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Page 55 of 140กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
และ นานาชาต ิชิงถ้วยพระราชทาน คร้ังที ่59 ประจําปี 2556

THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Jr.Men /  เยาวชนชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10.871 กองทพัเรอืคชา สวา่งเย็น

10.882 กองทพับกภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

10.913 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์ วรีะวงศรั์ตนะศริิ

11.034 กองทพับกจริยทุธ แกว้เมฆา

11.095 ร.ร. พัทลงุศภุฤกษ์ สขุสวัสดิ์

11.186 PhilippinesJomar Udtuhan

11.217 กองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ สนุธนนท์

11.498 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรักษ์พล บญุอยู่

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

10.821 กองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ สนุธนนท์

10.982 ร.ร. พัทลงุศภุฤกษ์ สขุสวัสดิ์

11.043 PhilippinesJomar Udtuhan

11.124 ร.ร. สตรศีรน่ีานณัฐสชุน บัวมธีปู

11.215 สโมสรทหารอากาศธรีภทัร โปรง่อรุน่

11.236 MalaysiaAhmad Fikri Hakim Abdul Manan 

11.637 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนพงษ์ พันพนิจิ

11.898 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมสานนท ์ ทองอนิทร์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

10.791 กองทพัเรอืคชา สวา่งเย็น

10.802 กองทพับกภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

10.813 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์ วรีะวงศรั์ตนะศริิ

11.114 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศราวฒุ ิ เนตรกลาง

11.205 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทณัฐภทัร ผดุผาย

11.246 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโชตพิงศ ์ สเีกยีง

11.257 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการนฤดล อศัวเรอืงศรี

11.558 ร.ร. เบญจมราชทูศิรัชชานนท ์ เนาวพฤกษ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem

10.941 กองทพับกจริยทุธ แกว้เมฆา

11.172 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรักษ์พล บญุอยู่

11.223 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7พงษ์ศกัดิ ์ ดําอดุ

11.294 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพงศธร สงิหโ์ท

11.355 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

11.366 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วศิวชติ ไผน่อก

11.417 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติจรียทุธ ศรบีญุ

11.828 ร.ร. พัทลงุพรีพัฒน ์ พรกิเพ็ญจะ
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THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Jr.Men /  เยาวชนชาย

100 m.
รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

11.461 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติจรียทุธ ศรบีญุ

11.652 ร.ร. พัทลงุพรีพัฒน ์ พรกิเพ็ญจะ

11.653 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์ วรีะวงศรั์ตนะศริิ

12.124 ร.ร. สตรศีรน่ีานเจตนพัินธ ์ ป่ินแกว้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐกติติ ์ แกว้มาก

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูวทิยา กฎุพัีนธ์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

11.181 ร.ร. พัทลงุศภุฤกษ์ สขุสวัสดิ์

11.252 สโมสรทหารอากาศธรีภทัร โปรง่อรุน่

11.853 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ธัชพล มะละเจรญิ

12.604 ร.ร. สตรศีรน่ีานเมอืงไทย คําสอน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองมนตร ี ซัว่เซง่อิว้

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมวัชรนิทร ์ แกน่จําปา

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

11.321 ร.ร. สตรศีรน่ีานณัฐสชุน บัวมธีปู

11.782 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมสานนท ์ ทองอนิทร์

12.063 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุีธรีวัฒน ์ นาคมนต์

12.184 ร.ร. สตรศีรน่ีานวทิวัส โรจนน์วกร

12.445 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัวรีภทัร อยูส่ขุอาบ

12.716 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิปฏภิาณ หาระวงศ์

12.727 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนพล ภารกลุ

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

11.301 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศราวฒุ ิ เนตรกลาง

11.472 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

11.513 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7พงษ์ศกัดิ ์ ดําอดุ

12.094 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 พษิณุ ขดัแพร่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนัฐวฒุ ิ รอดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกอตวิชิญ ์ ศรลมัพ์

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมสมเจตน ์ ทปีะปาล

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

11.321 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโชตพิงศ ์ สเีกยีง

11.362 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการนฤดล อศัวเรอืงศรี

11.853 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐพล ประทมุทอง

11.984 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อดุมเดช โบราณกลุ

12.295 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาธรีพล จันทรเ์อยีด
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THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Jr.Men /  เยาวชนชาย

100 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูอคัรเดช ผลวสิทุธิ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารชชัชล สรุยิะวงศ์

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

11.311 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรักษ์พล บญุอยู่

11.712 ร.ร. เบญจมราชทูศิรัชชานนท ์ เนาวพฤกษ์

11.953 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสทิธาชยั สวุรรณมขุ

11.964 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 ธนวัตน ์ สขุเฟ่ืองฟู

