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา89 เกลา บุญกอง

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร100 วิษณุ โพธิ์ศรี

ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา113 พลาวัสถ พันธุเจริญ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต118 ณัฐชนน แจมขุนเทียน
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400 m. 95

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต122 รัชชานนท มหาวงษ

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ134 ธนพนธ อุทรักษ

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ135 บารมี นาคทองอินทร

ร.ร. กันทรลักษวิทยา142 นนทภูมิ เครือพันธ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา143 นลธวัช นามอุทา

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง156 อดิศร สังขวารีย

ร.ร. พะเยาพิทยาคม158 ภูริณัฐ เครือพันธ

ร.ร. พันดอนวิทยา74 พิชิตชัย จันมา

ร.ร. ทาเรือ "นิตยานุกูล"229 สุเทพ ยุกิจภูติ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6244 ภานุวัฒน ภูกองทอง

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6239 เอกสิทธ์ิ ศรีดก

ร.ร. อูทอง233 ธีรวัช โพธ์ิใบ

ร.ร. พุทไธสง ทีม B554 ธนากร นํ้าทอง

ร.ร. พุทไธสง ทีม B551 เกษม สถิตยไพบูลย

ร.ร. กันทรารมณ550 นรากร สินโพธ์ิ

ร.ร. กันทรารมณ548 วิมล บัวลอย

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก541 ศุดิลักษณ มลาวัลย

ร.ร. ปราจิณราษฎรอํารุง501 นายภูฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา533 นราธิป ไตรธรรม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B269 ปรวัตร หอมจันทร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี220 ธีระศักดิ์ ศรีสุข

ร.ร. พรเจริญวิทยา3 ยุทธพิชัย อาจอํานวย

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร15 สารัช พันธไชย

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา531 อภิวัฒน อุดารักษ

ร.ร. พุทไธสง ทีม A523 ปรินทร บุญมา

ร.ร. พุทไธสง ทีม A521 ธีรศักดิ์ เล็งไธสง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช299 กิตติศักดิ์ จันทัง

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม507 เกียงศักด์ิ ก้ัววัลย

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก539 อภิสิทธ์ิ เสียงหนู

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก358 สัจธรรม ผานชมภู

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม322 ศุภณัฐ เองฉวน

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม323 วรพล มีชะนะ

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี330 สหัสสินธ ทองอยู

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี333 ไพสิฐ จิตรโชติ

ร.ร. ไมเรียงประชาสรรค334 สมชาย สาระพงศ

ร.ร. ไมเรียงประชาสรรค335 เสฏฐวุฒิ แสงระวี

ร.ร. เขาชัยสน345 นาถวัฒน ขุนกําแหง
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400 m. 95

ร.ร. เขาชัยสน346 สิทธิเดช ฉิมคลาย

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A252 กนกพล มีวงษ

ร.ร. นครขอนแกน352 พงษศิริ จุลยโชค

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A256 ชัชวิน พันธุผูก

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง214 จักรภัทร สืบแกว

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา368 ปยะพันธ เพียรหาผล

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช298 พิชยะ สุนทรทวม

ร.ร. นาบอน286 ยุทธภูมิ รัตนพันธ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา284 ณัฐกานต สีสูงเนิน

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา280 กานต โพธ์ิชัยภูมิ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B275 วัฒนา วงศคําแกว

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ460 ภูวนัย รองศักดิ์

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม502 ชิตพล บุตรทอง

ร.ร. นครขอนแกน351 ศภชัย ดวงฤดี

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม387 ณัฐชา หลาพ่ัว

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด512 วีรพล พุดสีเสน

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม384 นครินทร โคตรมณี

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ496 ณัฐดนัย พลเย่ียม

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม398 จีระวัฒน รูบุญ

ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม399 นันทวัฒน คงอุน

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง413 เจตน เหลือพงศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง420 สุเมธ จันทรสอน

ร.ร. พัทลุง425 ถิรวุฒิ เพชรทองดวง

ร.ร. พัทลุง428 กิตติพงศ มีชู

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A439 ทวีป สารบุญเรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A441 อนันทสิทธ์ิ ภูจอมจิตร

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

456 นิคม ศรชัยประสิทธ์ิ

ร.ร. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ487 วิศรุต อําภาพร

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร378 พงษเดช บุตรเพชร

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ458 ณัฐวุฒิ ศึกษา

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ495 พงศกร เอมโอช

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา478 วุฒิชัย ใจช้ืน

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา472 ทรัพยสมบูรณ สิงหครทา

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี464 ธนพล พุมสงวน

ร.ร. ศรัทธาสมุทร461 กฤษณรัตน ดุจสนิท
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800 m. 67

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา478 วุฒิชัย ใจช้ืน

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม505 ภัทการ ภัทรการกิจ

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม508 คุณชาย บุญสิงห

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี332 ทรงพล ถั่วทอง

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม385 เกรียงไกร ตนโพธ์ิ

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ460 ภูวนัย รองศักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A445 วรทัต สุมาลี

ร.ร. พัทลุง430 ปยณัฐ เรืองรุก

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง415 ชาคริต จิตรหลัง

ร.ร. พุทไธสง ทีม A526 กฤษณะ ย่ิงนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง413 เจตน เหลือพงศ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม386 คณาวุฒิ เพ็งเพชร

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา472 ทรัพยสมบูรณ สิงหครทา

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร377 ธวัชชัย กําลังมา

ร.ร. นครขอนแกน354 ฐิติกร สังขโพธิ์

ร.ร. เขาชัยสน342 บุญทวี สายละมูล

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม327 พุฒิพงศ มีชะนะ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม324 วรัญู ศรีจุดานุ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช303 เชาวนนท รัตนพันธ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา533 นราธิป ไตรธรรม

