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กรฑีาชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
และ นานาชาติ ชงิถว้ยพระราชทาน คร ัง้ท่ี 59 ประจาํปี 2556 
THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013 

วนัที ่3 - 6 กนัยายน 2556 

3 - 6 Sep 2013



Summary Result

Page 1 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556

THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.6 m/s

11.351 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

11.452 Athleticsfield.netHikaru Vincent Miles

11.463 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักชยตุม ์ คงประสทิธิ์

11.544 ร.ร. พันดอนวทิยาอภเิชฐษ์ เกือ้กลุวงค์

11.595 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

11.796 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์ ภกูองทอง

11.847 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7จักรธร วเิศษภกัดี

11.968 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพพัิฒน ์ หนูพว่ง

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.0m/s

11.651 ร.ร. พันดอนวทิยาอภเิชฐษ์ เกือ้กลุวงค์

11.802 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพพัิฒน ์ หนูพว่ง

11.843 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7จักรธร วเิศษภกัดี

11.964 ทมียา่นตาขาวรัฐชนูปถัมภ์สมชาย แซเ่ซยีว

12.035 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารลอืชา มากมณี

12.266 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกฤษณรัตน ์ ดจุสนทิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสมบัต ิ บรสิทุธ์

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริะศกัดิ ์ หอมหวาน

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem 0.0 m/s

11.531 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักชยตุม ์ คงประสทิธิ์

11.712 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

11.913 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์ ภกูองทอง

12.014 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการณัฐวัฒน ์ เชาวเลศิธนกจิ

12.075 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางศตวรรษ สตุา

12.126 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศป์รญิญา ทมัจนี

12.287 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมชนกนันต ์ ขวัญเมอืง 

12.408 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสทิธกิร จติตภ์กัดี

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem 0.0 m/s

11.451 Athleticsfield.netHikaru Vincent Miles

11.542 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

11.923 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรีะยทุธ จําปา

12.174 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

12.405 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนัทพล ชยัภมูิ

12.586 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาดษุฎ ี บญุดี

12.607 ร.ร. ปลกูปัญญาอานุพัฒน ์ บญุไพโรจน์

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทุธรัิกษ์ นวลโพธิ์



Summary Result

Page 2 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556

THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

100 m.
รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 0.0m/s

11.561 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพพัิฒน ์ หนูพว่ง

11.572 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรีะยทุธ จําปา

11.653 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

12.214 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬจริายสุ เกตพุมิล

12.375 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวัชรพล แฟงสวุรรณ์

12.586 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชวทญัญ ู สคุะโต

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดหนองคายจักรพงศ ์ เหงา้พรหมมนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกพสิทิธิ ์ กอ้นเนตร

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาอนาวลิ คลา้ยฉมิ

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 0.4m/s

11.291 Athleticsfield.netHikaru Vincent Miles

11.972 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสมบัต ิ บรสิทุธ์

12.343 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

12.684 ร.ร. สตรพัีทลงุชยัวชิติ สมสงค์

14.385 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาภานุพงษ์ พรอ้มมลู

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูพัฒนะพงษ์ สมัมาปราบ

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้พพัิฒพพ์งษ์ เกตบํุารงุ

DNS99 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภธูเนศ ศรยีาภยั

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 0.3m/s

11.581 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

11.882 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการณัฐวัฒน ์ เชาวเลศิธนกจิ

12.033 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทรงฤทธิ ์ จันทรโ์ต

12.314 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวันชนะ เพ็งพนิจิ

12.545 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬคมสนัต ์ แสวงนอก

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดหนองคายราเชน พรมสอน

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 นครนิทร ์ จันทะ

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยาฤทธิศ์กัดิ ์ จาดจนี

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

11.461 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักชยตุม ์ คงประสทิธิ์

11.542 ร.ร. ดงตาลวทิยาจริายทุธ ถนอมแนว

11.973 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรามปกรณ ์ หสัดงค์

12.224 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการศภุวชิย ์ ทนงหาญ

12.866 ร.ร. พทุไธสงเอกรนิทร ์ น้ําทอง

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสนคิม ศรชยัประสทิธิ์

DNS99 ทมีพรหมพนิติชยับรุีชยัณรงค ์ โพธิรั์ง

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ชานนท ์ เกดิโภคา



Summary Result

Page 3 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556

THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 0.4m/s

11.601 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์ ภกูองทอง

11.712 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสทิธกิร จติตภ์กัดี

11.753 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริะศกัดิ ์ หอมหวาน

11.824 ร.ร. พทุไธสงววิัตน ์ เลศิไธสง

12.815 ร.ร. สามพรานวทิยาอนาวลิ คลา้ยฉมิ

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาปรเมษฐ ์ นาเพยีงลอ้ม

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติภาณุพงศ ์ วงศก์า๋ใจ

DQ99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีธวีัต กลิน่ศร

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.8 m/s

11.861 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

12.072 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมชนกนันต ์ ขวัญเมอืง 

12.083 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อทิธพิล โฆษิตภมูอิมรกลุ

12.094 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการนครนิทร ์ สขุเพ็ง

12.325 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธรีะพล มิง่ขน

12.466 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสชุาต ิ รืน่สคุนธ์

12.787 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนกิ รักดศีริสิมัพนธ์

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภมูนิทร ์ ศรทีพัไทย

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วรวทิย ์ พรหมแดง

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 0.0 m/s

11.881 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทุธรัิกษ์ นวลโพธิ์

12.302 ร.ร. ปลกูปัญญาอานุพัฒน ์ บญุไพโรจน์

12.393 ร.ร. สตรพัีทลงุสหวรรษ ทองเอม

12.444 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอสัน ี สะตาปอ

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กกฤษณะ ทองอยู่

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอภชิาต มลูศรี

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงศกร พรหมคุม้

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 0.5 m/s

11.711 ทมียา่นตาขาวรัฐชนูปถัมภ์สมชาย แซเ่ซยีว

11.772 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารลอืชา มากมณี

12.103 ร.ร. ประภสัสรรังสติอภชิยั บํารงุญาติ

12.244 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลายทุธศกัดิ ์ สะอาด

12.305 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัคณาสนิ กาญจนศกัดินุ์กลู

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูชลชาต ิ ธานี

DQ99 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี ม.ร.ภ. พระนครจติบณุย ์ พงษ์ศริิ

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งเมธาดา ลลีาพา



Summary Result

Page 4 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556

THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 0.5 m/s

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 0.8 m/s

11.881 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางศตวรรษ สตุา

12.192 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาดษุฎ ี บญุดี

12.463 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเดชาธร แสงแกว้

12.764 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสเุมธ จันทรส์อน

14.085 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสหสัวรรษ เนยีมโหลง้

DNS99 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์เอกรัตน ์ แกว้คู

DNS99 ร.ร. ควนขนุนถนัดกจิ แกว้คง

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งธนพล ไชยทองศรี

DNS99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสทิธริาช จนิดาศรี

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐0.5 m/s

11.791 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7จักรธร วเิศษภกัดี

12.222 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนัทพล ชยัภมูิ

12.273 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการวรพล พันสุ

12.874 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี ม.ร.ภ. พระนครณภทัร ปิยะพันธ์

13.415 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนา แสงออ่น

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐมรณภพ กสุวุมิล

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณชิากร ชยัชาํนาญ

DNS99 ร.ร. นางรองรัชชานนท ์ ทองคํา

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.1 m/s

11.841 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศป์รญิญา ทมัจนี

11.912 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกฤษณรัตน ์ ดจุสนทิ

12.063 ร.ร. พัทลงุนพวชิญ ์ สงสวุรรณ

12.074 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"อนุชติ แกว้เฉลมิทอง

12.345 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิสวุชิา ชาบญุเรอืง

12.646 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชธนาวฒุ ิ บญุอมร

13.567 ร.ร. สรรพาวธุวทิยาธรีดล พรมนา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จตภุมู ิ หนูโหยบ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาอภวิัฒน ์ อดุารักษ์

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.6

22.361 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์ จนิดา

22.482 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักชยตุม ์ คงประสทิธิ์

22.623 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา
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Page 5 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556
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200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.6

23.454 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

23.495 ร.ร. พันดอนวทิยาอภเิชฐษ์ เกือ้กลุวงค์

23.666 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรีะยทุธ จําปา

23.837 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสทิธกิร จติตภ์กัดี

24.178 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

22.781 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

22.792 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักชยตุม ์ คงประสทิธิ์

23.683 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

23.824 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรีะยทุธ จําปา

23.845 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

24.306 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมฉัตรอรณุ ใจมั่น

24.327 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลากฤษณะ ทองศลิป์

24.348 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกฤษณรัตน ์ ดจุสนทิ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

22.871 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

23.582 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสทิธกิร จติตภ์กัดี

23.833 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7จักรธร วเิศษภกัดี

24.354 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารลอืชา มากมณี

24.365 ทมียา่นตาขาวรัฐชนูปถัมภ์สมชาย แซเ่ซยีว

24.796 ร.ร. พัทลงุนพวชิญ ์ สงสวุรรณ

25.017 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการนครนิทร ์ สขุเพ็ง

25.638 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสมบัต ิ บรสิทุธ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem

22.771 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์ จนิดา

23.452 ร.ร. พันดอนวทิยาอภเิชฐษ์ เกือ้กลุวงค์

24.003 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น

24.094 ร.ร. พทุไธสงววิัตน ์ เลศิไธสง

24.225 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพพัิฒน ์ หนูพว่ง

24.326 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีภทัรพงศ ์ แซเ่กา๋

24.337 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการณัฐวัฒน ์ เชาวเลศิธนกจิ

24.708 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภธูเนศ ศรยีาภยั

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

24.201 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกฤษณรัตน ์ ดจุสนทิ

25.862 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สทิธพิล ขอกัน้กลาง
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200 m.

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

25.973 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ดนุชติ กลอ่มเกลีย้ง

26.044 ร.ร. สามพรานวทิยาอนาวลิ คลา้ยฉมิ

29.985 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสธรีะศกัดิ ์ ลาดผา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอภสิทิธ ์ ชแูสน

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมภานุพงศ ์ เรอืงพรหม

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

23.701 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

25.022 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวัชรพล แฟงสวุรรณ์

25.863 ทมีพรหมพนิติชยับรุีเปรมศกัดิ ์ ชชูม

25.984 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาฤทธิช์ยั ไพรเถือ่น

27.085 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี ม.ร.ภ. พระนครภาธร สดากร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสมบัต ิ บรสิทุธ์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

23.091 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์ จนิดา

25.102 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการวรพล พันสุ

25.453 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปฏภิาน มากคดิ

26.984 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อดเิทพ เอกตาแสง

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งธนพล ไชยทองศรี

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งเมธาดา ลลีาพา

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมอทิธพิล คมัภรี์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาอภวิัฒน ์ อดุารักษ์

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

23.251 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

23.792 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

24.293 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารลอืชา มากมณี

24.724 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอดศิร บญุมาศ

25.235 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

DNS99 Athleticsfield.netHikaru Vincent Miles

DNS99 ร.ร. ควนขนุนถนัดกจิ แกว้คง

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

23.511 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสทิธกิร จติตภ์กัดี

23.622 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพพัิฒน ์ หนูพว่ง

24.583 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริะศกัดิ ์ หอมหวาน

DNS99 ทมีไทยกิง่สทิธพิงษ์ การบรรจง
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200 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

DNS99 ร.ร. ควนขนุนชนายทุธ ทองดําชู

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยาสมศกัดิ ์ วรรกลู

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

23.031 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

23.432 ร.ร. พันดอนวทิยาอภเิชฐษ์ เกือ้กลุวงค์

25.003 ร.ร. สตรพัีทลงุกอบเดช ชสูง

25.184 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัคณาสนิ กาญจนศกัดินุ์กลู

28.745 ร.ร. สรรพาวธุวทิยาธรีดล พรมนา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยานพพร ชา้งทอง

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอลัวาร ์ นฤนาทนามกร

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

24.071 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสมบัต ิ บรสิทุธ์

24.322 ร.ร. พัทลงุนพวชิญ ์ สงสวุรรณ

24.553 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสนคิม ศรชยัประสทิธิ์

24.714 ร.ร. สตรพัีทลงุญาณากร หมนุรอด

26.215 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ชานนท ์ เกดิโภคา

27.246 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาปรชีา  หวัดแทน

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

24.651 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการนครนิทร ์ สขุเพ็ง

24.742 ร.ร. พันดอนวทิยาปรเมษฐ ์ นาเพยีงลอ้ม

24.833 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสหสัวรรษ ผลแสงศรี

25.634 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีตนุภทัร ชนิตา

28.615 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวรวทิย ์ พรมจันทร์

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูพัฒนะพงษ์ สมัมาปราบ

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูชลชาต ิ ธานี

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

24.251 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมฉัตรอรณุ ใจมั่น

24.262 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภธูเนศ ศรยีาภยั

25.983 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสชุาต ิ รืน่สคุนธ์

26.884 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงษ์ศริ ิ ออ่นตา

27.445 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"อมรนิทร ์ นามมงุคณุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สหรัฐ ประคณุมาร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วรวทิย ์ พรหมแดง

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10
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200 m.