15.145 LoasNanthavath KHETANONE

DNS99 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มกฤษกร ยมิมะเรงิ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนศกัรนิทร ์ เพชรไข่

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

11.121 กองทพับกจริยทุธ แกว้เมฆา

11.302 MalaysiaAhmad Fikri Hakim Abdul Manan 

11.693 ร.ร. ประภสัสรรังสติธรีโชต ิ โมทอง

11.744 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชยศกร สมัพันธ์

12.625 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาชนากาญจน ์ นะทหละ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนพัชรพงศ ์ ขาวสดุ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

10.851 กองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ สนุธนนท์

11.032 กองทพับกภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

11.273 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทณัฐภทัร ผดุผาย

12.204 ร.ร. ประภสัสรรังสติชริวทิย ์ สงไข่

12.565 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ทศันัย ชว่ยไกร

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมปัฐวกีานต ์ ไตยสทุธิ์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

10.881 กองทพัเรอืคชา สวา่งเย็น

11.112 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพงศธร สงิหโ์ท

11.123 PhilippinesJomar Udtuhan

11.484 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วศิวชติ ไผน่อก

11.655 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนพงษ์ พันพนิจิ

12.336 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารพชิยัภษิูต เพชรคง

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.1m/s

21.811 MalaysiaNirosh Kumar a/l Nathan 
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THAILAND OPEN ATHLETIC CHAMPIONSHIP 2013

Jr.Men /  เยาวชนชาย

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.1m/s

21.822 กองทพับกณัฐวฒุ ิ จชูว่ย

21.943 กองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ สนุธนนท์

22.064 สโมสรทหารอากาศธรีภทัร โปรง่อรุน่

22.085 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์ วรีะวงศรั์ตนะศริิ

22.116 กองทพับกภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

22.267 กองทพัเรอืธรีพงษ์ สนุธนนท์

23.038 ร.ร. สตรศีรน่ีานณัฐสชุน บัวมธีปู

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

22.201 MalaysiaNirosh Kumar a/l Nathan 

22.912 ร.ร. สตรศีรน่ีานณัฐสชุน บัวมธีปู

23.133 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองการณุย ์ หาญมโนศกัดิ ์

23.254 PhilippinesJomar Udtuhan

23.335 ร.ร. พัทลงุปรเมษฐ ์ มาสูส่ขุ

23.436 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกติตศิกัดิ ์ จันทงั

24.267 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนพงษ์ พันพนิจิ

25.848 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวรีะยทุธ หวังสารกลาง

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

21.761 กองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ สนุธนนท์

21.992 กองทพับกณัฐวฒุ ิ จชูว่ย

22.333 สโมสรทหารอากาศธรีภทัร โปรง่อรุน่

23.034 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอภวิัฒน ์ อว้นแกว้

23.495 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกติตณัิฏฐ ์ ฉัตรบรรยงค์

23.806 ร.ร. เบญจมราชทูศิรัชชานนท ์ เนาวพฤกษ์

24.207 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาไพสฐิ ์ จติรโชติ

25.858 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครประยรู ขอสงูเนนิ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem

22.051 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์ วรีะวงศรั์ตนะศริิ

22.262 กองทพัเรอืธรีพงษ์ สนุธนนท์

22.343 กองทพับกภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

23.184 ร.ร. พัทลงุศภุฤกษ์ สขุสวัสดิ์

23.445 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปรวัฒน ์ ทองคํา

23.536 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศภุมติร พันธภ์กัดี

23.787 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐพล ประทมุทอง

23.798 ร.ร. ประภสัสรรังสติธรีโชต ิ โมทอง

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

200 m.

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

22.361 กองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ สนุธนนท์

23.132 ร.ร. สตรศีรน่ีานณัฐสชุน บัวมธีปู

23.243 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอภวิัฒน ์ อว้นแกว้

DNS99 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มกฤษกร ยมิมะเรงิ

DNA99 ร.ร. ควนขนุนการรั์น เทพสง

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารนลธวัช บญุแกว้คง

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมวัชรนิทร ์ แกน่จําปา

DNS99 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมสานนท ์ ทองอนิทร์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

23.881 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกติตณัิฏฐ ์ ฉัตรบรรยงค์

25.442 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวรีะยทุธ หวังสารกลาง

25.923 ร.ร. พันดอนวทิยานรากร คละประสงค์

26.114 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาชนากาญจน ์ นะทหละ

DNS99 MalaysiaSyazwan Syafik Mat Rizan 

DNS99 ร.ร. ควนขนุนสภุกณัห ์ มะธรุะ

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยาสญัชยั จติเอีย่ม

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมชมุพล ภมูทิอง

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

23.801 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองการณุย ์ หาญมโนศกัดิ ์