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6246 กรวิชญ บุญเก้ือ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก545 พีระพัฒน งามทรัพย

ร.ร. กันทรารมณ546 ชัยมงคล บุญคา

ร.ร. กันทรารมณ548 วิมล บัวลอย

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก542 ทิวากร ราชโยธา

ร.ร. เขาชัยสน344 ศุภณัฐ ชูดํา

ร.ร. สามพรานวิทยา62 ชานนท คงมณี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา531 อภิวัฒน อุดารักษ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา140 รัชชานนท พงษพิลาสาร

ร.ร. กันทรลักษวิทยา139 กิตติศักดิ์ ราชวันดี

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ135 บารมี นาคทองอินทร

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ134 ธนพนธ อุทรักษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี37 สุทธิพงษ สรอยเสนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี38 สาธิต พากเพียร

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ40 ชานุเดช วรรณศรี

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ44 ณัฐนันท โพธิวัฒนา

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A255 พงษตะวัน ขวัญเทพ
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800 m. 67

ร.ร. นางรอง50 พนมรุง จตุมานนท

ร.ร. พะเยาพิทยาคม157 คณิต ปงคําเฟย

ร.ร. สามพรานวิทยา63 สรรเสริญ จูยืนยง

ร.ร. ชะอวด70 เอกสิทธ์ิ วงศจุย

ร.ร. พันดอนวิทยา77 ผดุงเกียรติ ไชยพันธ

ร.ร. พันดอนวิทยา78 จักรพันธ ศรีลาอําพร

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา90 ณรงคพล กุณาวลี

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา94 กันต จันทรเอ่ียม

ชมรมกรีฑาขอนแกน98 ธนาคาร ศรีรุงเรือง

ชมรมกรีฑาขอนแกน99 ธีรวัฒน ถาบัว

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร103 จิรายุ ศรีเครือ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต115 อิทธิกร จันทรบุตร

ร.ร. นางรอง49 คุณวุฒิ ประกาศวุฒิชน

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง208 อดิศักด์ิ ไทยวงษ

ร.ร. นาบอน286 ยุทธภูมิ รัตนพันธ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา284 ณัฐกานต สีสูงเนิน

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา278 ชัยวุฒิ ชางหลอ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B273 ศิวัช บุญวงศ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A251 ภานุพงษ ปานเหลือง

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต120 กวินภพ ทัพสกุลศักดิ์

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6237 นพดล เครือแตง

ร.ร. อูทอง233 ธีรวัช โพธ์ิใบ

ร.ร. ทาเรือ "นิตยานุกูล"229 สุเทพ ยุกิจภูติ

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30144 ทินกร มาเยอะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง211 วรนาถ แซวาง

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30145 สุรศักดิ์ มาเยอะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ171 ธนศักดิ์ วันประดิษฐ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ167 พิชุตย หิรัญรัตนธรรม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช298 พิชยะ สุนทรทวม

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม216 ณัฐดนัย สุพันโท

1,500 m. 78

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา493 กร คุณจักร

ร.ร. พรุพีพิทยาคม517 จิระศักด์ิ แสงเมือง

ร.ร. พรุพีพิทยาคม519 ศุธานนท เพ็ชระ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา531 อภิวัฒน อุดารักษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา533 นราธิป ไตรธรรม

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก542 ทิวากร ราชโยธา
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ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก545 พีระพัฒน งามทรัพย

ร.ร. กันทรารมณ546 ชัยมงคล บุญคา

ร.ร. พัทยา 115 วีรวัฒน อาจทรง

ร.ร. สามพรานวิทยา69 ณัฐสิทธ์ิ นาผม

ร.ร. สามพรานวิทยา63 สรรเสริญ จูยืนยง

ร.ร. นางรอง50 พนมรุง จตุมานนท

ร.ร. นางรอง49 คุณวุฒิ ประกาศวุฒิชน

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี38 สาธิต พากเพียร

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี37 สุทธิพงษ สรอยเสนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ175 กิตติพน ฉิมงาม

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา10 วงศธร ศรีคุมวงศ

ร.ร. พันดอนวิทยา78 จักรพันธ ศรีลาอําพร

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ138 มนัสวี สระเพ็ชร

ร.ร. กันทรลักษวิทยา140 รัชชานนท พงษพิลาสาร

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30144 ทินกร มาเยอะ

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 30145 สุรศักดิ์ มาเยอะ

ร.ร. พะเยาพิทยาคม157 คณิต ปงคําเฟย

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ167 พิชุตย หิรัญรัตนธรรม

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา11 ภานุพงษ พรอมมูล

ชมรมกรีฑาขอนแกน99 ธีรวัฒน ถาบัว

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม508 คุณชาย บุญสิงห

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม505 ภัทการ ภัทรการกิจ

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน132 ชินทัช ศรสุทธ์ิ

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน131 ธีรพงศธร ยะนา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต124 อัครพนธ เรียนเมฆ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต120 กวินภพ ทัพสกุลศักดิ์

ร.ร. ชะอวด70 เอกสิทธ์ิ วงศจุย

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร103 จิรายุ ศรีเครือ

ร.ร. ชะอวด71 อาทิตยธา วีระธรรมวาทิน

ชมรมกรีฑาขอนแกน98 ธนาคาร ศรีรุงเรือง

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา94 กันต จันทรเอ่ียม

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา90 ณรงคพล กุณาวลี

ร.ร. บานหนองจิก85 ณัฐพล จันทมั่น

ร.ร. บานหนองจิก84 ณัฐศักดิ์ สุภาพ

ร.ร. พันดอนวิทยา83 วุฒินันท ชาวสุรินทร

ร.ร. กันทรลักษวิทยา139 กิตติศักดิ์ ราชวันดี

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร104 จารุวัฒน อินนุรักษ
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ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร381 ปรีชา พระเชียเนียม