23.611 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น

23.732 ทมียา่นตาขาวรัฐชนูปถัมภ์สมชาย แซเ่ซยีว

25.123 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วรทตั สมุาลี

25.844 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชธนาวฒุ ิ บญุอมร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จตภุมู ิ หนูโหยบ

DNS99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีพงษกร พรหมคุม้

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอภชิาต มลูศรี

DNS99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสทิธพิร ดอนไพรที

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11

23.811 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีภทัรพงศ ์ แซเ่กา๋

24.072 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลากฤษณะ ทองศลิป์

27.433 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชอรณุ เพ็งสกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดหนองคายจักรพงศ ์ เหงา้พรหมมนิทร์

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวศิรตุ พานพงษ์

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกพสิทิธิ ์ กอ้นเนตร

DNS99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสทิธริาช จนิดาศรี

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12

23.991 ร.ร. พทุไธสงววิัตน ์ เลศิไธสง

24.242 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการณัฐวัฒน ์ เชาวเลศิธนกจิ

24.483 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี ม.ร.ภ. พระนครธวัลรัตน ์ รัตนสมบรูณ์

27.524 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพรีพัฒน ์ เขยีวจันทร์

27.775 ร.ร. ปลกูปัญญาอานุพัฒน ์ บญุไพโรจน์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิสทุศัน ์ ดเีทยีน

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13

22.761 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักชยตุม ์ คงประสทิธิ์

24.122 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรีะยทุธ จําปา

24.713 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิสวุชิา ชาบญุเรอืง

25.754 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐมรณภพ กสุวุมิล

28.505 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวษิณุ โพธิศ์รี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดหนองคายอธพิงศ ์ โครตคํา

DNS99 ทมีพรหมพนิติชยับรุีชยัณรงค ์ โพธิรั์ง

รอบแรกพวกที ่14/ ROUND 14

23.811 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7จักรธร วเิศษภกัดี

24.322 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมณัฐพล พงษ์ทองเมอืง 

25.883 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสเุมธ จันทรส์อน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนกิ รักดศีริสิมัพนธ์
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200 m.

รอบแรกพวกที ่14/ ROUND 14

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กนวเทพ วรวาทนิ

DNS99 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี ม.ร.ภ. พระนครสรวศิ แมน้เหมอืน

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมธนวัฒน ์ โพธสิาขา

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมสทิธชิยั สาวขิา

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 1.5 m/s

35.771 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพทิยะ สนุทรทว้ม

36.172 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่

36.233 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปรนิทร บญุมา

36.394 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง

36.805 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภทัรพล ลอ้มลิม้

37.086 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาพรีะพล คงแกว้

37.087 ศนูยฝึ์กกรฑีาโรงเรยีนศรสีวัสดิว์ทิยาคาร จังหวนครนิทร ์ กลิน่ศรี

37.398 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนา แสงออ่น

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 0.5m/s

36.811 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาพรีะพล คงแกว้

37.252 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น

38.763 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพงษ์ คงกระพัน

38.804 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวัชรพล แฟงสวุรรณ์

40.665 ทมีไทยกิง่จนิดา เรือ่งศริิ

42.496 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีศริณัฐ สวุรรณพฤก

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนศกัดิ ์ ทองจดู

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารวรวชิ โคตะดี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.0m/s

36.951 ศนูยฝึ์กกรฑีาโรงเรยีนศรสีวัสดิว์ทิยาคาร จังหวนครนิทร ์ กลิน่ศรี

37.162 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรพล มชีะนะ

44.683 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"จรีกติต ิ บญุทาวงษา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนาวฒุ ิ ทองรัตนแ์กว้

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมอทิธพิล คมัภรี์

DNS99 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมดํารง สทีวน

DNS99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกติตคิณุ รัตนเนตร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.3m/s

37.941 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกฤษณรัตน ์ ดจุสนทิ

40.092 ร.ร. พัทลงุภธูเรศวร ์ แกว้อกัษร
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คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.3m/s

43.383 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาฤทธิช์ยั ไพรเถือ่น

49.944 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐพล ทฬัหกรณ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษดา แกว้เจรญิ

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมธนวัฒน ์ โพธสิาขา

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ชานนท ์ เกดิโภคา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 0.0m/s

36.631 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่

36.952 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปรนิทร บญุมา

37.773 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีภทัรพงศ ์ แซเ่กา๋

40.594 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสชุาต ิ รืน่สคุนธ์

44.785 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศกัดิด์า รวมทรัพย์

DNS99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีธวีัต กลิน่ศร

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมสทิธชิยั สาวขิา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวาเลนทนิ นโิค พญาชวาน

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 ‐0.1m/s

36.961 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนา แสงออ่น

37.772 ร.ร. พันดอนวทิยาผดงุเกยีต ิ ไชยพันธ์

37.963 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จริะวัฒน ์ มิง่ขวัญ

39.854 ร.ร. พัทลงุนาถวัฒน ์ ขนุคําแหง

50.985 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิจตบุติ กิง่ดํา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดหนองคายธนายทุธ แตงออ่น

DNS99 ร.ร. ควนขนุนอภชิาต เทพหนู

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกอนัสรัญ เนาวเกตุ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 ‐1.5m/s

37.081 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภทัรพล ลอ้มลิม้

37.642 ร.ร. พทุไธสงธรีะศกัดิ ์ เล็งไธสง

40.083 ร.ร. ปลกูปัญญาทวศีกัดิ ์ ศรงีาม

40.914 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสหสัวรรษ ผลแสงศรี

41.395 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐมรณภพ กสุวุมิล

41.726 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปฏภิาน มากคดิ

42.667 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อดเิทพ เอกตาแสง

43.678 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิธรีะยทุธ กิง่ดํา

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

36.761 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง

38.312 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

38.503 ร.ร. นาบอนยทุธภมู ิ รัตนพันธ์

40.914 ร.ร. ปลกูปัญญากอ่เกยีรต ิ บญุเหลอื

42.815 ร.ร. สตรพัีทลงุสทุธวิัช หมวดทอง

44.516 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพรีพัฒน ์ เขยีวจันทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรศกัดิ ์ ปานวเิชยีร

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารปรัชญา อคํุา

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 ‐1.2 m/s

38.751 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7นวพล ไทยารัมย์

38.762 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสนคิม ศรชยัประสทิธิ์

42.843 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชเกยีรตศิกัดิ ์ นนทโชติ

53.484 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษกติเิมศวร ์ จริภวูธนพัชร์

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกนนทภทัธิ ์ ทนัจังหรดี

DNS99 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมภทัรดนัย ขวัญทอง

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมภานุพงศ ์ เรอืงพรหม

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9 0.5 m/s

38.321 ร.ร. พันดอนวทิยาพชิติชยั จันมา

38.882 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอาชาไนย แสนวา่ง

41.173 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชาครติ จติรหลงั

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติบญุวัทน ์ เหมอืนชมุ

DNS99 ทมีพรหมพนิติชยับรุีเปรมศกัดิ ์ ชชูม

DNS99 ร.ร. นางรองรัชชานนท ์ ทองคํา

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพงษ์ คงกระพัน

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยาสมศกัดิ ์ วรรกลู

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10 ‐1.8 m/s

36.561 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพทิยะ สนุทรทว้ม

38.632 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมณัฐพล พงษ์ทองเมอืง 

39.443 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวัฒนา กาไชย

40.424 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชจติกร วโิสจสงคราม

42.615 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธภีพ ตอรบรัมย์

44.786 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการนภสกร รุง่กลบั

47.687 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีฮาดลุย ์ นาแว

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติออมสนิ แซลู่่

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

37.421 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณภทัร แกว้บรรจักร

38.122 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีกฤษา บญุมลู
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

38.173 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลากฤษณะ ทองศลิป์

40.014 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งธนพล ไชยทองศรี

DQ99 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภาณุวัตน ์ ภกูองทอง

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12 ‐0.1 m/s

37.981 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพงศกร ศรแีกว้

43.122 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชวทญัญ ู สคุะโต

44.293 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาปรชีา  หวัดแทน

DNS99 ร.ร. วัดเตาปนูเจรญิชยั วอ่งไว

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวศิรตุ พานพงษ์

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิพรีะต ิ นอ้ยจรงิ

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปิยะวัฒน ์ หลวิกลุวัฒนา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษานราธปิ ไตรธรรม

คดัเลอืกพวกที ่13 / HEAT 13 ‐0.4 m/s

37.821 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมฉัตรอรณุ ใจมั่น

39.612 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพฒุพิงศ ์ พนูเกดิ

39.983 ร.ร. สตรพัีทลงุกอบเดช ชสูง

40.124 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการอนุสรณ ์ อาจคงหาญ

40.815 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิสวุชิา ชาบญุเรอืง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเอกพันธ ์ แสงสวุรรณ์

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกโชคทว ี กนัณา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวรวทิย ์ พรมจันทร์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.0m/s

1:56.271 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารภคัฤกษ์ มณีรัตน์

2:00652 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพงษ์ คงกระพัน

2:05.953 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักปรญิญา แสงจันทรศ์ริ ิ

2:07.714 ร.ร. พะเยาพทิยาคมคณติ ปงคําเฟย

2:10.425 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาเดชา ลา่มาชน

2:10.656 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกฤษฎา จนีหมกึ

2:14.987 ร.ร. พันดอนวทิยาจักรพันธ ์ ศรลีาอําพร

2:17.878 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาปพน กําธรสรุสริิ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:07.751 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพงษ์ คงกระพัน

2:09.972 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีชยณัฐ ศรเีข็ม

2:18.513 ร.ร. พัทลงุภธูเรศวร ์ แกว้อกัษร

2:19.104 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีอนันต ์ มะซะ

2:21.395 ร.ร. นาบอนฐาปนพงษ์ บญุทอง

2:29.936 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสปุระวัต ิ นาอดุม

2:31.747 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทิธชิยั โรมรัญ

2:33.578 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาฤทธิช์ยั ไพรเถือ่น

2:34.409 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสมฤีทธิ ์ ปราบงเูหลือ่ม

2:53.7310 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการเตชทตั ธรีสนัตธ์าดา

2:59.0111 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิพรีะต ิ นอ้ยจรงิ

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งธนพล ไชยทองศรี

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งเมธาดา ลลีาพา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนาวฒุ ิ ทองรัตนแ์กว้

DND99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกอนัสรัญ เนาวเกตุ

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"ทวศีกัดิ ์ นอ้ยสขุ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:09.721 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณัฐชนน แจม่ขนุเทยีน

2:16.632 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรพล มชีะนะ

2:17.033 ร.ร. ชะอวดเอกสทิธ ์ วงศจ์ุย้

2:19.304 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีตณิตนัิย ดลละออ

2:22.395 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการรัชกจิ วเิวก

2:24.766 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิธรีะยทุธ กิง่ดํา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษดา แกว้เจรญิ