24.012 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐพล ประทมุทอง

24.213 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อดุมเดช โบราณกลุ

24.814 ร.ร. สตรศีรน่ีานวทิวัส โรจนน์วกร

25.445 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาตอ้นอภชิาต ิ รายอดอส์

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกอตวิชิญ ์ ศรลมัพ์

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยากฤษณะ โพรง่สกลุ

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารมนต ์ ปลอบใจดี

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

23.441 ร.ร. พัทลงุปรเมษฐ ์ มาสูส่ขุ

23.622 ร.ร. เบญจมราชทูศิรัชชานนท ์ เนาวพฤกษ์

25.413 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัวรีภทัร อยูส่ขุอาบ

26.644 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนพล ภารกลุ

28.835 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐกติติ ์ แกว้มาก

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณรงคฤ์ทธิ ์ หนูทอง

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมสมเจตน ์ ทปีะปาล
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200 m.
รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

22.331 สโมสรทหารอากาศธรีภทัร โปรง่อรุน่

22.552 กองทพัเรอืธรีพงษ์ สนุธนนท์

22.903 PhilippinesJomar Udtuhan

23.654 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปรวัฒน ์ ทองคํา

23.775 ร.ร. พัทลงุศภุฤกษ์ สขุสวัสดิ์

24.316 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ธัชพล มะละเจรญิ

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนวัฒน ์ คงเนยีม

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

22.901 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์ วรีะวงศรั์ตนะศริิ

23.402 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกติตศิกัดิ ์ จันทงั

23.853 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครประยรู ขอสงูเนนิ

24.124 ทมีไทยกิง่วรวฒุ ิ วงศโ์สภา

24.935 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬยทุธพชิยั อาจอํานวย

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ทศันัย ชว่ยไกร

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรัญญ ู ศรจีดุานุ

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมกมัพล หิว้หิน้

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

22.281 MalaysiaNirosh Kumar a/l Nathan 

22.562 กองทพับกณัฐวฒุ ิ จชูว่ย

25.183 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัฐพงศ ์ ทองล้ําเลศิ

25.534 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุีธรีวัฒน ์ นาคมนต์

26.675 ร.ร. ประภสัสรรังสติอมรเทพ บํารงุญาติ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอามาน ตง

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูวทิยา กฎุพัีนธ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกติพัิฒน ์ ผวิสขุ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

22.981 กองทพับกภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

23.682 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศภุมติร พันธภ์กัดี

24.273 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาไวทยา ศรนุีย้

24.874 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนนฑกานต ์ มหาชยั

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูอคัรเดช ผลวสิทุธิ์

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารพชิยัภษิูต เพชรคง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารชชัชล สรุยิะวงศ์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9
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200 m.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

24.021 ร.ร. ประภสัสรรังสติธรีโชต ิ โมทอง

24.062 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาไพสฐิ ์ จติรโชติ

24.083 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนพงษ์ พันพนิจิ

24.244 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมรักษ์ภมู ิ บญุ

24.275 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทชชัวนิ พันธผ์กู

26.276 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิปฏภิาณ หาระวงศ์

DNS99 ร.ร. พรหมานุสรณจั์งหวัดเพชรบรุีกําพร แสนทอ้งฟ้า

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.221 สโมสรทหารอากาศตรเีนตร กฤตานุกลุวงศ์

48.602 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

48.663 MalaysiaFirdaus Kimleh 

49.014 กองทพัเรอืจตรุงค ์ ฉมิเรอืง

49.925 กองทพับกจักวาล บรุาณรมย์

50.196 กองทพับกพรชยั ลลีารัตน์

50.357 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

56.078 ร.ร. พัทลงุกริวฒุ ิ เพชรทองดว้ง

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

49.771 สโมสรทหารอากาศตรเีนตร กฤตานุกลุวงศ์

50.492 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

51.043 ร.ร. พันดอนวทิยานรากร คละประสงค์

51.714 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทกนกพล มวีงศ์

51.775 ร.ร. พัทลงุกจิจานนท ์ เดชรักษา

53.316 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนาวฒุ ิ รอดเพ็งสงัข์

53.947 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐพล ประทมุทอง

DNS99 กองทพัเรอืธรีพงษ์ สนุธนนท์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

49.951 กองทพัเรอืจตรุงค ์ ฉมิเรอืง

50.222 กองทพับกจักวาล บรุาณรมย์

50.813 ร.ร. พัทลงุกริวฒุ ิ เพชรทองดว้ง

52.384 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนพปฎล พานทอง

52.655 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"เอกบรุษุ หนูเล็ก

52.956 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปิยะพันธ ์ เพยีรหาผล

53.607 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาไวทยา ศรนุีย้

54.198 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนาธปิ แสงวัฒนานนท์
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400 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem