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี332 ทรงพล ถั่วทอง

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช339 สุริยะ พลวิก

ร.ร. เขาชัยสน341 สุรชัช นุยแหลม

ร.ร. เขาชัยสน342 บุญทวี สายละมูล

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค185 ธนศักดิ์ สุขเกษม

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม361 อินทนนท เหลวเพียร

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี330 สหัสสินธ ทองอยู

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร377 ธวัชชัย กําลังมา

ร.ร. นครขอนแกน354 ฐิติกร สังขโพธิ์

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม385 เกรียงไกร ตนโพธ์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง415 ชาคริต จิตรหลัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง417 คุณวุฒิ พวงคง

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A445 วรทัต สุมาลี

ร.ร. โพธ์ิทองวิทยานุสรณ460 ภูวนัย รองศักดิ์

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา474 โชคชัย สุขสายันต

ร.ร. พรเจริญวิทยา4 โชคทวี ชินคํา

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ137 กิตติศักดิ์ อุทรักษ

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม193 ปฐวีกานต ไตยสุทธ์ิ

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม362 อธิสิทธ์ิ แพงบุตร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี224 พรเทพ ศรีสวัสด์ิ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม327 พุฒิพงศ มีชะนะ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6247 กิตติพงศ สงวนชิต

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A257 ปริญญา แสงจันศิริ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A266 ยุทธศิลป มีคลาย

ร.ร. ทาเรือ "นิตยานุกูล"231 ณรงคศักดิ์ แสงสวาง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B273 ศิวัช บุญวงศ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B276 อรรถพล รอดแปน

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา278 ชัยวุฒิ ชางหลอ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา285 สิทธิพล เดชโคบุตร

ศูนยฝกกรีฑา จังหวัดชุมพร287 สรศักดิ์ สิงฟงราบ

ศูนยฝกกรีฑา จังหวัดชุมพร288 ณัฐวุฒิ พรมพินันท

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช304 ประวิต นอยหีต

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช305 ธนกฤต มาสังข

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม324 วรัญู ศรีจุดานุ
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ร.ร. บานหนองจิก85 ณัฐพล จันทมั่น

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร104 จารุวัฒน อินนุรักษ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร103 จิรายุ ศรีเครือ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา94 กันต จันทรเอ่ียม

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา90 ณรงคพล กุณาวลี

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต124 อัครพนธ เรียนเมฆ

ร.ร. บานหนองจิก84 ณัฐศักดิ์ สุภาพ

ร.ร. พันดอนวิทยา83 วุฒินันท ชาวสุรินทร

ร.ร. ชะอวด71 อาทิตยธา วีระธรรมวาทิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี39 อนุสรณ อาจคงหาญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา11 ภานุพงษ พรอมมูล

ร.ร. พัทยา 115 วีรวัฒน อาจทรง

ร.ร. กันทรลักษวิทยา140 รัชชานนท พงษพิลาสาร

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน131 ธีรพงศธร ยะนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา10 วงศธร ศรีคุมวงศ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด513 จักรพรรดิ์ โพธิกะ

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช340 สุรินทร รักดี

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม361 อินทนนท เหลวเพียร

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม362 อธิสิทธ์ิ แพงบุตร

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร377 ธวัชชัย กําลังมา

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร381 ปรีชา พระเชียเนียม

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม385 เกรียงไกร ตนโพธ์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง415 ชาคริต จิตรหลัง

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช339 สุริยะ พลวิก

ร.ร. ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ485 ตริน ทวีวงษ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา474 โชคชัย สุขสายันต

ร.ร. พรุพีพิทยาคม516 พลสิทธ์ิ พรมเมือง

ร.ร. พรุพีพิทยาคม519 ศุธานนท เพ็ชระ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา529 วารินทร ผายดี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา530 รณยุทธ ไชยอินทร

ร.ร. กันทรารมณ546 ชัยมงคล บุญคา

ร.ร. กันทรารมณ547 จิรายุ สาลี

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน132 ชินทัช ศรสุทธ์ิ

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ137 กิตติศักดิ์ อุทรักษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง417 คุณวุฒิ พวงคง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง146 ทนงศักด์ิ สะเอียบคง

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา493 กร คุณจักร
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ร.ร. กันทรลักษวิทยา139 กิตติศักดิ์ ราชวันดี

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี332 ทรงพล ถั่วทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง147 เคฑาวินทร อุปกิจ

ร.ร. พะเยาพิทยาคม160 พุฒิพงษ ใจศรีธิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ177 เกียรติพันธ อุระแสง

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

180 จิรายุ สุขใจ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

181 ณัฐนันท พงษทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค188 หา จันทรอุปถัมภ

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม193 ปฐวีกานต ไตยสุทธ์ิ

ศูนยฝกกรีฑา จังหวัดชุมพร287 สรศักดิ์ สิงฟงราบ

ศูนยฝกกรีฑา จังหวัดชุมพร288 ณัฐวุฒิ พรมพินันท

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา278 ชัยวุฒิ ชางหลอ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B276 อรรถพล รอดแปน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B270 อนุชา ทองวิเศษ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A266 ยุทธศิลป มีคลาย