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวศิรตุ พานพงษ์

DNS99 ทมีพรหมพนิติชยับรุีอภเิดช อนิประดบั

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกโชคทว ี กนัณา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษานราธปิ ไตรธรรม

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัปรณิทร ดลุยม์า

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมอนริตุ ิ สโมสร

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารวรวชิ โคตะดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศิวชติ หงษ์กง

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ภสักรณ์ นวนครบรุี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:04.401 ร.ร. พะเยาพทิยาคมคณติ ปงคําเฟย

2:08.712 ร.ร. พันดอนวทิยาจักรพันธ ์ ศรลีาอําพร
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:08.953 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาปพน กําธรสรุสริิ

2:09.084 ทมีอสิระวรีวัฒน ์ อาจทรง

2:11.585 ร.ร. นางรองพนมรุง้ จตมุานนท์

2:11.916 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่วันกานต ์ คงประเสรฐิสขุ

2:11.947 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ประชาสรรค ์ อนินอก

2:23.988 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชประวติร นอ้ยหตี

2:24.929 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีกนตธ์ร กลดัคํา

2:30.4210 ร.ร. พระธาตขุามแกน่วทิยาลยัอทิธพิล โคตรชา

2:36.8111 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอาทติย ์ ขาวแดง

2:38.6812 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี ม.ร.ภ. พระนครณัฐภทัร อําพันแสง

DNS99 ร.ร. วัดเตาปนูนนธวัช เกษดี

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกพสิษิฐ ์ สตดิี

DNS99 ร.ร. ควนขนุนเกยีรตศิกัดิ ์ พรหมแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชยัรัตน ์ จํานงคศ์ริ ิ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารปรัชญา อคํุา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:07.501 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกฤษฎา จนีหมกึ

2:08.822 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาเดชา ลา่มาชน

2:09.093 ร.ร. พัทลงุนาถวัฒน ์ ขนุคําแหง

2:11.074 ร.ร. พะเยาพทิยาคมวรากร ขนัธรักษา

2:11.585 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักยทุธศลิป์ มคีลา้ย

2:18.956 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อษัฎาวษุ ลอีปัุชฌา

2:20.147 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังคณุวฒุ ิ พว่งคง

2:21.218 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐสทิธิ ์ นาผม

2:28.309 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อดเิทพ เอกตาแสง

2:30.1710 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีสขิรนิทร ์ มะซะ

2:37.9411 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอดเิทพ คําอดุม

3:30.1812 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

DNS99 บคุคลวรีวัฒน ์ อาจทรงเกดิ

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูเกรกิไกร สมบรูณ์

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชพัวทิย ์ หมืน่พล

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมวรยศ ปะจริะเค

DNS99 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมภทัรดนัย ขวัญทอง

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

1:58.921 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารภคัฤกษ์ มณีรัตน์

2:07.922 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักปรญิญา แสงจันทรศ์ริ ิ
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:11.503 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกติตภิมู ิ โครตอาสา

2:13.944 ร.ร. นาบอนยทุธภมู ิ รัตนพันธ์

2:15.665 ร.ร. นางรองคณุวฒุ ิ ประกาศวฒุชิน

2:18.766 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาทวศีกัดิ ์ ไชยชาญยทุธ

2:20.037 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วรทตั สมุาลี

2:31.068 ร.ร. สามพรานวทิยาอนาวลิ คลา้ยฉมิ

2:34.019 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศิวชติ หงษ์กง

2:37.9010 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมทรรศน ์ คงมัน

2:38.0611 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กวรวฒุ ิ ทองอยู่

2:42.3312 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวงศธร ศรสีมุวงศ์

2:59.6413 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนันทนนท ์ นันตาวัง

DNS99 ร.ร. ควนขนุนอภชิาต เทพหนู

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัภรูภิทัร โบราณมลู

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมจริภทัร พนมศลิป์

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:42.505 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสรุนิทร ์ มามะ

4:46.529 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่วันกานต ์ คงประเสรฐิสขุ

4:57.8516 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชประวติร นอ้ยหตี

4:59.8017 ร.ร. นาบอนฐาปนพงษ์ บญุทอง

4:59.8418 ร.ร. ชะอวดเอกสทิธ ์ วงศจ์ุย้

5:18.0026 ร.ร. ปลกูปัญญาจารกุติต ์ ลิม้บัณทติ

5:18.7128 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30วเิชยีน หมืน่โปกู่

5:21.3630 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาเฉลมิวงศ ์ จันทรท์พิย์

5:21.5031 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศิวชติ หงษ์กง

5:27.1232 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสปุระวัต ิ นาอดุม

5:44.7338 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิมนัส ละเหลา

5:49.6639 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการเตชทตั ธรีสนัตธ์าดา

5:51.4540 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีอตัรพล จันทรแ์จม่ใส

5:53.0341 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมทรรศน ์ คงมัน

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งธนพล ไชยทองศรี

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัปรณิทร ดลุยม์า

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:42.656 ทมีอสิระวรีวัฒน ์ อาจทรง

4:55.8213 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาทวศีกัดิ ์ ไชยชาญยทุธ
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:57.5714 ร.ร. พันดอนวทิยาจักรพันธ ์ ศรลีาอําพร

4:57.6315 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ประชาสรรค ์ อนินอก

5:12.5224 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังคณุวฒุ ิ พว่งคง

5:18.0026 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการรัชกจิ วเิวก

5:31.5933 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวงศธร ศรสีมุวงศ์

5:35.5934 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษกรวทิย ์ ประจัญพล

5:46.7538 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีตณิตนัิย ดลละออ

DNS99 บคุคลวรีวัฒน ์ อาจทรงเกดิ

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกนนทภทัธิ ์ ทนัจังหรดี

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกพสิษิฐ ์ สตดิี

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารปรัชญา อคํุา

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ภสักรณ์ นวนครบรุี

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมจริภทัร พนมศลิป์

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:13.351 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารภคัฤกษ์ มณีรัตน์ *NR

4:40.684 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาเดชา ลา่มาชน

4:44.017 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีชยณัฐ ศรเีข็ม

4:44.458 ร.ร. พะเยาพทิยาคมวรากร ขนัธรักษา

4:54.0812 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณัฐชนน แจม่ขนุเทยีน

5:02.5119 ร.ร. นางรองคณุวฒุ ิ ประกาศวฒุชิน

5:06.8920 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีชชัพงษ์ นลิวเิชยีร

5:09.1222 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อษัฎาวษุ ลอีปัุชฌา

5:10.5023 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพฒุพิงศ ์ มชีะนะ

5:13.1425 ร.ร. พระธาตขุามแกน่วทิยาลยัอทิธพิล โคตรชา

5:18.8229 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรญิญา กําเหนดิฤทธิ์

DNS99 ร.ร. วัดเตาปนูพันธท์วิา สขุคําปา

DNS99 ร.ร. ควนขนุนเกยีรตศิกัดิ ์ พรหมแกว้

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมอนันตศกัดิ ์ ไพโรจน์

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"ทวศีกัดิ ์ นอ้ยสขุ

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

4:24.902 ร.ร. พะเยาพทิยาคมคณติ ปงคําเฟย

4:47.793 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักปรญิญา แสงจันทรศ์ริ ิ

4:47.7910 ร.ร. นางรองพนมรุง้ จตมุานนท์

4:52.5711 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐสทิธิ ์ นาผม

5:07.2021 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีสขิรนิทร ์ มะซะ

5:36.8835 ร.ร. สามพรานวทิยาอคัรเดช พกุสรุยิวงศ์
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

5:41.6136 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพทิยะ สนุทรทว้ม

5:55.4742 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอาทติย ์ ขาวแดง

5:59.6543 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษานราธปิ ไตรธรรม

‐99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทิธชิยั โรมรัญ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นพดล แกว้ทองนวล

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูเกรกิไกร สมบรูณ์

DNS99 ร.ร. วัดเตาปนูกฤษณพงศ ์ หวายฤทธิ์

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัภรูภิทัร โบราณมลู

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชฤทธริงค ์ จํานงคศ์ริ ิ

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมจรีะศกัดิ ์ แสงเมอืง

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.0

15.091 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

15.802 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดศิานุวัตร บา้นสระ

15.973 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

16.144 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอภสิทิธ ์ พวงลําใย

16.155 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมเดชา มัสยา

16.166 สมาคมกฬีาจังหวัดยะลาอนุพงศ ์ อาหลี

16.247 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

31.198 ร.ร. พทุไธสงอทุศิ ผึง่วงษ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

15.381 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

16.262 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดศิานุวัตร บา้นสระ

17.723 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทิธฺพร เรอืงทองฉนิ

20.404 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมคณุากร สดุสาย

20.625 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสงกรานต ์ เพิม่สงูเนนิ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐสทิธ ิ ทองรัก

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนภทัร ทองแยม้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

16.221 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

16.972 ร.ร. พทุไธสงอทุศิ ผึง่วงษ์

17.183 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักปรเมศ เรอืงสวัสดิ์

17.374 ร.ร. พทุไธสงเอกรนิทร ์ น้ําทอง

21.375 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพฒุพิงศ ์ พนูเกดิ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรรถพล ยังชู
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110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

16.681 สมาคมกฬีาจังหวัดยะลาอนุพงศ ์ อาหลี

16.832 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอภสิทิธ ์ พวงลําใย

19.613 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชนุต ิ เอยีดเฉลมิ

19.744 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีธวีัต กลิน่ศร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สมพงษ์ ผดุผอ่ง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารวรวชิ โคตะดี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

16.421 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมเดชา มัสยา

16.432 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

20.423 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศรันย ์ ฤกษ์ประกอบ

21.614 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"สทิธพิงษ์ เจรญิรืน่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณภทัร จันทะสทิธิ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนาวฒุ ิ ทองรัตนแ์กว้

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

18.401 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาดษุฎ ี บญุดี

18.902 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารสารัช พันธไชย

20.563 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาณัฐวัฒน ์ จันทรผ์ดุ

20.704 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิ รัตนเดชา

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัสมทุชยัอมร เวยีงแกว้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์เสกสรร ซลัหลวิ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.2 m/s

57.121 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

58.482 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่

1:00.143 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาเดชา ลา่มาชน

1:00.914 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

1:01.375 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

1:03.136 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมเดชา มัสยา

1:04.247 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดศิานุวัตร บา้นสระ

1:08.878 ร.ร. พทุไธสงธรีะศกัดิ ์ เล็งไธสง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

59.961 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาเดชา ลา่มาชน

1:01.162 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

1:05.513 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนภทัร ทองแยม้

1:10.714 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาณัฐวัฒน ์ จันทรผ์ดุ
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400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:12.635 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษานราธปิ ไตรธรรม

1:19.616 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"สทิธพิงษ์ เจรญิรืน่

1:35.617 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวรวทิย ์ พรมจันทร์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนาวฒุ ิ ทองรัตนแ์กว้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:00.471 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมเดชา มัสยา

1:00.742 ร.ร. พทุไธสงธรีะศกัดิ ์ เล็งไธสง

1:01.893 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดศิานุวัตร บา้นสระ

1:06.094 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

1:08.545 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพฒุพิงศ ์ พนูเกดิ

1:09.586 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปฏภิาน มากคดิ

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาขนัต ิ อุน่ฟอง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

58.631 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่

59.532 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

1:04.213 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารวรวชิ โคตะดี

1:05.024 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุชยั รามศรี

1:11.305 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อดเิทพ เอกตาแสง

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชนุต ิ เอยีดเฉลมิ

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสงกรานต ์ เพิม่สงูเนนิ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:00.251 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

1:02.502 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทิธฺพร เรอืงทองฉนิ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษดา แกว้เจรญิ

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัสมทุชยัอมร เวยีงแกว้

DQ99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

DQ99 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภทัรพล ลอ้มลิม้

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

43.501 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูดล บญุชวูงศ์1

1 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพพัิฒน ์ หนูพว่ง2
1 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกฤตภาค จันดี3

1 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา4
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

43.592 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรามปกรณ ์ หสัดงค์1
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพงศกร ศรแีกว้2

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์ จนิดา3
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์ ภกูองทอง4