49.121 MalaysiaFirdaus Kimleh 

49.892 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

50.443 กองทพับกพรชยั ลลีารัตน์

51.504 สโมสรทหารอากาศวทญัญ ู ศรจีดุานุ

52.815 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สธุรีพงศ ์ คงเจรญิ

52.976 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อนันทสทิธิ ์ ภจูอมจติร

52.987 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปรวัฒน ์ ทองคํา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองจักรภทัร สบืแกว้

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

50.531 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

50.712 ร.ร. พัทลงุกริวฒุ ิ เพชรทองดว้ง

52.843 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"เอกบรุษุ หนูเล็ก

53.194 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สธุรีพงศ ์ คงเจรญิ

53.305 กองทพัเรอืธรีพงษ์ สนุธนนท์

54.786 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยักฤษฎา ลครพล

55.227 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬยทุธพชิยั อาจอํานวย

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกจริายสุ คําฝอย

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

52.221 ร.ร. พัทลงุกจิจานนท ์ เดชรักษา

52.572 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนาวฒุ ิ รอดเพ็งสงัข์

53.403 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธงชาต ิ ใจกระสนัต์

54.174 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาไพสฐิ ์ จติรโชติ

56.885 ร.ร. สตรศีรน่ีานวรกฤต ขตัยิศกลุ

57.036 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

57.937 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรัญญ ู ศรจีดุานุ

1:04.368 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวิ วัฒนศกัดิเ์สรี

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

50.061 กองทพัเรอืจตรุงค ์ ฉมิเรอืง

50.682 กองทพับกพรชยั ลลีารัตน์

51.713 ร.ร. พันดอนวทิยานรากร คละประสงค์

57.214 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชศกัดิช์ยั เพชรทอง

58.075 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาตอ้นอภชิาต ิ รายอดอส์

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณัฐพล อวยชยั

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมวัชรนิทร ์ แกน่จําปา

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4
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400 m.

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

49.191 สโมสรทหารอากาศตรเีนตร กฤตานุกลุวงศ์

49.492 MalaysiaFirdaus Kimleh 

50.283 กองทพับกจักวาล บรุาณรมย์

51.434 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

52.885 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อนันทสทิธิ ์ ภจูอมจติร

54.416 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติธรีเสฏฐ ชะแรมรัมย์

57.387 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สทิธรัิตน ์ เยลกูุ่

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมชมุพล ภมูทิอง

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

55.241 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนาธปิ แสงวัฒนานนท์

58.032 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองจักรภทัร สบืแกว้

1:00.443 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พที แสนตาล

DNS99 ร.ร. รอ่งคําสถาพร มนืขนุทด

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนรากร สนิโพธ์

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกอตวิชิญ ์ ศรลมัพ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารอลงกรณ ์ วเิศษดี

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

52.881 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปิยะพันธ ์ เพยีรหาผล

54.392 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาไวทยา ศรนุีย้

56.004 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมรักษ์ภมู ิ บญุ

56.704 ร.ร. สามพรานวทิยาสตัยา แหยมบํารงุ

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูศกัยภาพ ลวิหว์งค์

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสทิธชิยั ทบัเงนิ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนพัชรพงศ ์ ขาวสดุ

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมกมัพล หิว้หิน้

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

51.471 สโมสรทหารอากาศวทญัญ ู ศรจีดุานุ

51.872 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทกนกพล มวีงศ์

53.303 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนพปฎล พานทอง

54.524 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อภชิาต แกว้สพุรรณ

DNS99 ร.ร. พัทลงุปรเมษฐ ์ มาสูส่ขุ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนการรั์น เทพสง

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมไมตร ี ยีสุ่ม่

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยากฤษณะ โพรง่สกลุ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8
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400 m.