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A257 ปริญญา แสงจันศิริ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธ์ิคุรุราษฎรสามัคคี)202 เทวฤทธ์ิ หาญสันเทียะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช306 อภิวุฒิ อนุโสภะ

วิ่งวิบาก 2000 ม. 39

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา284 ณัฐกานต สีสูงเนิน

ร.ร. พุทไธสง ทีม A526 กฤษณะ ย่ิงนอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A445 วรทัต สุมาลี

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช306 อภิวุฒิ อนุโสภะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช309 ธนวิชญ ประนม

ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช340 สุรินทร รักดี

ร.ร. เขาชัยสน344 ศุภณัฐ ชูดํา

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร377 ธวัชชัย กําลังมา

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร381 ปรีชา พระเชียเนียม

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง417 คุณวุฒิ พวงคง

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี465 ภคพงษ อุบลเลิศ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา480 ภาคิน สําอาง

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด513 จักรพรรดิ์ โพธิกะ

ร.ร. กันทรารมณ546 ชัยมงคล บุญคา

ร.ร. พรุพีพิทยาคม517 จิระศักด์ิ แสงเมือง

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา280 กานต โพธ์ิชัยภูมิ
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วิ่งวิบาก 2000 ม. 39

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา529 วารินทร ผายดี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา530 รณยุทธ ไชยอินทร

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ40 ชานุเดช วรรณศรี

ร.ร. พรุพีพิทยาคม516 พลสิทธ์ิ พรมเมือง

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน132 ชินทัช ศรสุทธ์ิ

ร.ร. นางรอง50 พนมรุง จตุมานนท

ร.ร. สามพรานวิทยา63 สรรเสริญ จูยืนยง

ร.ร. สามพรานวิทยา69 ณัฐสิทธ์ิ นาผม

ร.ร. ชะอวด70 เอกสิทธ์ิ วงศจุย

ร.ร. ชะอวด71 อาทิตยธา วีระธรรมวาทิน

ร.ร. พันดอนวิทยา83 วุฒินันท ชาวสุรินทร

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร103 จิรายุ ศรีเครือ

ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกน131 ธีรพงศธร ยะนา

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A266 ยุทธศิลป มีคลาย

ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ137 กิตติศักดิ์ อุทรักษ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา139 กิตติศักดิ์ ราชวันดี

ร.ร. กันทรลักษวิทยา140 รัชชานนท พงษพิลาสาร

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง146 ทนงศักด์ิ สะเอียบคง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง147 เคฑาวินทร อุปกิจ

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ175 กิตติพน ฉิมงาม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค188 หา จันทรอุปถัมภ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A257 ปริญญา แสงจันศิริ

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร104 จารุวัฒน อินนุรักษ

110 m. Hurdles 34

ร.ร. นารีนุกูล51 ฐานทัพ สิถิรบุตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง155 ดิศานุวัตร บานสระ

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล23 ณัฐพล ดันสูงเสิน

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา280 กานต โพธ์ิชัยภูมิ

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6245 อนุวัฒน ขมไล

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี225 ฐานันดร พัฒสังวาลย

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง209 อภิสิทธ์ิ พวงลําใย

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี32 ภานุวัฒน ขวัญยืน

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค292 นภดล อินทรอาภรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค184 คงเดช ปญญาสวัสด์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช307 ยศกร สัมพันธ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา92 อภิศักดิ์ ไชยชมภู

ร.ร. พันดอนวิทยา76 ชนายุทธ ทองจน
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110 m. Hurdles 34

ร.ร. สามพรานวิทยา65 อดิศักด์ิ มีบุญญา

ร.ร. สามพรานวิทยา58 จิรายุ ปาวี

ร.ร. นารีนุกูล52 อนุรักษ รังสี

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม360 วรวุฒิ สุขทํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค189 ธนวิชญ ประเสริฐทรัพย

ร.ร. พุทไธสง ทีม A521 ธีรศักดิ์ เล็งไธสง

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร375 งามพงศ ดีสม

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม387 ณัฐชา หลาพ่ัว

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม388 พิทักษ โนนศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง419 ชนุติ เอียดเฉลิม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A440 ปริญญา มูลเอก

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A443 อานนท ระวาดชู

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา284 ณัฐกานต สีสูงเนิน

ร.ร. พุทไธสง ทีม A520 กิตติคุณ เท่ียงไธสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา528 สุรพงษ นอยจาน

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา533 นราธิป ไตรธรรม

ร.ร. พุทไธสง ทีม B555 พีทยาพนธ ผ้ึงวงษ

ร.ร. พุทไธสง ทีม B556 ณัชพล นิมิตร

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี329 วัชรพล แฟงสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช308 สุทธิพร เรืองทองฉิม

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม470 ธวัชัย กิจรุงวัฒนาการ

400 m. Hurdles 35

ร.ร. พุทไธสง ทีม A523 ปรินทร บุญมา

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต122 รัชชานนท มหาวงษ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา532 ภูมิรินทร ไชยมินทร

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา284 ณัฐกานต สีสูงเนิน

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B277 พูลทรัพย โคตรมี

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A256 ชัชวิน พันธุผูก

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A249 ธนวัตร กล่ินศร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค189 ธนวิชญ ประเสริฐทรัพย

ร.ร. นาบอน286 ยุทธภูมิ รัตนพันธ

ร.ร. กันทรลักษวิทยา141 ณรงคเดช ไกรษี

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค291 กฤษดา แกวเจริญ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต118 ณัฐชนน แจมขุนเทียน