43.913 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักธรีศกัดิ ์ บัวจันทร์1
3 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภทัรพล ลอ้มลิม้2

3 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภาณุวัตน ์ ภกูองทอง3
3 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักชยตุม ์ คงประสทิธิ์4

44.934 ร.ร. พัทลงุอาณัต ิ สะแหละ1
4 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา2

4 ร.ร. พัทลงุภธูเรศวร ์ แกว้อกัษร3
4 ร.ร. พัทลงุนพวชิญ ์ สงสวุรรณ4

45.155 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสราวธุ เลา่ยิว้1
5 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสทิธกิร จติตภ์กัดี2

5 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาพรีะพล คงแกว้3
5 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลากฤษณะ ทองศลิป์4

45.486 ร.ร. พทุไธสงอทุศิ ผึง่วงษ์1
6 ร.ร. พทุไธสงววิัตน ์ เลศิไธสง2

6 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร3
6 ร.ร. พทุไธสงธรีะศกัดิ ์ เล็งไธสง4

45.727 ร.ร. ปลกูปัญญากอ่เกยีรต ิ บญุเหลอื1
7 ร.ร. ปลกูปัญญาอานุพัฒน ์ บญุไพโรจน์2

7 ร.ร. ปลกูปัญญาพรีพัฒน ์ จติรหลงั3
7 ร.ร. ปลกูปัญญาเลศิเกยีรต ิ เสรมิกจิ4

46.728 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีตนุภทัร ชนิตา1
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศรันย ์ ฤกษ์ประกอบ2

8 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศป์รญิญา ทมัจนี3
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีณัฐพล สนิสวุรรณ4

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

43.681 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

45.172 ‐ร.ร. พัทลงุ

45.473 ‐ร.ร. พทุไธสง

45.514 ‐ร.ร. ปลกูปัญญา

46.065 ‐ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

46.166 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

46.627 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 
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4x100 relay

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

47.168 ‐ร.ร. สามพรานวทิยา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

43.441 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

44.042 ‐ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรัก

44.903 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลา

45.484 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

46.185 ‐ร.ร. พันดอนวทิยา

46.596 ‐ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ

47.687 ‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

DQ99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

45.031 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลา

45.362 ‐ร.ร. ปลกูปัญญา

45.863 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 

48.054 ‐ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬ

48.735 ‐ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี ม.ร.ภ. พระนคร

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดหนองคาย

DNS99 ‐ร.ร. ควนขนุน

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

43.611 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

43.932 ‐ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรัก

45.553 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

46.014 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

46.095 ‐ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ

47.456 ‐ร.ร. สตรพัีทลงุ

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

44.091 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

44.572 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

46.043 ‐ร.ร. พันดอนวทิยา

46.154 ‐ร.ร. พทุไธสง

48.925 ‐ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราช

52.296 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลา

DNS99 ‐ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4
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4x100 relay

45.901 ‐ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

46.842 ‐ร.ร. สามพรานวทิยา

48.503 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

48.534 ‐ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

DNS99 ‐ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคม

DNS99 ‐สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัสมทุรปราก

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

45.061 ‐ร.ร. พัทลงุ

47.362 ‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

47.423 ‐ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

47.714 ‐ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) ใน

45.065 ‐ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบี

DNS99 ‐ร.ร. ประภสัสรรังสติ

DNS99 ‐ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:26.361 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา1

1 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพพัิฒน ์ หนูพว่ง2
1 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง3

1 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพทิยะ สนุทรทว้ม4
2:27.352 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทิธฺพร เรอืงทองฉนิ1

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพงศกร ศรแีกว้2
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณภทัร แกว้บรรจักร3

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์ จนิดา4
2:27.873 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาปพน กําธรสรุสริิ1

3 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาพรีะพล คงแกว้2
3 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลากฤษณะ ทองศลิป์3

3 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสทิธกิร จติตภ์กัดี4
2:29.044 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมชนกนันต ์ ขวัญเมอืง 1

4 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมธวัชชยั กจิรุง่วัฒนากร2
4 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมณัฐพล พงษ์ทองเมอืง 3

4 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมฉัตรอรณุ ใจมั่น4
2:31.115 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนภทัร ทองแยม้1

5 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนัทพล ชยัภมูิ2
5 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น3

5 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรพล มชีะนะ4



Summary Result

Page 23 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556

THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013
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4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:31.836 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศรันย ์ ฤกษ์ประกอบ1

6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนา แสงออ่น2
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศป์รญิญา ทมัจนี3

6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่4
2:35.087 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภาณุวัตน ์ ภกูองทอง1

7 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักภทัรพล ลอ้มลิม้2
7 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักปรญิญา แสงจันทรศ์ริ ิ3

7 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักธรีศกัดิ ์ บัวจันทร์4
2:43.898 ร.ร. พันดอนวทิยาผดงุเกยีต ิ ไชยพันธ์1

8 ร.ร. พันดอนวทิยาพชิติชยั จันมา2
8 ร.ร. พันดอนวทิยากฤต โพธชิยัศรี3

8 ร.ร. พันดอนวทิยาปรเมษฐ ์ นาเพยีงลอ้ม4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:30.181 ‐ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคม

2:32.132 ‐ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

2:36.303 ‐ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรัก

2:43.774 ‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

2:49.205 ‐ร.ร. ปลกูปัญญา

3:05.836 ‐ร.ร. นางรอง

DNS99 ‐ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"

DNS99 ‐ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลก

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:32.581 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

2:38.252 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 

2:39.643 ‐ร.ร. พัทลงุ

2:42.044 ‐ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐ร.ร. ควนขนุน

DNS99 ‐ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคม

DNS99 ‐ร.ร. ประภสัสรรังสติ

‐99 ‐ร.ร. สามพรานวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:29.321 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

2:33.722 ‐ร.ร. พันดอนวทิยา

2:41.143 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

2:41.404 ‐ร.ร. สตรพัีทลงุ
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:59.055 ‐ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสมีา

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

DNS99 ‐ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:36.651 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

2:45.102 ‐ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) ใน

2:55.393 ‐ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราช

3:00.114 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานี

3:00.655 ‐ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี ม.ร.ภ. พระนคร

3:07.846 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลา

DNS99 ‐ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:31.831 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลา

2:35.012 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

2:45.743 ‐ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบี

2:54.984 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

3:00.255 ‐ร.ร. พทุไธสง

DNS99 ‐ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคาร

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

27:51.051 ร.ร. พะเยาพทิยาคมจักรพันธ ์ ใจตา

27:57.752 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพงษ์พัฒษ์ ใบไม ้

27:57.813 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สรุชาต ิ แทสี

31:26.904 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาภานุวัฒน ์ ขาวเอยีด

31:28.795 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธรีะวัฒน ์ ขนัทะบตุร

32:45.076 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พลวัตร ลาเชกุ

35:00.427 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กติพิงษ์ แยมอ

35:00.838 ร.ร. ศรสํีาโรงชนูปถัมภ์ชติณรงค ์ แทน่ทองเจรญิสขุ

35:33.899 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษารณยทุธ ไชยอนิทร์

35:34.0010 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิเพชรรัตน ์ กลิน่คุม้

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกณัฐพัทร อุน่จันทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสมชาย จันทรแ์กว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐชานนท ์ สง่พรหม
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.781 ร.ร. พัทลงุศกัดิส์ทิธิ ์ สทิธชิยั

1.752 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักชยพล มเีพยีร

1.653 ร.ร. ปลกูปัญญาเลศิเกยีรต ิ เสรมิกจิ

1.654 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอภชิยั ปานพชื

1.605 กรฑีาศรสีะเกษชาวชิ มณีจักร

1.605 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณํฐวฒุ ิ ชว่ยนวล

1.607 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีดาวนอ้ย หลายคําพอง

‐99 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษจณิวัตร เครือ่งฟาที

‐99 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวันชนะ เพ็งพนิจิ

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภมูนิทร ์ ศรทีพัไทย

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมเจตนันท ์ สมัครพงษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังตะวัน แกว้ขํา

‐99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมจริาวัฒน ์ สอนพงษ์

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนกร ทองพรหม

DNS99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีวฒุชิยั กลิน่เมฆ

DNS99 ร.ร. บา้นกดุปลาดกุชนิภทัร คดเกีย้ว

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.102 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์ ภกูองทอง 0.3

5.874 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธรีะพล มิง่ขน 0.0

5.795 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชธรีวทิย ์ จันทรเ์พ็ญ ‐0.1

5.686 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาดษุฎ ี บญุดี ‐0.9

5.677 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางราชรักษ์ สรรพเนตร ‐0.2

5.668 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทุธรัิกษ์ นวลโพธิ์ 0.0

5.569 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีภทัรพงศ ์ แซเ่กา๋ ‐0.2

5.2914 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวัชรพล แฟงสวุรรณ์ 0.1

DNS99 บคุคลศภุสนิ วรีเจรญิรุง่เรอืง

3.7499 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองวรโชต ิ ศลิารัตน์

4.2499 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาพเิชษฐ ์ จันตลุา

DNS99 ร.ร. บา้นกดุปลาดกุชนิภทัร คดเกีย้ว

5.0299 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอสัน ี สะตาปอ

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"สรสชิ พมิพส์กลุ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.171 ร.ร. ดาราวทิยาลยั เชยีงใหม่ชญานนิ แกว้วรีะสงิห์ ‐0.7

5.903 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวสนั คํามาก ‐1.1
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.5010 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีดาวนอ้ย หลายคําพอง ‐0.1

5.4711 สมาคมกฬีาจังหวัดยะลาอนุพงศ ์ อาหลี 0.4

5.4112 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสทุธพิงศ ์ สขุคุม้ ‐1.0

5.4013 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีระพพัีฒน ์ ชา่งประดษิฐ์ ‐0.6

5.2415 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนกร ทองพรหม ‐0.2

5.0016 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภมูนิทร ์ ศรทีพัไทย ‐0.2

4.0899 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกสณิภพ ชมชะนัด

3.1599 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสราวธุ เลา่ยิว้

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กนวเทพ วรวาทนิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังตะวัน แกว้ขํา

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กวรวฒุ ิ ทองอยู่

3.7299 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิสทุศัน ์ ดเีทยีน

DNS99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.651 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวสนั คํามาก 0.0

13.412 สมาคมกฬีาจังหวัดยะลาอนุพงศ ์ อาหลี 0.7

12.263 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีระพพัีฒน ์ ชา่งประดษิฐ์ 0.0

12.164 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางราชรักษ์ สรรพเนตร ‐0.9

11.875 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนกร ทองพรหม 1.3

11.336 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอดศิกัดิ ์ ไทยวงษ์ 0.1

11.267 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองรัฐกฤษฎิ ์ ธัญภคัศรตีระกลู 0.4

11.158 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 เจษฎากร อตุสาหะ 0.2

10.989 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวัชรพล แฟงสวุรรณ์

10.2510 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาดษุฎ ี บญุดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนากร ไชยสอน

DNS99 ร.ร. ดาราวทิยาลยั เชยีงใหม่ชญานนิ แกว้วรีะสงิห์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวรรณพงศ ์ ทองสรอ้ย

DNS99 ร.ร. บา้นกดุปลาดกุชนิภทัร คดเกีย้ว

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.221 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนติพิล เพชรคง

13.502 Athleticsfield.netJordan Jude Ellron

13.213 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชยรรยง เพชรประพันธ์

12.884 ร.ร. พระธาตขุามแกน่วทิยาลยัอาทติย ์ มาลาศรี



Summary Result

Page 27 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556

THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.455 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีวรวทิย ์ มคีลงั

10.926 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

10.567 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางภมูชยั อนิทิ

10.468 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจริาณุวัตน ์ จติรัตนะ

9.9799 ร.ร. นาทววีทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ โลกวจิติร

9.8699 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีโฆษิต ทองสขุ

8.3999 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษจณิวัตร เครือ่งฟาที

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภมูนิทร ์ ศรทีพัไทย

8.5199 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษนพัินธ จันทรน์วล

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ปรเมศว ์ แผน่เงนิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุศัน ์ กองเคน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณัฐพล นาโพลงาม