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

53.841 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐพล ประทมุทอง

56.732 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปรวัฒน ์ ทองคํา

57.403 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารมนต ์ ปลอบใจดี

1:05.444 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิสมร พมิล

DNS99 ร.ร. พรหมานุสรณจั์งหวัดเพชรบรุีกําพร แสนทอ้งฟ้า

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์บสรุศกัดิ ์ คงแดง

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยาสญัชยั จติเอีย่ม

DNS99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุททศพร แดงมา

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:57.561 กองทพัเรอืจริาย ุ ปลนีารัมย์

1:58.022 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัตนวโิรจน ์ จันทรเ์ศรษฐี

1:58.353 กองทพับกณฤเดช ตรสีงค์

2:01.274 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนพปฎล พานทอง

2:01.425 กองทพับกกฤษตพล วัชระสกลุวงศ์

2:04.346 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทขจรศกัดิ ์ วรีวงศ์

2:11.717 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่วรีวัฒน ์ คําปัน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเชาวนนท ์ รัตนพันธ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:02.861 กองทพับกณฤเดช ตรสีงค์

2:03.472 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปวรตุม ์ ศริสิขุ

2:04.143 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทพงษ์ตะวัน ขวัญเทพ

2:05.994 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริาย ุ ศรเีครอื

2:06.505 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬสริโิชควัฒนา ไชยรบ

2:06.596 ร.ร. พัทลงุธัญพสิษิฐ ์ สงให ้

2:09.557 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอดโิรชน ์ ศรสีวัสดิ์

2:10.048 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาณัฐธัญ วไิลรัตน์

2:11.219 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเจตน ์ เหลอืพงศ์

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกจริายสุ คําฝอย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีชมุชน ชุม่เย็น

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณัฐพล อวยชยั

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมบัญชา คํายา้ว

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:00.841 กองทพัเรอืจริาย ุ ปลนีารัมย์

2:04.182 กองทพัเรอืณัฐวัตร ประวันรัมย์
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:11.113 ร.ร. สามพรานวทิยาสตัยา แหยมบํารงุ

2:00.844 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรัญญ ู ศรจีดุานุ

2:18.025 ร.ร. พัทลงุณัฐพล พรมเชค็

2:25.086 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาชาญชยั ขําดํา

2;34.497 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"วชิากรณ ์ มบีตุรดี

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากนัฐนันท ์ โพธิว์ัฒนา

DNS99 ร.ร. พัทลงุณัฐพล พรมเชค็

DNS99 ร.ร. ควนขนุนอภสิทิธิ ์ ชชูมุ

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมไมตร ี ยีสุ่ม่

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวนัิย แกว้ตระกลู

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:08.041 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่วรีวัฒน ์ คําปัน

2:12.162 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬกฤษณะ หารธงชยั

2:13.693 ร.ร. สามพรานวทิยาสรรเสรญิ จูย๋นืยง

2:13.714 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พที แสนตาล

2:15.345 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศนิ ขมุทอง

2:17.216 ร.ร. สตรศีรน่ีานวรกฤต ขตัยิศกลุ

2:18.267 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลละงูธนากร เอ็มเลง่

2:20.538 ศนูยฝึ์กกรฑีาโรงเรยีนศรสีวัสดิว์ทิยาคาร จังหววสนัต ์ โพธิไ์ชยเลศิ

2:21.479 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัตะวัน ภยูาทพิย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดหนองคายจักรพันธ ์ ภารหนัต์

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิสมร พมิล

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:02.581 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนพปฎล พานทอง

2:02.862 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทขจรศกัดิ ์ วรีวงศ์

2:03.463 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัตนวโิรจน ์ จันทรเ์ศรษฐี

2:11.614 ร.ร. พทุไธสงสนัตภิาพ เอีย่งไธสง

2:13.005 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธงชาต ิ ใจกระสนัต์

2:13.476 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจริเมธ พลูสขุ

DNS99 ร.ร. รอ่งคําวัชระพงษ์ คําภานุช

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนรากร สนิโพธ์

DNS99 ร.ร. พัทลงุธัญพสิษิฐ ์ สงให ้

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิธรีะวัฒน ์ กิง่ดํา

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนพล เกือ้แกว้

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมอภชิาต อกัษรพทิกัษ์
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800 m.
คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:02.121 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเชาวนนท ์ รัตนพันธ์

2:02.242 กองทพับกกฤษตพล วัชระสกลุวงศ์

2:04.173 ร.ร. ประภสัสรรังสตินภดล จําเรญิ

2:15.864 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สทิธรัิตน ์ เยลกูุ่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่แสนภมู ิ ญาตโิสม

DNS99 ร.ร. ควนขนุนปิยะบตุร นาคสวาส

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติธรีเสฏฐ ชะแรมรัมย์

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากวฒุวิชิา สหีาหนู

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารอลงกรณ ์ วเิศษดี

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 ธนพงษ์ ไชยชนะ

DNS99 ร.ร. ดงตาลวทิยากฤษณะ โพรง่สกลุ

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารณัฐชนนท ์ มณีโชติ

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:22.755 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่หลา้ เชอมอื