ร.ร. สามพรานวิทยา65 อดิศักด์ิ มีบุญญา

ร.ร. สามพรานวิทยา59 วสันต อินผิว
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400 m. Hurdles 35

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี31 กิตติภูมิ แสนจินดา

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล23 ณัฐพล ดันสูงเสิน

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร15 สารัช พันธไชย

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง155 ดิศานุวัตร บานสระ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม388 พิทักษ โนนศรี

ร.ร. พุทไธสง ทีม A521 ธีรศักดิ์ เล็งไธสง

ร.ร. พรุพีพิทยาคม518 ภานุพงษ เรืองพรหม

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม471 ณัฐกานต บํารุงภักดิ์

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม470 ธวัชัย กิจรุงวัฒนาการ

ร.ร. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครราชสีมา

456 นิคม ศรชัยประสิทธ์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A439 ทวีป สารบุญเรือง

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา285 สิทธิพล เดชโคบุตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง413 เจตน เหลือพงศ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา531 อภิวัฒน อุดารักษ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม387 ณัฐชา หลาพ่ัว

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร375 งามพงศ ดีสม

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม321 ธนภัทร ทองแยม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช308 สุทธิพร เรืองทองฉิม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช307 ยศกร สัมพันธ

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค292 นภดล อินทรอาภรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง419 ชนุติ เอียดเฉลิม

5,000 m. Walk 19

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A259 นนทวัฒน พรหมอักษร

ร.ร. พรเจริญวิทยา4 โชคทวี ชินคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา8 อนุทิศ โตะระเด็น

ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ43 ศุภโชค ดวงคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง148 ดนุสรณ แกวเคียงคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง149 ธีระวัฒน ขันทะบุตร

ร.ร. พะเยาพิทยาคม159 จักรพันธ ใจตา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค191 สุริโย นุชาลี

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคต
พิทยาคม

178 เพชรรัตน กล่ินคุม

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา530 รณยุทธ ไชยอินทร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช310 ธนกฤต ชํานาญ

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร375 งามพงศ ดีสม

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง411 ณัฐสิทธ ดวงเอียด
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5,000 m. Walk 19

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา476 ธนพันธ ลําแกว

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา477 กีรติ สุขสายันต

ร.ร. นิคมควนขนุนวิทยา483 กิตติพงศ มากสุวรรณ

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา529 วารินทร ผายดี

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม217 สุพจน พงเพา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค190 เกรียงไกร ไชยแกว

4x100 relay 41

‐21110 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A

‐21141 ร.ร. พุทไธสง ทีม B

‐21083 ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี

‐21093 ร.ร. นครขอนแกน

‐21100 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

‐21101 ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร

‐21102 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

‐21105 ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม

‐21079 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

‐21108 ร.ร. พัทลุง

‐21078 ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

‐21119 ร.ร. ฐานเทคโนโลยี

‐21123 ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

‐21130 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

‐21134 ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

‐21136 ร.ร. พุทไธสง ทีม A

‐21137 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

‐21139 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก

‐21008 ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา

‐21107 ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

‐21056 ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

‐21011 ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล

‐21018 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐21019 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ

‐21032 ร.ร. สามพรานวิทยา

‐21035 ร.ร. พันดอนวิทยา

‐21039 ชมรมกรีฑาขอนแกน

‐21040 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

‐21082 ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

‐21052 ร.ร. กันทรลักษวิทยา
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4x100 relay 41

‐22042 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

‐21062 ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)

‐21063 ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง

‐21065 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

‐21066 ร.ร. ทาเรือ "นิตยานุกูล"

‐21069 ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6

‐21071 ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A

‐21072 ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B

‐21074 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา

‐21042 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

‐21140 ร.ร. กันทรารมณ

4x400 relay 39

‐21119 ร.ร. ฐานเทคโนโลยี

‐21093 ร.ร. นครขอนแกน

‐21100 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

‐21101 ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร

‐21102 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

‐21105 ร.ร. หนองก่ีพิทยาคม

‐21107 ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง

‐21082 ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม

‐21110 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A

‐21079 ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

‐21123 ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา

‐21133 ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม

‐21134 ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด

‐21136 ร.ร. พุทไธสง ทีม A

‐21137 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

‐21139 ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก

‐21140 ร.ร. กันทรารมณ

‐21141 ร.ร. พุทไธสง ทีม B

‐21108 ร.ร. พัทลุง

‐21056 ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

‐21011 ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล

‐21018 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐21019 ทีมสวนกุหลาบสมุทรปราการ

‐21032 ร.ร. สามพรานวิทยา
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4x400 relay 39

‐21035 ร.ร. พันดอนวิทยา

‐21040 ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร

‐21042 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

‐21083 ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี

‐21052 ร.ร. กันทรลักษวิทยา

‐22042 ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

‐21062 ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)

‐21063 ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง

‐21065 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี

‐21069 ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6

‐21071 ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A

‐21072 ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B

‐21074 ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา

‐21078 ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค

‐21051 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสินธุ

High Jump 31

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง534 ณัฐภัทร ชุติกาวงษ

ร.ร. นวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขลา559 ศุภชัย มีแสง

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก539 อภิสิทธ์ิ เสียงหนู

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา533 นราธิป ไตรธรรม

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา528 สุรพงษ นอยจาน

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม504 จิรายุส กล่ินหอม

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา481 พิทักษสิทธ์ิ หอมบุญธรรม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A448 ธนาณัติ หัสโน

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A447 อภิชัย เขียวอาสา

ร.ร. พัทลุง433 ศักด์ิสิทธ์ิ สิทธิชัย

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง409 ตะวัน แกวดํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง404 ณัฐวุฒิ ชวยนวล