10.0599 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทนุธรรม บญุถนอม

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัสมทุชานุเดช วรรณศรี

9.2799 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กภาณุภทัร ์ พลรักษ์

9.6899 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปิยะณัฐ เอยีดเกลีย้ง

6.9199 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีกอ้งเกยีรต ิ ศรกีลุ 

DNS99 ร.ร. ชะอวดเจษฎา ชถูงึ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬรัฐพงษ์ ดอนธงขวา

9.3399 ร.ร. บา้นหนา้เขาใตร้ว่มเย็น 1เกรยีงไกร ธรฤทธิ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชทวศีกัดิ ์ แสนคําพันธ์

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมณัฐวฒุ ิ มลุะสวีะ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภาสกร กลุอก

8.7099 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐพล ปากน้ํา

10.1299 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารพทิกัษ์พงษ์ ทบัแสง

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสงกรานต ์ แยม้พรามณ์

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวัฒนา ดอมบรุี

8.9599 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักวัฒนา ดอมมธี

9.6699 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชศริพิล สตัยซ์ือ่

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัฐพล หาญทอง

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

42.521 ร.ร. พระธาตขุามแกน่วทิยาลยัอาทติย ์ มาลาศรี

40.662 Athleticsfield.netJordan Jude Ellron

38.343 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่อคัรวทิย ์ แกว้พวง

36.044 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจริาณุวัตน ์ จติรัตนะ
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

35.585 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชยรรยง เพชรประพันธ์

33.896 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางภมูชยั อนิทิ

33.327 ร.ร. บา้นหนา้เขาใตร้ว่มเย็น 1อภสิทิธิ ์ สทิธดํิารงค์

33.188 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

22.0899 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษนพัินธ จันทรน์วล

DNS99 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษจณิวัตร เครือ่งฟาที

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณัฐพล นาโพลงาม

29.6499 ร.ร. นาทววีทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ โลกวจิติร

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ปรเมศว ์ แผน่เงนิ

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ ขนุทองจันทร์

99 ร.ร. ปลกูปัญญานพิฐิพนธ ์ ยอดวารี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุศัน ์ กองเคน

20.3799 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมจริวัฒน ์ นวลกลบั

22.0899 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมนัทธพงศ ์ เลือ่นเกือ้

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กภาณุภทัร ์ พลรักษ์

23.5799 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬวศิรตุ ทสีกุะ

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปิยะณัฐ เอยีดเกลีย้ง

31.4799 ร.ร. พระธาตขุามแกน่วทิยาลยัจักรพรรด ิ นอ้ยศริ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชยรรยง เพชรประพันธ์

DNS99 ทมีพรหมพนิติชยับรุีกฤษณะ เศยีรอุน่

22.1599 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนติพิล เพชรคง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนติพิล เพชรคง

DNS99 ร.ร. ชะอวดเจษฎา ชถูงึ

30.7399 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสงกรานต ์ แยม้พรามณ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารพทิกัษ์พงษ์ ทบัแสง

99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชยัณรงค ์ บญุพอก

29.6999 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐพล ปากน้ํา

27.1399 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีวรวทิย ์ มคีลงั

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 ธรีะพงษ์ โลนุชติ

16.1399 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัฐพล หาญทอง

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"เดโชชยั พรประพันธ์

21.7299 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเกยีรตชิยั พลสวัสดิ์

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมณัฐวฒุ ิ มลุะสวีะ

25.2299 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวรรณพงษ์ ทองสรอ้ย

28.9099 ทมีพนุพนิ‐เป่ียมรักวัฒนา ดอมมธี
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.841 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุศัน ์ กองเคน

43.672 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงปรเมศ หมัดผอม

41.623 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชอศัวเทพ ตามี

41.164 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่อคัรวทิย ์ แกว้พวง

40.315 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรรจกร วรรณจาโร

39.746 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทนุธรรม บญุถนอม

39.707 ร.ร. นาทววีทิยาคมคนัธารัตน ์ เมฆะมานัง

38.508 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิสทุศัน ์ ดเีทยีน

29.6899 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรเทพ ศรสีวัสดิ์

29.4399 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดลพัฒน ์ เกาะแกว้

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภมูนิทร ์ ศรทีพัไทย

35.5799 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนากร ไชยสอน

31.0299 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษจณิวัตร เครือ่งฟาที

19.7099 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจริศกัดิ ์ อนันตยานุกลู

33.4199 ร.ร. นาทววีทิยาคมวชริวทิย ์ พฤกษ์อดุม

36.2799 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมนัทธพงศ ์ เลือ่นเกือ้

34.9699 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชธนาวฒุ ิ บัวสม

DNS99 ทมีพรหมพนิติชยับรุีกฤษณะ เศยีรอุน่

34.7799 ร.ร. ชะอวดเจษฎา ชถูงึ

34.9199 ร.ร. บา้นหนา้เขาใตร้ว่มเย็น 1อภสิทิธิ ์ สทิธดํิารงค์

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 ธรีะพงษ์ โลนุชติ

36.6999 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภาสกร กลุอก

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยาณัฐพล ผลจรพสิทุธิ์

26.2399 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสงกรานต ์ แยม้พรามณ์

37.3299 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชยัณรงค ์ บญุพอก

31.3499 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชอนุกลู บญุบํารงุ

31.6299 ร.ร. สามพรานวทิยาจริายทุ อุน่อรุา

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารพทิกัษ์พงษ์ ทบัแสง

DNS99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท ทมีบีภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ

31.6699 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัฐพล หาญทอง
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100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.251 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปารฉัิตร เจญิสขุ

12.802 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาสธุดิา สมสขุ

12.883 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม

12.894 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

13.005 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์

13.126 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็อภสิรา พริยิะพฤทธิ์

13.137 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตกิา กา๋บญุเรอืง

13.458 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสจุนัินท ์ วงคท์พิย์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.0 m/s

13.111 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาสธุดิา สมสขุ

13.372 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม

13.543 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

13.614 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

13.715 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

13.746 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติสวุรรณา วบิลูยธ์นโชติ

14.077 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมแพรพลอย ทองงาม

14.448 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีปณุยวยี ์ ฤทธทิศิ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem 0.0 m/s

13.071 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

13.162 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตกิา กา๋บญุเรอืง

13.563 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย

13.594 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 จารชุา ขนุเจรญิ

13.655 ร.ร. โนนขา่วทิยากนกวรรณ อนิทมาตย์

13.686 ร.ร. พทุไธสงปรชีาพร ปลืม้พันธุ์

13.907 ร.ร. สตรพัีทลงุกลุยา เกือ้คลงั

13.918 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารวราภรณ ์ แกว้มณี

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem 0.0 m/s

12.751 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปารฉัิตร เจญิสขุ

13.182 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็อภสิรา พริยิะพฤทธิ์

13.213 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์

13.494 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสจุนัินท ์ วงคท์พิย์

13.555 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพัณณติา สาระเกตุ

13.696 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนุนิทร ์ แสนกลา้

13.827 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ญาณศิา แกลว้กลา้

14.248 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีนาถ วงศป์าน
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m.
รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 1.5m/s

12.861 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

13.862 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์

13.383 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

13.834 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพรนภา จันดี

14.635 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"วรัิญญา กลิน่ไกล

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬอรณุทวิา สอนโส

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูฟ้าลดิา หนูสลงุ

DNS99 ทมีพนุพนิ‐กาญจนากรชนก ศรจัีนทรโ์ฉม

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.8m/s

13.311 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนุนิทร ์ แสนกลา้

13.332 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติสวุรรณา วบิลูยธ์นโชติ

14.553 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนิทริา มว่งศรี

14.974 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัญาดาวด ี พนูเมฆ

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดลพัฒน ์ เกาะแกว้

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาธติมิา ปัญญาดี

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีปัทวรรณ เอยีดเมอืง

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งคณัุญญา ทมุคํา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาเมษธรีา เคนไชยวงค์

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 1.0m/s

12.841 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม

12.842 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็อภสิรา พริยิะพฤทธิ์

13.043 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย

13.344 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 จารชุา ขนุเจรญิ

13.605 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสลุยัณี บบูาสอ

14.666 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนกาญจน ์ บอ่บัวทอง

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวรรวสิา วสิามารถ

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งรัชน ี ศรสีวัสดิ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬขนัชพร อนิธแิสง

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.2m/s

13.501 ร.ร. โนนขา่วทิยากนกวรรณ อนิทมาตย์

13.522 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมแพรพลอย ทองงาม

13.543 ทมีพนุพนิพทิยาคมสนุสิา ชว่ยอกัษร

13.554 ร.ร. พัทลงุสนุษิา สงขท์อง

14.405 ร.ร. ควนขนุนวราลกัษณ ์ คงศรทีอง

15.256 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"อาฑติยา ศรสีวุรรณ

DNS99 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์ปรยีนุช วรณะ
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.2m/s

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งธติวิรดา สาภะ

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาบณุญาพร สวุรรณวงค์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 1.7m/s

13.511 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารวราภรณ ์ แกว้มณี

13.742 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีปณุยวยี ์ ฤทธทิศิ

14.383 ร.ร. โนนขา่วทิยาลลติา จันโท

14.944 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬฐติารยี ์ ปัญญาประชมุ

14.955 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสโรชา คงเขยีว

DNS99 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์ธมิาพร น่านคํา

DNS99 ร.ร. ควนขนุนกตกิา หนูทองมาก

DNS99 ทมีพนุพนิพทิยาคมชตุกิาญจน ์ มวีงศ์

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

13.341 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

13.502 ร.ร. สตรพัีทลงุกลุยา เกือ้คลงั

14.843 ร.ร. โนนขา่วทิยานติยา มนทานอก

15.574 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬพธิา ไชยสขุ

DNS99 ร.ร. ลกูรักเชยีงของพันธติรา ลอืชา

DNS99 ร.ร. ควนขนุนสวุมิล ไชยยทุธ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพรรณ เตยีงพลกรัง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิกฤตมิา สายวงคคํ์า

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 1.1 m/s

13.191 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสจุนัินท ์ วงคท์พิย์

13.332 ร.ร. พทุไธสงปรชีาพร ปลืม้พันธุ์

14.043 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ก ิง่ไผ ่ พานชินอก

14.354 ร.ร. สตรพัีทลงุฐติกิาญจน ์ อนิแพง

14.685 ร.ร. พทุไธสงฐติมิาภรณ ์ โกนไธสง

14.806 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังหนึง่ฤทยั รัตนมสุกิ

15.367 ร.ร. สามพรานวทิยาสกุญัญา มาวงศ์

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมกญัญาพัชร ์ คุย่แข

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 0.5 m/s

13.061 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

13.212 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ญาณศิา แกลว้กลา้

13.463 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปนธิ ี เสอสงูเนนิ

13.524 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปทมุพร คูโ่ค

14.185 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิวรศิรา วงศข์ลุี
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 0.5 m/s

15.516 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬเรอืนแกว้ นนธรีะวนชิย์

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมอารยีา แสงนุ่ม

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 0.1 m/s

12.601 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปารฉัิตร เจญิสขุ

12.722 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาสธุดิา สมสขุ

13.403 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพัณณติา สาระเกตุ

13.964 ร.ร. ทุง่สงกลัยกร วงษ์เจรญิ

14.015 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ดลพร รัตนวงศ์

14.176 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อตนุิช แซล่ิม้

14.397 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปนัดดา บัวสวุรรณ

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติทพิวัลย ์ ดําเอีย่ม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอตพิร เพ็ชรเนาว