4:23.446 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริาย ุ ศรเีครอื

4:29.148 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนกร กาญจนรังษี

4:30.009 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่วรีวัฒน ์ คําปัน

4:49.0519 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬกฤษณะ หารธงชยั

4:50.2420 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมวรเชษฐ ์ ขาวนอ้ย

5:09.8025 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลละงูธนากร เอ็มเลง่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเชาวนนท ์ รัตนพันธ์

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมอภชิาต อกัษรพทิกัษ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดมกุดาหารอลงกรณ ์ วเิศษดี

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:23.727 สมาคมกฬีาจังหวัดสโุขทยัณัฐพนธ ์ รําขวัญ

4:30.0710 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสริมิงคล กนัทะวัง

4:34.0012 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทพงษ์ตะวัน ขวัญเทพ

4:36.6913 ร.ร. ประภสัสรรังสตินภดล จําเรญิ

4:39.0016 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชสรุยิะ พลวกิ

4:40.4317 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเจตน ์ เหลอืพงศ์

4:55.3921 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจารวุัฒน ์ อนินุรักษ์

5:05.6424 ร.ร. พัทลงุธัญพสิษิฐ ์ สงให ้

5:18.9329 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมอานนท ์ นลิวงศ์

DNS99 ร.ร. รอ่งคําวัชระพงษ์ คําภานุช

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดสโุขทยัณัฐพนธ ์ รําขวัญ
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณัฐพล อวยชยั

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวนัิย แกว้ตระกลู

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:11.352 กองทพัเรอืธาวนิ อยูย่ดื

4:13.873 กองทพับกกฤษตพล วัชระสกลุวงศ์

4:33.2611 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางเคฑาวนิทร ์ อปุกจิ

4:37.8915 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬสริโิชควัฒนา ไชยรบ

5:03.1022 ร.ร. สามพรานวทิยาสรรเสรญิ จูย๋นืยง

5:04.8123 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีชมุชน ชุม่เย็น

DNS99 ร.ร. รอ่งคําสทิธพิงษ์ อรัญทอง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอดโิรชน ์ ศรสีวัสดิ์

DNS99 ร.ร. ควนขนุนอภสิทิธิ ์ ชชูมุ

DNS99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมบัญชา คํายา้ว

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิเศรษฐวทิย ์ วนิชิวงษ์

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้เกยีรตศิกัดิ ์ เหลอืงแดง

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

4:09.931 กองทพับกจักรพันธ ์ ถวาย

4:16.344 กองทพัเรอืธนพล รัตนพลเสน

4:36.7514 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทขจรศกัดิ ์ วรีวงศ์

4:43.3518 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สมปอง เซเปียวกู่

5:09.9025 ร.ร. พทุไธสงสนัตภิาพ เอีย่งไธสง

5:11.3627 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจริเมธ พลูสขุ

5:14.8428 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาชาญชยั ขําดํา

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกจริายสุ คําฝอย

DNS99 ร.ร. ควนขนุนนราธปิ สกุใส

DNS99 ทมียา่นตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ฐากร จติแกว้

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมกติตศิกัดิ ์ ปาลคเชนทร์

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9:58.681 สมาคมกฬีาจังหวัดสโุขทยัณัฐพงษ์ รําขวัญ

10:16.042 กองทพับกจักรพันธ ์ ถวาย

10:20.013 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทะนงศกัดิ ์ สะเอยีงคง

10:41.904 กองทพับกนันทวัฒน ์ บญุอปุละ

10:49.765 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิอรยิธัช แกว้ถิน่เถือ่น

10:54.226 กองทพัเรอืคธันทิธ ์ นาคทอง
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3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10:54.687 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสริมิงคล กนัทะวัง

11:01.648 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลละงูวทิวัส ไพศาล

11:04.359 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชศริชิยั กําจร

11:16.5810 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สมปอง เซเปียวกู่

11:25.2711 ร.ร. นาบอนธนวชิญ ์ ประนม

11:50.8912 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30เอกชยั ยานทา

DNS99 ร.ร. รอ่งคําสทิธพิงษ์ อรัญทอง

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชยัณรงค ์ มงคลศลิาแกว้

DNS99 ร.ร. นาบอนอจัฉรยิะ มาสวัสดิ์

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมองิครัต ทองจันทร์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาศตวรรษ รยิะบตุร

‐99 กองทพัเรอืชโลทร นุย้ศริ ิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนุทศิ โตะ๊ระเสน้

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.0 m/s

15:55.441 กองทพัเรอืธนพล รัตนพลเสน

16:34.562 สมาคมกฬีาจังหวัดสโุขทยัณัฐพนธ ์ รําขวัญ

16:41.533 สมาคมกฬีาจังหวัดสโุขทยัณัฐพงษ์ รําขวัญ

16:45.584 กองทพับกโสภณ รถฤทธิ์

16:45.655 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทะนงศกัดิ ์ สะเอยีงคง