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก359 ศรสิรินทร สุขเสริฐ

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม326 ธนกร ทองพรหม

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีม B319 นันทวัฒน แสงศิลป

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ169 จีรณพัต เช้ือมณฑา

ร.ร. กันทรารมณ547 จิรายุ สาลี

ร.ร. สตรีสิริเกศ25 คุณากร กํ่าแกว

ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร57 อัครพงศ คงชิต

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A268 สุรสิทธ์ิ มูสิก

ร.ร. บุญวัฒนา129 ชัชวาล กล่ันเจริญ
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High Jump 31

ร.ร. นารีนุกูล52 อนุรักษ รังสี

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ174 นวพล สีหบุตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค183 นัฐพงศ ผลพิบูรณ

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)194 สมปอง ทํากิน

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง210 อนุพงศ ศรีกาหลง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี221 ดาวนอย หลายคําพอง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานี225 ฐานันดร พัฒสังวาลย

ร.ร. ทาเรือ "นิตยานุกูล"226 ภูบดินทร นัยจรัญ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A261 ชยพล มีเพียร

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต119 ยศกร คําเนียม

Long Jump 55

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี468 ธีรพงษ เทียนเงิน

ร.ร. ศรัทธาสมุทร462 สุชาติ ร่ืนสุคนธ

ร.ร. คําแฮดประชาสรรค455 ปฏิภาน กลางประพันธ

ร.ร. บัวลาย451 ศรัณย แสนบัวคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A450 เฉลิมพันธ ราชาพัฒน

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A447 อภิชัย เขียวอาสา

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง408 ธีรศักดิ์ นาคแกว

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง405 ชัยยา สุขขา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม391 ธีรพล มิ่งบน

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี469 ธีรพัฒน เทียนเงิน

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร376 วรเดช แวนดํา

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา533 นราธิป ไตรธรรม

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม382 ธนวัฒน เมคา

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม470 ธวัชัย กิจรุงวัฒนาการ

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา472 ทรัพยสมบูรณ สิงหครทา

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา481 พิทักษสิทธ์ิ หอมบุญธรรม

ร.ร. นาวังวิทยา488 ชินภัทร คดเก้ียว

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ498 ปฏิพัทร ก่ิงโคกกรวด

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ499 ศุภฤกษ ชัยพิลา

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม503 ธนโชติ จันทะขาว

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา528 สุรพงษ นอยจาน

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง534 ณัฐภัทร ชุติกาวงษ

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก538 พีระพัฒน พิมพเสน

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก541 ศุดิลักษณ มลาวัลย

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม360 วรวุฒิ สุขทํา

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร111 กิตติคุณ ออนละมาย
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Long Jump 55

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม509 ภานุพงษ พรหมมา

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ174 นวพล สีหบุตร

ร.ร. ดาราวิทยาลัย6 ชญานิน แกววีระสิงห

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา12 ปรีชา หวัดแทน

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร14 ธนชาติ อารีเอื้อ

ร.ร. นารีนุกูล52 อนุรักษ รังสี

ร.ร. สามพรานวิทยา59 วสันต อินผิว

ร.ร. บานหนองจิก86 จิรพันธ อนันต

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา87 ชลิต โปธาปา

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา92 อภิศักดิ์ ไชยชมภู

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร108 นิติพงษ ภูกองทอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง151 วสันต คํามาก

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต122 รัชชานนท มหาวงษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง152 พงษธร บรรเทิงสุข

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ165 อภิชาติ สมวงค

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก356 ปกรณเกียรติ บุตรดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค186 อภิวัฒน พระศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง215 นครินทร พงหมสุวรรณ

ร.ร. อูทอง234 คฑาวุฒิ หมีน่ิม

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A267 รัตพงษ ชวยบํารุง

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา283 วัฒนา พันมาลา

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค291 กฤษดา แกวเจริญ

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค293 ตัศนัย ชวยไกร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช311 หิรัญ ปรีดาผล

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช312 สุทธิพงศ สุขคุม

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม326 ธนกร ทองพรหม

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี329 วัชรพล แฟงสุวรรณ

ร.ร. กันทรารมณ550 นรากร สินโพธ์ิ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต117 ยุวพงษ เต็งย่ี

Triple Jump 37

ร.ร. หารเทารังสีประชาสรรค291 กฤษดา แกวเจริญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช312 สุทธิพงศ สุขคุม

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม326 ธนกร ทองพรหม

ร.ร. เมืองจันทรวิทยาคม360 วรวุฒิ สุขทํา

ทีมกรีฑาจังหวัดสุรินทร376 วรเดช แวนดํา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม382 ธนวัฒน เมคา

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม389 ชนายุทธ บุดสี
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Triple Jump 37

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง404 ณัฐวุฒิ ชวยนวล

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง407 ณัฐพงศ แกวขํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A450 เฉลิมพันธ ราชาพัฒน

ร.ร. กันทรารมณ550 นรากร สินโพธ์ิ

ร.ร. ศรัทธาสมุทร462 สุชาติ ร่ืนสุคนธ

ร.ร. หนองบัวแดงวิทยา283 วัฒนา พันมาลา

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี468 ธีรพงษ เทียนเงิน

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี469 ธีรพัฒน เทียนเงิน

ร.ร. ทุงใหญวิทยาคม470 ธวัชัย กิจรุงวัฒนาการ

ร.ร. นาวังวิทยา488 ชินภัทร คดเก้ียว

ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม503 ธนโชติ จันทะขาว

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง534 ณัฐภัทร ชุติกาวงษ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา87 ชลิต โปธาปา