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 0.3 m/s

12.881 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตกิา กา๋บญุเรอืง

13.632 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีนาถ วงศป์าน

14.003 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณัฎฐณชิา แกน่พทิกัษ์

14.724 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬวรดา จันทา 

15.935 ร.ร. สามพรานวทิยาเบญจมาศ สงิโต

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีเบญจวรรณ วรีะพันธ์

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวไิลพร ดอนชยั

DQ99 ร.ร. อตุรดติถด์รณีุพัชรพร ประเสรฐิสงู

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติสพัุตรา หนูชว่ย

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.8

25.881 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ญาณศิา แกลว้กลา้

26.032 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

26.333 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์

26.464 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง

26.825 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

27.126 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

27.237 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครปฐมศวิพร ทองดอนตนั

27.568 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

200 m.
รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

26.491 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ญาณศิา แกลว้กลา้

27.652 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม

28.163 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีปัทวรรณ เอยีดเมอืง

28.574 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัทพร พรหมแยม้

28.635 ร.ร. สตรพัีทลงุกลุยา เกือ้คลงั

28.846 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อารยา แตม้สี

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัลดัดาวรรณ จติรตัง้มั่น

DNS99 ทมีพนุพนิ‐กาญจนามลธติา สมบัตชิยั

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

26.991 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

27.292 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

27.863 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

29.064 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพจัิกขณา นามเสาร์

30.985 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมสภุาณี ปานแกว้

36.446 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปารฉัิตร เจญิสขุ

DNS99 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

DNS99 ทมีพนุพนิพทิยาคมชตุกิาญจน ์ มวีงศ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem

26.781 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง

26.992 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์

27.333 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครปฐมศวิพร ทองดอนตนั

29.274 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารวราภรณ ์ แกว้มณี

29.505 ทมีพนุพนิพทิยาคมขนฐิา ลอ่งขวัญ

31.366 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีทกัษร บญุประจํา

32.117 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริพิร ศรรีะบตุร

DNS99 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมแพรพลอย ทองงาม

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

27.891 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมแพรพลอย ทองงาม

28.822 ทมีพนุพนิพทิยาคมขนฐิา ลอ่งขวัญ

29.023 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณํชชา โภคทรัพย์

29.284 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณัฎฐณชิา แกน่พทิกัษ์

33.455 ร.ร. สามพรานวทิยาวไิลวรรณ เทศสหีา

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งธติวิรดา สาภะ

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัจริวัรณ จันทรชติ

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2
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รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

27.851 ทมีพนุพนิพทิยาคมชตุกิาญจน ์ มวีงศ์

28.932 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีทกัษร บญุประจํา

29.233 ร.ร. พทุไธสงปรชีาพร ปลืม้พันธุ์

30.294 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อตนุิช แซล่ิม้

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งรัชน ี ศรสีวัสดิ์

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาปัยะฉัตร มากสรุยิวงค์

DNS99 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมธดิารัตน ์ นิม่พันธ์

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

26.371 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปารฉัิตร เจญิสขุ

27.682 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

28.873 ร.ร. ทุง่สงกลัยกร วงษ์เจรญิ

30.524 ร.ร. พทุไธสงฐติมิาภรณ ์ โกนไธสง

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกรจรนิทร ์ คํามลู

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลารัตนา เพ็ชรแกมแกว้

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิกฤตมิา สายวงคคํ์า

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

26.701 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์

26.782 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

26.793 ทมีพนุพนิ‐กาญจนามลธติา สมบัตชิยั

27.104 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครปฐมศวิพร ทองดอนตนั

28.755 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสเมษณี ราชปรุ

30.626 ร.ร. สตรพัีทลงุฐติกิาญจน ์ อนิแพง

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมอารยีา แสงนุ่ม

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

28.331 ร.ร. สตรพัีทลงุกลุยา เกือ้คลงั

28.652 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพจัิกขณา นามเสาร์

28.953 ร.ร. อตุรดติถด์รณีุพัชรพร ประเสรฐิสงู

30.224 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"อนุสรา สาครแกว้

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวไิลพร ดอนชยั

DNS99 ร.ร. ควนขนุนสวุมิล ไชยยทุธ

DNS99 ร.ร. พัทลงุชลดา หนูเทพ

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

26.621 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง

29.852 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมสภุาณี ปานแกว้

29.903 ร.ร. โนนขา่วทิยาลลติา จันโท
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รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

30.794 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติร์

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งคณัุญญา ทมุคํา

DNS99 ทมีพนุพนิ‐กาญจนากรชนก ศรจัีนทรโ์ฉม

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

26.281 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ญาณศิา แกลว้กลา้

27.742 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีปัทวรรณ เอยีดเมอืง

27.763 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย

28.954 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีวารณีุ ยังคํา

30.825 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนกาญจน ์ บอ่บัวทอง

DNS99 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

DNS99 ร.ร. ควนขนุนสวดีา รามแกว้

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

28.171 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

30.012 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัลดัดาวรรณ จติรตัง้มั่น

30.943 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปฏญิญญา คตสขุ

30.944 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลานลนิ ี แคน้คุม้

31.755 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสโรชา คงเขยีว

33.336 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬสพัุตรา พนัดศรี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมษา แซต่ัง้

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีปัทวรรณ เอยีดเมอืง

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

26.821 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม

28.292 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อารยา แตม้สี

28.653 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้รุง่นภา พมิแสน

30.344 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิวรศิรา วงศข์ลุี

30.665 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังมารษิา สนัแอ

31.206 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬศนัสนยี ์ สภุาพ

31.277 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยานฤมล แสงอรณุ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬขนัชพร อนิธแิสง

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

27.331 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริพิร ศรรีะบตุร

27.832 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัทพร พรหมแยม้

28.243 ร.ร. โนนขา่วทิยากนกวรรณ อนิทมาตย์

28.774 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬอรณุทวิา สอนโส

31.515 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ก ิง่ไผ ่ พานชินอก
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รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

31.566 ร.ร. โนนขา่วทิยานติยา มนทานอก

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติปรยีาภรณ ์ แทน่ปทมุ

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11

26.861 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

27.972 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารวราภรณ ์ แกว้มณี

28.093 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงรัตนา แดงรักษา

28.374 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอลัวณีา ลําแดงสาร

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวรรวสิา วสิามารถ

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูหทยักาญจน ์ สขุศรี

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"พชิญส์นิ ี นันทวจิติรกลุ

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.6 m/s

42.371 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติร์

43.032 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจริาพร คําขนัแกว้

43.143 ทมีพนุพนิ‐กาญจนามลธติา สมบัตชิยั

43.154 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีปัทวรรณ เอยีดเมอืง

43.685 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงภาวต ี อรโุน

44.756 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7มัลลกิา พลเยีย่ม

44.877 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมแพรพลอย ทองงาม

DQ99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 0.7m/s

44.531 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง

44.652 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปานทพิย ์ คงทอง

45.493 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางชลธชิา ยะฟู

46.164 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติตยิา งพูมิาย

DNS99 ร.ร. ควนขนุนสวดีา รามแกว้

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งรัชน ี ศรสีวัสดิ์

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาสภุาดา ปินตา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.6m/s

45.441 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็จฑุาทพิย ์ ขวัญทอง

46.402 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อารยา แตม้สี

48.503 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลารตมิา เกศสวุรรณ

50.024 ร.ร. ดงตาลวทิยาปิยฉัตร ศรมีะละ

50.545 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนวพร หรมแกว้
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.6m/s

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งธติวิรดา สาภะ

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพจัิกขณา นามเสาร์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.0m/s

44.141 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจริาพร คําขนัแกว้

45.782 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสลุยัณี บบูาสอ

45.893 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้รุง่นภา พมิแสน

48.514 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมอรศิรา ตูพ้มิาย

49.195 ร.ร. สตรพัีทลงุจรัิชยา วงศส์วัสดโิสต

DNS99 ร.ร. ควนขนุนรัชนกีร ทอนชาติ

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติดรณีุ ขวัญเพชร

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 1.1m/s

44.131 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมแพรพลอย ทองงาม

45.792 ร.ร. ทุง่สงกลัยกร วงษ์เจรญิ

47.923 ทมีพนุพนิพทิยาคมสนุสิา อนิคชสาร

58.954 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาเมษธรีา เคนไชยวงค์

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวไิลพร ดอนชยั

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกวชริาภรณ ์ นมิเอม

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพรรณพัชร หมอยา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 0.1 m/s

44.561 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริพิร ศรรีะบตุร

46.342 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสพุรรณี ดําเนนิ

47.123 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสเมษณี ราชปรุ

49.894 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมสภุาณี ปานแกว้

51.725 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปฏญิญญา คตสขุ

55.766 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิวรศิรา วงศข์ลุี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอสิรยิาพร จาริ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 0.0 m/s

43.891 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงภาวต ี อรโุน

44.432 ทมีพนุพนิ‐กาญจนามลธติา สมบัตชิยั

45.003 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงณัฐกาต ์ ปลอดวงค์

48.654 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพรรณพัชร หมอยา

49.145 ร.ร. พทุไธสงฐติมิาภรณ ์ โกนไธสง

51.476 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่จรยิาภรณ ์ งามพัด

55.567 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัปัทมา สลุวิง

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 0.4 m/s
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300 m.

44.431 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7มัลลกิา พลเยีย่ม

46.252 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปิยฉัตร ขาวลว้น

46.483 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครปฐมศวิพร ทองดอนตนั

46.924 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาณัฐธดิา กรดภู่

50.225 ร.ร. พทุไธสงปวณีา รัศมยีันต์

50.576 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัลดัดาวรรณ จติรตัง้มั่น

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬนศิรา สาโสภา

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 ‐0.2 m/s

42.911 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติร์

43.192 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีปัทวรรณ เอยีดเมอืง

45.783 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพัชราภรณ ์ คลอ่งดี

45.954 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเพชรรุง้ อารรีอบ

47.595 ร.ร. สตรพัีทลงุสภุาภรณ ์ สดุขาว

53.116 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"สชุาดา เสง็หนองแบน

DNS99 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่อมัพร คงทรัพย์

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9 ‐0.2 m/s

43.481 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

44.532 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีภทัราวรรณ อนูสนิ

45.423 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีจารวุรรณ จันทรว์ังโป่ง

46.424 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกญัญารรัตน ์ แสนวเิศษ

48.285 ร.ร. อตุรดติถด์รณีุพัชรพร ประเสรฐิสงู

58.506 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ณัชชา ลนุอบุล

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.4 m/s

2:23.981 ร.ร. พะเยาพทิยาคมลดัดาวัลย ์ แดงสวุรรณ

2:29.042 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาพทิยา ศรพีดุสขุ

2:29.593 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาเสาวลักษณ ์ จันทรแ์จม่ใส

2:32.334 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีเพชรอาย แซอ่ัง้

2:36.225 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐรกิา นาโควงค์

2:40.116 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติชตุภิา ทัง่ทอง

2:42.217 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อรนุช เสกสรรคพ์นาไพร

2:53.048 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอสิรยิาพร จาริ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:28.661 ร.ร. พะเยาพทิยาคมลดัดาวัลย ์ แดงสวุรรณ

2:34.422 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติชตุภิา ทัง่ทอง

2:42.993 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้รุง่นภา พมิแสน
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:44.654 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่จรยิาภรณ ์ งามพัด

2:48.965 ร.ร. สตรพัีทลงุณัฐธดิา ปลอ้งพันธ์

2:49.296 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่จติตมิา ชยัอาสา

2:55.287 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมกลัยรัตน ์ ประทมุทอง

2:55.618 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสศริพิร ลม่กาหลง

2:55.949 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐภทัร ฮวดกระโทก

2:56.5710 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมภาษิตา สอดแจม่

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีแพรวภมิล พัฒนสงิห์

DNS99 ร.ร. พทุไธสงสวุนนท ์ บตุรดี

DNS99 ร.ร. ควนขนุนรัชนกีร ทอนชาติ

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกรจุริา พฒุทิอง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิรุง่นภา คลองแหง้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:35.461 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาพทิยา ศรพีดุสขุ

2:37.132 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐรกิา นาโควงค์

2:41.333 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จติรลดา แสนโฮม

2:42.004 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจันทรธ์ริา ศรวีมิล

2:47.295 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศศธิร จันทรแ์สง

2:58.826 ทมีพนุพนิพทิยาคมสนุสิา อนิคชสาร

3:01.127 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมน้ําผึง้ สใีส

3:03.768 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีนงนภสั นามวเิศษ

3:21.469 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาชตุมิา เสน่หา

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพราวนภา พัฒนสงิห์

DNS99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสริกิมล กําแพงแกว้

DNS99 ร.ร. พทุไธสงวรนิทร สานหมวง

DNS99 ร.ร. วัดเตาปนูนันทนา ตาสา

DNS99 กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่งวไิลพร ดอนชยั

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิเกษราภรณ ์ อนันต์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:31.561 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีเพชรอาย แซอ่ัง้