16:53.566 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารสถติ เขยีวใหญ่

17:27.567 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่หลา้ เชอมอื

17:45.028 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาชาญชยั ขําดํา

18:06.129 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธนดล จันทรคํ์า

18:06.9210 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่จริาย ุ ตะโน

18:16.5211 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนกร กาญจนรังษี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนศกัดิ ์ สขุเกษม

‐99 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชสรุยิะ พลวกิ

DNS99 ศนูยฝึ์กกรฑีาโรงเรยีนศรสีวัสดิว์ทิยาคาร จังหวสรุเชษฐ ฐมิา

‐99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐมทศลิา โนวัฒน์

‐99 ร.ร. โยธนิบํารงุพชิยัยทุธ เขยีวกุง้

‐99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมวรเชษฐ ์ ขาวนอ้ย

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมอานนท ์ นลิวงศ์

‐99 ร.ร. นาบอนธนวชิญ ์ ประนม

DNS99 ร.ร. นาบอนอจัฉรยิะ มาสวัสดิ์

DNS99 กองทพับกสทิธชิยั นเิปยนิ
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5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.0 m/s

‐99 ร.ร. สตรศีรน่ีานวรกฤต ขตัยิศกลุ

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมกติตศิกัดิ ์ ปาลคเชนทร์

DNS99 ร.ร. พรพุพีทิยาคมองิครัต ทองจันทร์

‐99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิพงษ์สทิธิ ์ ชนิพะวะ

‐99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิอรยิธัช แกว้ถิน่เถือ่น

‐99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทธรีทศัน ์ รักษ์บํารงุ

‐99 ทมียา่นตาขาวรัฐชนูปถัมภ์วรีพันธ ์ ฤทธิร์งค์

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารชนกณัต ์ มะลวิัลย์

‐99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30เอกชยั ยานทา

‐99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวรีชาต ิ ชสูขุ

‐99 ร.ร. นางรองอนุวัตน ์ แอมรัมย์

‐99 กองทพัเรอืสทิธชิยั นเิปยนิ

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภคธรณ ์ สงัขป์าน

‐99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิธรีะวัฒน ์ กิง่ดํา

‐99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารชนกณัต ์ มะลวิัลย์

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 เอกลกัษณ ์ วฒุสินัเทยีะ

‐99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาศตวรรษ รยิะบตุร

‐99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจารวุัฒน ์ อนินุรักษ์

‐99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวัชรพงษ์ จงกล

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

14.291 สโมสรทหารอากาศธนาวฒุ ิ นุ่มจันทร์

14.472 กองทพับกปรญิญา มลูเอก

14.563 MalaysiaMuhammad Hafiz Mohd Razali 

14.814 กองทพับกวฬิรตุม ์ ทองกลาง

14.925 PhilippinesJamie Immanuel Mejia

14.956 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสรุาวฒุ ิ ศรเีสวต

15.327 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธวัชชยั สทุธหลวง

15.478 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทวทิวัส ยิม้ชยัภมูิ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

14.901 MalaysiaMuhammad Hafiz Mohd Razali 

15.252 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสรุาวฒุ ิ ศรเีสวต

16.023 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธวัชชยั สทุธหลวง

16.474 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

17.245 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ฟ้าชานนท ์ บญุผล
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110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์อนุรักษ์ ศรงีาม

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

15.101 กองทพับกวฬิรตุม ์ ทองกลาง

15.682 PhilippinesJamie Immanuel Mejia

17.103 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนาวฒุ ิ รอดเพ็งสงัข์

17.144 ร.ร. สามพรานวทิยานพรัตน ์ ภกูองชนะ

19.065 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณรงคเ์ดช นชิานนท์

DNS99 ร.ร. พทุไธสงณัชพล นมิติร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

15.041 กองทพับกปรญิญา มลูเอก

15.072 สโมสรทหารอากาศธนาวฒุ ิ นุ่มจันทร์

16.353 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศภุเดช ชา้งนอ้ย

17.394 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้วันชยั พรมวัง

18.335 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาพรชยั เหงา้ละคร

DNS99 MalaysiaMuhammad Hafiz Mohd Razali 

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

15.551 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทวทิวัส ยิม้ชยัภมูิ

16.612 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

16.653 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

16.884 ร.ร. พทุไธสงกติตคิณุ เทีย่งไธสง

19.735 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ณัฐพล คุม้จนิดา

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

53.071 สโมสรทหารอากาศธนาวฒุ ิ นุ่มจันทร์

55.492 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสรุาวฒุ ิ ศรเีสวต

55.643 MalaysiaAthur Aron 

55.674 กองทพับกธรีะเดช หนูแกว้

56.825 กองทพับกทวปี สารบญุเรอืง

1:00.696 กองทพัเรอืจอมทพั สบืแกว้

1:01.677 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพงศกร ผาสกุ

1:01.978 ร.ร. พทุไธสงกติตคิณุ เทีย่งไธสง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