ร.ร. พนมไพรวิทยาคาร14 ธนชาติ อารีเอื้อ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา13 อุสมาน โตะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดยะลา12 ปรีชา หวัดแทน

ร.ร. ดาราวิทยาลัย6 ชญานิน แกววีระสิงห

ร.ร. บัวลาย451 ศรัณย แสนบัวคํา

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง150 จักรกฤษ พันธสา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช311 หิรัญ ปรีดาผล

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A268 สุรสิทธ์ิ มูสิก

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา92 อภิศักดิ์ ไชยชมภู

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต117 ยุวพงษ เต็งย่ี

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต122 รัชชานนท มหาวงษ

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง151 วสันต คํามาก

ร.ร. กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ174 นวพล สีหบุตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค186 อภิวัฒน พระศรี

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)194 สมปอง ทํากิน

ร.ร. อูทอง234 คฑาวุฒิ หมีน่ิม

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6244 ภานุวัฒน ภูกองทอง

Pole Vault 13

ร.ร. วัดหวยจรเขวิทยาคม558 สมการ ลําสี

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค182 ธีระภัทร อินยา

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา372 ศิวกร เฉิดจําลอง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง215 นครินทร พงหมสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง207 พรอมพันธุ รักษาไวย

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค184 คงเดช ปญญาสวัสด์ิ
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Pole Vault 13

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A260 ทรงพล ตรีบริษัท

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต119 ยศกร คําเนียม

ร.ร. ศรัทธาสมุทร462 สุชาติ ร่ืนสุคนธ

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ498 ปฏิพัทร ก่ิงโคกกรวด

ร.ร. วัดหวยจรเขวิทยาคม557 ภาสพงษ อํ่าสําอาง

ร.ร. พัทลุง431 นครชัย บุญสง

ร.ร. สุรธรรมพิทักษ499 ศุภฤกษ ชัยพิลา

Shot Put 43

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง535 ภรากร พันธสถิต

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก540 ฤทธิเดช วงศเพ็ญ

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง536 วันเฉลิม โสชา

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม192 ณัฐวุฒิ มุละสีวะ

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี329 วัชรพล แฟงสุวรรณ

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด515 สมชาย ศรีแพงมน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช314 เกียรติชัย พลสวัสด์ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช313 ศิริพล สัตยซื่อ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B272 อิทธิพันธ แกนสลุง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A262 วรวิช มีคลัง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A253 สุรชัย ขจร

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครปฐม218 กฤษฎิ์ มารัศมี

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา533 นราธิป ไตรธรรม

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)198 วุฒิชัย เปยจันทึก

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี331 นิภัทธ จันทรนวล

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค187 ธนวัฒน แซเฮง

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท179 สุทัศน ดีเทียน

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา91 อนุชา บรรดากาล

ร.ร. พันดอนวิทยา80 อภิเชษฐ เก้ือกูลวงษ

ร.ร. ชะอวด73 ตนตระกูล ชูถึง

ร.ร. สามพรานวิทยา64 กลาณรงค ล้ีสุวรรณ

ร.ร. สามพรานวิทยา59 วสันต อินผิว

ร.ร. บานหนาเขาใตรมเย็น 156 อภิสิทธ์ิ สิทธิดํารงค

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย1 อาทิตย มาลาศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง212 ทนุธรรม บุญถนอม

ร.ร. คําแฮดประชาสรรค454 พิทักษพงษ ทับแสง

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา528 สุรพงษ นอยจาน

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา479 อมรฤทธ์ิ เกษรพิมพทอง

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี469 ธีรพัฒน เทียนเงิน
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Shot Put 43

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี468 ธีรพงษ เทียนเงิน

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม325 สงกรานต แยมพราหมณ

ร.ร. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ459 นฤพล สแพง

ร.ร. เบญจมราชูทิศ337 นิติพล เพชรคง

ร.ร. บัวลาย453 พิพัฒนพงษ ขจรเดช

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A449 ธีระพงษ บุญหลาย

ร.ร. พัทลุง423 อริวุฒิ บุญเจริญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง410 ปยะณัฐ เอียดเกล้ียง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง406 ธวัชชัย ทองแกว

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม390 คณาพงษ บุญบาล

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม383 จิราวัฒน ลาคะราช

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา370 สรายุ ซาพิมาย

ร.ร. กรอกสมบูรณวิทยาคม348 ธนพล กัณหะเสน

ร.ร. เบญจมราชูทิศ338 ยรรยง เพชรประพันธ

Discus 42

ร.ร. สามพรานวิทยา64 กลาณรงค ล้ีสุวรรณ

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี468 ธีรพงษ เทียนเงิน

ร.ร. กีฬาทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด515 สมชาย ศรีแพงมน

ร.ร. พลูตาหลวงวิทยา479 อมรฤทธ์ิ เกษรพิมพทอง

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี469 ธีรพัฒน เทียนเงิน

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา489 ภานุพงศ พรประพันธ

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา91 อนุชา บรรดากาล

ร.ร. บานหนองจิก86 จิรพันธ อนันต

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A265 วัฒนา ดอมบุรี

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A253 สุรชัย ขจร

ร.ร. กีฬานครนนทวิทยา 6235 สุรัตน เขยสูงเนิน

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)198 วุฒิชัย เปยจันทึก

ร.ร. กําแมดขันติธรรมวิทยาคม192 ณัฐวุฒิ มุละสีวะ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช315 วรรณพงศ ทองสรอย