2:33.472 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาเสาวลักษณ ์ จันทรแ์จม่ใส

2:33.483 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อรนุช เสกสรรคพ์นาไพร

2:38.094 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอสิรยิาพร จาริ

2:41.315 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสกญันภิา เกตแุกว้

2:41.786 ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ

2:55.337 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬศมิากร พรมวงศ์
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

3:09.208 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมตรรัีตน ์ อนุพงษ์

3:10.679 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็ปภาวรนิทร ์ จติรา

DNS99 ร.ร. ศรสํีาโรงชนูปถัมภ์พรนภา กติตวิรรณวทิย์

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกปตพิา แทง่ทอง

DNS99 ร.ร. สตรพัีทลงุอรวรรณ สกุรรณพยัคฆ์

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาสภุาดา ปินตา

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัมัทร ี ประดบัวงศ์

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:13.512 ร.ร. เทศบาล 1 (เฮ็งเสยีงสามัคค)ีเพชรอาย แซอ่ัง้

5:18.883 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติชตุภิา ทัง่ทอง

5:22.364 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อรนุช เสกสรรคพ์นาไพร

5:28.645 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาพทิยา ศรพีดุสขุ

5:28.976 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอสิรยิาพร จาริ

5:44.407 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จติรลดา แสนโฮม

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพราวนภา พัฒนสงิห์

6:53.8599 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาอาลนีา เวชกะ

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

DNS99 ร.ร. ควนขนุนรัชนกีร ทอนชาติ

6:32.9399 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมจริะภา บัวเนยีม

5:50.4299 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่จรยิาภรณ ์ งามพัด

5:58.5599 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา สําแดงสาร

‐99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐภทัร ฮวดกระโทก

6:54.0199 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมภาษิตา สอดแจม่

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารศริพิร ปักษิณ

5:46.4199 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกญัฐกิา ปัญสวุรรณ์

6:26.7999 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมน้ําผึง้ สใีส

5:56.0799 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิเกษราภรณ ์ อนันต์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5:08.291 ร.ร. พะเยาพทิยาคมลดัดาวัลย ์ แดงสวุรรณ

5:44.538 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาเสาวลักษณ ์ จันทรแ์จม่ใส

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีแพรวภมิล พัฒนสงิห์

DNS99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสริกิมล กําแพงแกว้

DNS99 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชตวงพร แคลว้ออ้ม
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

DNS99 ร.ร. วัดเตาปนูธดิารัตน ์ มณีใหญ่

5:44.8999 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่จติตมิา ชยัอาสา

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกปตพิา แทง่ทอง

6:59.9499 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมตรรัีตน ์ อนุพงษ์

6:05.5899 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬศมิากร พรมวงศ์

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยาชลธชิา สมีา

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอรณชิา สวุรรณรัตน์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปรฉัิตร จันทรพทิกัษ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิรุง่นภา คลองแหง้

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็ปภาวรนิทร ์ จติรา

6:05.2499 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศศธิร จันทรแ์สง

DNS99 ร.ร. นางรองเปรมกมล รัตนศรี

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัมัทร ี ประดบัวงศ์

6:47.6999 ทมีพนุพนิพทิยาคมนาทฤด ี ศรยีาภยั

6:39.2899 ทมีพนุพนิพทิยาคมสนุสิา อนิคชสาร

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.2 m/s

16.201 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนิทริา มว่งศรี

16.382 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทพิย ์ คลอ่งงาน

16.763 ร.ร. ดาราวทิยาลยั เชยีงใหม่ณัฐทยิา ราวชิยั

17.534 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์

17.595 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค

17.876 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาสทุรยีา ออ่นสงค์

17.887 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็จฑุาทพิย ์ ขวัญทอง

18.308 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 0.0 m/s

16.631 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทพิย ์ คลอ่งงาน

18.002 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค

19.073 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสโรชา ทองนอ้ย

19.494 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ก ิง่ไผ ่ พานชินอก

26.795 ร.ร. สามพรานวทิยาเบญจมาศ สงิโต

DNS99 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์สพัุตรา ศรกีะชา

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูอารยีา กาสา

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้อมรรัตน ์ ทคํีา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.0 m/s



Summary Result

Page 43 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556

THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.0 m/s

17.141 ร.ร. ดาราวทิยาลยั เชยีงใหม่ณัฐทยิา ราวชิยั

18.792 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์

19.013 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยานฤมล แสงอรณุ

20.364 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติฐติรัิตน ์ จนีหนู

21.085 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนกาญจน ์ บอ่บัวทอง

26.886 ร.ร. สามพรานวทิยาวไิลวรรณ เทศสหีา

DNS99 ร.ร. พทุไธสงอรวรรณ เทยีมคํา

DNS99 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์สริวิมิล ตรเีพ็ชร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.0 m/s

16.651 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนิทริา มว่งศรี

18.372 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาสทุรยีา ออ่นสงค์

18.463 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็จฑุาทพิย ์ ขวัญทอง

18.594 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

18.825 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อายรยีา ชนิากร

19.956 ร.ร. พทุไธสงปรชีาพร ปลืม้พันธุ์

20.127 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพัสราภรณ ์ แซเ่จีย้

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"พัชรณัฐ ทนุแรง

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.3 m/s

1:12.641 ร.ร. ทางพนูวทิยาคารวศินยี ์ แกว้นาค

1:12.732 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

1:13.423 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุคาภ

1:17.084 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพรรณพัชร หมอยา

1:23.355 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค

1:29.826 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติกวสิรา บญุแต ้

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"พัชรณัฐ ทนุแรง

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้อมรรัตน ์ ทคํีา

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:15.501 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุคาภ

1:16.502 ร.ร. ทางพนูวทิยาคารวศินยี ์ แกว้นาค

1:20.823 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"พัชรณัฐ ทนุแรง

1:24.114 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้อมรรัตน ์ ทคํีา

1:25.215 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติกวสิรา บญุแต ้

1:33.606 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาเมษธรีา เคนไชยวงค์

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาวรพชิชา จอมแกว้
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400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาปัยะฉัตร มากสรุยิวงค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:16.231 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

1:20.622 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพรรณพัชร หมอยา

1:22.403 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค

1:26.874 ร.ร. พทุไธสงฐติมิาภรณ ์ โกนไธสง

1:27.655 ร.ร. พทุไธสงปรชีาพร ปลืม้พันธุ์

1:35.856 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปฏญิญญา คตสขุ

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"กมลทพิย ์ ตนัเรอืง

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาจณสิตา คชุนาค

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.3 m/s

49.011 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อรพรรณ เอีย่มสําอางค์1

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ญาณศิา แกลว้กลา้2
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7มัลลกิา พลเยีย่ม3

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปารฉัิตร เจญิสขุ4
49.482 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาวรนษิฐา ทบัทมิทอง1

2 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาสธุดิา สมสขุ2
2 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาสดุารัตน ์ วงศพ์พัินธ์3

2 ทมีพนุพนิ‐กาญจนามลธติา สมบัตชิยั4
50.223 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนุนิทร ์ แสนกลา้1

3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเพชรรุง้ อารรีอบ2
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพัชรมัย ฟักทมี3

3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม4
50.894 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐฑารกิา ชยัชนะ1

4 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง2
4 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอนิทริา ทองเรอืง3

4 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง4
51.075 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีภทัรานษิฐ ์ รักษาพราหมร์1

5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปานทพิย ์ คงทอง2
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย3

5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพัสราภรณ ์ แซเ่จีย้4
51.216 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชภษูณศิา อกัษรสมบัติ1

6 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์2
6 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค3
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.3 m/s

6 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์4
52.087 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติพรรณรัมภา ศรรัีกษ์1

7 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติมนิตรา เนยีนสนัเทยีะ2
7 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติสวุรรณา วบิลูยธ์นโชติ3

7 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติปรยีาภรณ ์ แทน่ปทมุ4
53.408 ทมีพนุพนิพทิยาคมปิยะพชร พลูสวัสดิ์1

8 ทมีพนุพนิพทิยาคมชยานศิ สมบัตแิกว้2
8 ทมีพนุพนิพทิยาคมกาญจนา ดวงกมล3

8 ทมีพนุพนิพทิยาคมชตุกิาญจน ์ มวีงศ์4

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem ‐0.7 m/s

49.691 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 

51.032 ‐ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราช

51.093 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

51.714 ‐ทมีพนุพนิพทิยาคม

51.745 ‐ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ

52.486 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

53.497 ‐ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

53.508 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem 0.1m/s

49.831 ‐ทมีพนุพนิ‐กาญจนา

50.352 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

50.663 ‐ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

52.484 ‐ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็

52.535 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

53.556 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

56.427 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

DNS99 ‐ร.ร. สตรพัีทลงุ

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

50.671 ‐ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

51.372 ‐ทมีพนุพนิ‐กาญจนา

52.133 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

53.014 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

55.465 ‐ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐ร.ร. ประภสัสรรังสติ

DNS99 ‐ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6
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4x100 relay
รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

50.441 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

52.332 ‐ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ

52.573 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

53.484 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

53.625 ‐ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

DNS99 ‐ร.ร. โนนสะอาดชมุแสงวทิยา

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

50.431 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 

52.002 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

53.863 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลา

54.834 ‐ร.ร. พทุไธสง

58.115 ‐ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬ

DNS99 ‐กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่ง

DNS99 ‐ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลก

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

51.361 ‐ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราช

51.442 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

53.523 ‐ร.ร. สตรพัีทลงุ

57.144 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

57.545 ‐ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์

DNS99 ‐ร.ร. ควนขนุน

DNS99 ‐ร.ร. สามพรานวทิยา

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

52.461 ‐ทมีพนุพนิพทิยาคม

52.492 ‐ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็

55.213 ‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

57.644 ‐ร.ร. นารนุีกลู

DNS99 ‐ร.ร. พานพเิศษพทิยา

DQ99 ‐ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุี

DNS99 ‐ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:51.021 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทพิย ์ คลอ่งงาน1

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปารฉัิตร เจญิสขุ2
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4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7มัลลกิา พลเยีย่ม3
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ญาณศิา แกลว้กลา้4

2:53.082 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาวรนษิฐา ทบัทมิทอง1
2 ทมีพนุพนิ‐กาญจนามลธติา สมบัตชิยั2

2 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาสดุารัตน ์ วงศพ์พัินธ์3
2 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาเสาวลักษณ ์ จันทรแ์จม่ใส4

2:53.123 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเพชรรุง้ อารรีอบ1
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐนชิา จันทวี2

3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพัชรมัย ฟักทมี3
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริพิร ศรรีะบตุร4

2:53.154 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสจุนัินท ์ วงคท์พิย์1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจริาพร คําขนัแกว้2

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางชลธชิา ยะฟู3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตกิา กา๋บญุเรอืง4

2:54.515 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชนนิาถ แกว้ทอง1
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงณัฐกาต ์ ปลอดวงค์2

5 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงตวงรักษ์ อาวรณเ์จรญิ3
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงภาวต ี อรโุน4

2:58.086 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพชิาธกิา จันแดง1
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัทพร พรหมแยม้2

6 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปิยฉัตร ขาวลว้น3
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกญัญารรัตน ์ แสนวเิศษ4

3:05.367 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชภษูณศิา อกัษรสมบัติ1
7 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์2

7 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค3
7 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์4

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุารักษ์ เน็งสอน1
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุคาภ2

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีจารวุรรณ จันทรว์ังโป่ง3
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติร์4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 0.5m/s

2:54.841 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

3:01.872 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 

3:06.663 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

3:07.734 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลา

DNS99 ‐ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลก
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THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 0.5m/s