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท179 สุทัศน ดีเทียน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช316 ธีรภัทร กล่ินสุคลธ

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง535 ภรากร พันธสถิต

ร.ร. ชะอวด73 ตนตระกูล ชูถึง

ร.ร. สามพรานวิทยา61 ณัฐพล ปากนํ้า

ร.ร. บานหนาเขาใตรมเย็น 156 อภิสิทธ์ิ สิทธิดํารงค

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล24 สฤษฎพงศ หารสกุล

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย2 อัครวิทย แกวพวง
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Discus 42

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย1 อาทิตย มาลาศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค187 ธนวัฒน แซเฮง

ร.ร. นาทวีวิทยาคม364 เกียรติศักดิ์ โลกวิจิตร

ร.ร. บัวลาย452 ฉัตรชัย มัครมย

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A449 ธีระพงษ บุญหลาย

ร.ร. พัทลุง423 อริวุฒิ บุญเจริญ

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง410 ปยะณัฐ เอียดเกล้ียง

ร.ร. กีฬาจังหวัดตรัง406 ธวัชชัย ทองแกว

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม397 ภานุวัฒน อินทรศรี

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม B272 อิทธิพันธ แกนสลุง

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม383 จิราวัฒน ลาคะราช

ร.ร. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ459 นฤพล สแพง

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก357 พิชิตชัย พิมพิลา

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก355 วิศรุต ทีสุกะ

ร.ร. กรอกสมบูรณวิทยาคม348 ธนพล กัณหะเสน

ร.ร. เบญจมราชูทิศ338 ยรรยง เพชรประพันธ

ร.ร. เบญจมราชูทิศ337 นิติพล เพชรคง

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี331 นิภัทธ จันทรนวล

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม325 สงกรานต แยมพราหมณ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม390 คณาพงษ บุญบาล

Javelin Throw 40

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง153 สิทธิพงษ กลางหมู

ร.ร. หานโพธ์ิพิทยาคม396 นัทพงค เล่ือนเก้ือ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช318 ธนาวุฒิ บัวสม

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม325 สงกรานต แยมพราหมณ

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี329 วัชรพล แฟงสุวรรณ

ร.ร. เขาชัยสน343 อรัญชัย ดวงแกว

ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก357 พิชิตชัย พิมพิลา

ร.ร. นาทวีวิทยาคม363 วชิรวิทย พฤกษอุดม

ร.ร. นาทวีวิทยาคม365 คันธารัตน เมฆะมานัง

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา370 สรายุ ซาพิมาย

ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา373 ศราวุธ โมรัฐเสถียร

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม393 อนันต โลลา

ร.ร. กีฬากรุงเทพมหานคร110 ชันณรงค บุญพอก

ร.ร. เมืองนครศรีธรรมราช395 อนุกูล บุญบํารุง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง212 ทนุธรรม บุญถนอม

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน ทีม A446 สุทัศน กองเคน
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Javelin Throw 40

ร.ร. คําแฮดประชาสรรค454 พิทักษพงษ ทับแสง

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี468 ธีรพงษ เทียนเงิน

ร.ร. ฐานเทคโนโลยี469 ธีรพัฒน เทียนเงิน

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา491 เดโชชัย พรประพันธ

ร.ร. สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา492 วันพิสิฐ วิริยะกานนท

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา528 สุรพงษ นอยจาน

ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา533 นราธิป ไตรธรรม

ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง536 วันเฉลิม โสชา

ร.ร. ละหานทรายรัชดาภิเษก540 ฤทธิเดช วงศเพ็ญ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม394 วุฒิพงษ เข็มเพชร

ร.ร. ชัยภูมิภักดีชุมพล24 สฤษฎพงศ หารสกุล

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช317 ประชาชาติ ฤทธิรงค

ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัย2 อัครวิทย แกวพวง

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A254 วิโรจน สวางศรี

ร.ร. สามพรานวิทยา59 วสันต อินผิว

ร.ร. สามพรานวิทยา67 จิรายุท อุนอุรา

ร.ร. ชะอวด72 ศักด์ิดา จันทรปาน

ร.ร. พันดอนวิทยา75 เกรียงไกร มีสุข

ร.ร. ประชาบํารุง125 สิทธิกร เพชรโชติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง154 สุรชัช ปาละเขียว

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท179 สุทัศน ดีเทียน

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค187 ธนวัฒน แซเฮง

ร.ร. กุดตาดํา (คงฤทธิ์คุรุราษฎรสามัคคี)194 สมปอง ทํากิน

ร.ร. เวียงเจดียวิทยา91 อนุชา บรรดากาล

Hammer Throw 12

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม390 คณาพงษ บุญบาล

ร.ร. นาทวีวิทยาคม364 เกียรติศักดิ์ โลกวิจิตร

ร.ร. ทีปงกรวิทยาพัฒน ปทุมธานี331 นิภัทธ จันทรนวล

ร.ร. ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม325 สงกรานต แยมพราหมณ

ทีมพุนพิน‐ทาอุแท ทีม A262 วรวิช มีคลัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดอางทอง205 ณัฐพงศ พาหุรัตน

สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ร.ร. หวยคตพิท179 สุทัศน ดีเทียน

ร.ร. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ459 นฤพล สแพง

ร.ร. ทาขุมเงินวิทยาคาร7 ภาณุมาศ ตุยกาศ

ร.ร. ผดุงปญญา403 สัณหณัฐ กุนะ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม383 จิราวัฒน ลาคะราช

ร.ร. สามพรานวิทยา61 ณัฐพล ปากนํ้า