DNS99 ‐ร.ร. โนนสะอาดชมุแสงวทิยา

DNS99 ‐ร.ร. วัดเตาปนู

DNS99 ‐ร.ร. พานพเิศษพทิยา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.3m/s

2:57.871 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

3:15.702 ‐ร.ร. สตรพัีทลงุ

3:23.363 ‐ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิยาคม

DNS99 ‐ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคาร

DNS99 ‐กรฑีา อบต. คําสรา้งเทีย่ง

DNS99 ‐ร.ร. ควนขนุน

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:55.831 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

3:05.142 ‐ทมีพนุพนิพทิยาคม

3:20.153 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

3:25.554 ‐ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสมีา

3:43.875 ‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

DNS99 ‐ร.ร. นารนุีกลู

DNS99 ‐ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.9 m/s

2:55.841 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

3:03.432 ‐ร.ร. พะเยาพทิยาคม

3:03.583 ‐ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ

3:19.524 ‐ร.ร. พทุไธสง

DQ99 ‐ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 ‐0.6 m/s

3:00.361 ‐ทมีพนุพนิ‐กาญจนา

3:01.022 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

3:01.523 ‐ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราช

3:04.294 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

3:16.415 ‐ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

DNS99 ‐ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคาร

DNS99 ‐ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"
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THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

29:34.311 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางภทัราภรณ ์ มะลลิา

30:00.352 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอจัฉราภรณ ์ ศรภีริมณ์

32:31.013 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ลดัดา ตะเฮา

33:56.514 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสญัชกิานต ์ เสนางาม

34:09.075 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7เกศกนก กลมเกลยีว

36:40.336 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อาหยะ มาเยอะ

40:31.387 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีชนากานต ์  ใบทอง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วายภุกัษ์ นามขนัตรี

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศนัสนยี ์ วงษ์เวยีง

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภทัราภรณ ์ นาคสกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกศริพิร ทองอนิทร์

DNS99 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีธรีศิรา ลดัลอย

DNS99 ร.ร. ควนขนุนวรารมย ์ จันธนู

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอรณชิา สวุรรณรัตน์

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมน้ําผึง้ สใีส

DNF99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ยพุนิ อาจอ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิชตุมิา จุม๋า

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชลดา ประมลูทรัพย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีมนทริาลยั ปัดสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาพรทพิย ์ ฤาเดช

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.611 กรฑีาศรสีะเกษกรอบแกว้ แตม้ศรี

1.502 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารชตุมิน ชว่ยเขาบาท

1.503 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬกชามาศ เชือ้ตาพระ

1.404 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติพรรณรัมภา ศรรัีกษ์

1.404 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพรทพิย ์ เทศพันธ์

1.406 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติสวรรยา เงางาม

1.407 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชรัตมล จันทรท์องออ่น

1.408 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชจริาธปิ จมูั่น

1.359 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเกศกนก แกว้หนู

1.3510 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์พรสดุา จันทรเ์ปลง่

1.3011 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7พมิพช์นก เนยีมไธสงค์

DNS99 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์สรัญญา ลิม้ทศธรรม

‐99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอภสิรา โรยรว่ง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่โอปอ ใจอนิทร์
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THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

‐99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬวรางคณา เกือ้ธนสกลุ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนกตกิา หนูทองมาก

DNS99 ร.ร. ควนขนุนศรินิญา พรกิดํา

‐99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาศรสดุา รยิะบตุร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวราภรณ ์ จนิดาพงศ์

‐99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สภุสัตรา สงิหากลาง

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนวพร หรมแกว้

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4.871 ร.ร. ทางพนูวทิยาคารวศินยี ์ แกว้นาค 0.1

4.663 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีรัฐวรรณ วเิชยีร ‐0.1

4.577 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีภทัรานษิฐ ์ รักษาพราหมร์ 0.0

4.519 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจรยิา จันลา ‐0.2

4.4611 ร.ร. พัทลงุสนุษิา สงขท์อง 0.0

4.3612 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวราภรณ ์ จนิดาพงศ์ 0.0

4.2914 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรประภา คนเทีย่ง 0.0

4.0915 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬชฎาพร จันทรแ์กว้ ‐0.1

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ภคนิ ี ใจมุง่

3.2899 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์สพัุตรา ศรกีะชา

3.7899 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกมลเนตร ชไูชย

3.2799 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีจริารัตน ์ หุน่ทอง

3.8099 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อตนุิช แซล่ิม้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสตุาภทัร ชมชืน่

3.3499 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชภษูณศิา อกัษรสมบัติ

3.6399 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวรรณกานต ์ เทีย่งธรรม

3.9299 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติกษิดา เต็งยี่

3.9699 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนิทริา มว่งศรี

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาบณุญาพร สวุรรณวงค์

3.1599 ทมีพนุพนิพทิยาคมธันวรัตน ์ กลอ่มทอง

3.9399 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนภสร นลิวรรณ

3.6899 ทมีพนุพนิพทิยาคมกฤตพร ศรนุีย้

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.872 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศลิาพร ศรจัีนทร์ 0.5

4.654 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬอรณุทวิา สอนโส ‐0.4

4.615 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัชดิชนก ทวเีฉลมิดษิฐ์ 0.0
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.586 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต 0.0

4.568 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 งามลกัษณ ์ ศริโิชติ ‐0.2

4.4710 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกชมล ชมแสง 0.0

4.3613 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมวรรณ รยิาพันธ์ ‐0.2

3.9216 ทมีพรหมพนิติชยับรุีลลติา ผลเจรญิ 0.0

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ฐานดิา มาลยัเพชร

DNS99 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์กนัตา สงัขว์รรณะ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่โอปอ ใจอนิทร์

DNS99 ร.ร. ควนขนุนจฑุามาศ ปานแกว้

DNS99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์พรสดุา จันทรเ์ปลง่

3.1599 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติกนัตา จริะมงคล

3.9199 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีสปุะวณี ์ รัตนพันธส์นุทรา

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสตญิญา เล็กกะสนั

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสวุภิา ปานแกว้

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิกฤตมิา สายวงคคํ์า

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมอารยีา แสงนุ่ม

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10.811 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรประภา คนเทีย่ง ‐0.2

10.802 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศลิาพร ศรจัีนทร์ 0.0

10.693 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวราภรณ ์ จนิดาพงศ์ ‐0.3

10.614 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสาธติา ปรชีาสวุรรณ 0.0

10.615 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต ‐0.1

10.456 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีรัฐวรรณ วเิชยีร 0.0

10.167 ร.ร. ทางพนูวทิยาคารวศินยี ์ แกว้นาค ‐0.1

9.918 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนิทริา มว่งศรี 0.2

9.919 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกมลเนตร ชไูชย

9.8810 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีสปุะวณี ์ รัตนพันธส์นุทรา

9.7211 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนภสร นลิวรรณ

DNS99 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์กนัตา สงัขว์รรณะ

‐99 ทมีพรหมพนิติชยับรุีลลติา ผลเจรญิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสตุาภทัร ชมชืน่

‐99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อตนุิช แซล่ิม้

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬชฎาพร จันทรแ์กว้

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีจริารัตน ์ หุน่ทอง
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Girls/ อนชุนหญงิ ( นกัเรยีน)

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬนศิรา สาโสภา

DNS99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์พรสดุา จันทรเ์ปลง่

‐99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาธนารยี ์ ออมสนิ

‐99 ทมีพนุพนิพทิยาคมกฤตพร ศรนุีย้

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10.481 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สชุาดา ฟุ้งสนัเทยีะ

9.562 ร.ร. เบญจมราชทูศิฐาณัฐดา พรหมอนิทร์

9.103 ร.ร. เบญจมราชทูศิธนาภา ศรยีงยศ

8.714 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 อธศิร ี ผาปาน

8.495 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 อมรรัตน ์ คําสรุะ

8.426 ร.ร. พบิลูอปุถัมภ์กรรณกิาร ์ ธรรมวงค์

8.427 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารสวนันท ์ เปิดโปง

8.328 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารสภุาวด ี รปูเหมาะ

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมสวุสิา ขวัญทอง

8.1599 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศศธิร จันทรส์ุย่

5.6499 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอนัธกิา เชีย่วชาญ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปนัสยา สงิหจั์นทร์

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกฤษณา นันตภ์า

6.7399 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

8.2199 ร.ร. นาบอนวราภรณ ์ เพชรรัตน์

5.2199 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีดลยา รัตนกลุ

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูอารยีา กาสา

DNS99 ร.ร. ควนขนุนณัฐชยา หนูราช

6.4899 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิณัฐพร พศิหอม

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬชลลดา สายลาด

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติพนดิา พลวัน

7.0199 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสภุาพร โภชนกจิ

6.4699 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวลิาศนิ ี บญุยิม้

8.0299 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ไขเพชร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาระพพีรรณ นามตาแสง

7.4199 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาชตุมิา สรีา

DNS99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชวรชิญา นุมาศ

7.9099 ร.ร. ประภสัสรรังสติกมลวรรณ นลิพันธ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิเกวลนิ ลพประเสรฐิ

7.1299 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพรสดุา แกว้กําเหนดิ
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. บา้นกดุปลาดกุสดุารัตน ์ จันทรา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวไิลลกัษณ ์ ทองแกว้

6.5499 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวไิลลกัษณ ์ ทองแกว้

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

35.901 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 อธศิร ี ผาปาน

34.102 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชชญาณี โสตถอินันต์

33.543 ร.ร. นาบอนวราภรณ ์ เพชรรัตน์

30.774 ร.ร. เบญจมราชทูศิฐาณัฐดา พรหมอนิทร์

29.955 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพรสดุา แกว้กําเหนดิ

25.796 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารสวนันท ์ เปิดโปง

25.347 ร.ร. เบญจมราชทูศิธนาภา ศรยีงยศ

22.858 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิณัฐพร พศิหอม

20.2999 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศศธิร จันทรส์ุย่

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"รัมณีย ์ จันทรท์อง

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมอารยา หอยบาง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปนัสยา สงิหจั์นทร์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมเขมกิร หอยบาง

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกฤษณา นันตภ์า

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติพนดิา พลวัน

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมวมิลวรรณ รักจันทร์

18.3199 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาสภุาพร โภชนกจิ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารสภุาวด ี รปูเหมาะ

19.7699 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สชุาดา ฟุ้งสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติสพัุตรา หนูชว่ย

21.1399 ร.ร. ประภสัสรรังสติกมลวรรณ นลิพันธ์

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเพชรรุง้ อารรีอบ

DNS99 ร.ร. บา้นกดุปลาดกุบังอร จักษุดํา

19.8699 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาชตุมิา สรีา

18.7399 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 สพัุตตา แซเ่ตยีว

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ไขเพชร

17.9699 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวไิลลกัษณ ์ ทองแกว้

DNS99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชวรชิญา นุมาศ
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

34.481 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศศปิรญีา พว่งชาวนา

32.552 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กาญจนา ขอเยอืกกลาง

31.893 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิเกวลนิ ลพประเสรฐิ

28.494 ทมีพนุพนิ‐กาญจนาชตุมิา สรีา

21.615 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพรสดุา แกว้กําเหนดิ

19.906 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

19.487 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศศธิร จันทรส์ุย่

15.968 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ไขเพชร

15.579 ร.ร. เบญจมราชทูศิฐาณัฐดา พรหมอนิทร์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมอารยา หอยบาง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นัชชา อปุรทีี

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมผกาวัลย ์ แกน่ชยั

‐99 กรฑีาศรสีะเกษอรปรยีา บญุรว่ม

‐99 ร.ร. เบญจมราชทูศิธนาภา ศรยีงยศ

‐99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมสดุาวด ี บญุแสง

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติพนดิา พลวัน

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมสวุรรณมาล ี ณะเดช

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกฤษณา นันตภ์า

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติสพัุตรา หนูชว่ย

DNS99 ร.ร. บา้นกดุปลาดกุบังอร จักษุดํา

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติทพิวัลย ์ ดําเอีย่ม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอตพิร เพ็ชรเนาว

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 อธศิร ี ผาปาน

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาระพพีรรณ นามตาแสง

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวไิลลกัษณ ์ ทองแกว้
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