56.361 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสรุาวฒุ ิ ศรเีสวต

56.652 กองทพับกธรีะเดช หนูแกว้
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400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:01.033 ร.ร. พทุไธสงกติตคิณุ เทีย่งไธสง

1:.01.124 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทนุเดช อูส่วุรรณ

1:.02.175 ร.ร. สามพรานวทิยาสตัยา แหยมบํารงุ

1:.02.236 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ฟ้าชานนท ์ บญุผล

1:02.757 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้วันชยั พรมวัง

1:.06.418 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณรงคเ์ดช นชิานนท์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

56.741 สโมสรทหารอากาศธนาวฒุ ิ นุ่มจันทร์

57.132 MalaysiaAthur Aron 

58.963 กองทพัเรอืจอมทพั สบืแกว้

1:04.904 ร.ร. สามพรานวทิยานพรัตน ์ ภกูองชนะ

1:09.235 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาพรชยั เหงา้ละคร

1:11.106 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ณัฐพล คุม้จนิดา

DNS99 MalaysiaFirdaus Kimleh 

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

58.851 กองทพับกทวปี สารบญุเรอืง

1:01.322 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพงศกร ผาสกุ

1:05.013 ร.ร. พัทลงุกติตพิงษ์ มชีู

1:06.204 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"เอกบรุษุ หนูเล็ก

1:07.665 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรุง่อรณุ นวลบญุ

1:16.096 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทชชัวนิ พันธผ์กู

DNS99 ร.ร. พทุไธสงณัชพล นมิติร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์อนุรักษ์ ศรงีาม

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

40.681 กองทพัเรอืธรีพงษ์ สนุธนนท์1

1 กองทพัเรอืจตรุงค ์ ฉมิเรอืง2
1 กองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ สนุธนนท์3

1 กองทพัเรอืคชา สวา่งเย็น4
41.022 กองทพับกศภุกร กอ้นเงนิ1

2 กองทพับกจริยทุธ แกว้เมฆา2
2 กองทพับกณัฐวฒุ ิ จชูว่ย3

2 กองทพับกภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์4
41.323 สโมสรทหารอากาศธวัชชยั ทรัพยช์งูาม1
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3 สโมสรทหารอากาศธรีภทัร โปรง่อรุน่2
3 สโมสรทหารอากาศณัฐพงศ ์ วรีะวงศรั์ตนะศริิ3

3 สโมสรทหารอากาศตรเีนตร กฤตานุกลุวงศ์4
42.404 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศราวฒุ ิ เนตรกลาง1

4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพงศธร สงิหโ์ท2
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนนฑกานต ์ มหาชยั3

4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครประยรู ขอสงูเนนิ4
43.175 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทณัฐภทัร ผดุผาย1

5 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทชชัวนิ พันธผ์กู2
5 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทวทิวัส ยิม้ชยัภมูิ3

5 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทกนกพล มวีงศ์4
43.216 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศภุมติร พันธภ์กัดี1

6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7พงษ์ศกัดิ ์ ดําอดุ2
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่3

6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วศิวชติ ไผน่อก4
43.427 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอภวิัฒน ์ อว้นแกว้1

7 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโชตพิงศ ์ สเีกยีง2
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัฐพงศ ์ ทองล้ําเลศิ3

7 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรักษ์พล บญุอยู่4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

41.551 ‐กองทพัเรอื

42.862 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

43.293 ‐ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท

43.664 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

44.315 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

45.506 ‐ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ

45.557 ‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

DNS99 ‐ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

42.171 ‐สโมสรทหารอากาศ

43.222 ‐ร.ร. พัทลงุ

43.263 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 

45.094 ‐ร.ร. สตรศีรน่ีาน

DNS99 ‐ร.ร. ประภสัสรรังสติ

DQ99 ‐ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

DNS99 ‐ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคม
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4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

41.641 ‐กองทพับก

43.062 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

44.013 ‐ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

45.404 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลา

45.765 ‐ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"

DNS99 ‐ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6

DNS99 ‐ร.ร. นารนุีกลู

DNS99 ‐ร.ร. ควนขนุน

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:17.691 สโมสรทหารอากาศวทญัญ ู ศรจีดุานุ1

1 สโมสรทหารอากาศเฟ่ืองนคร เอามว่ง2
1 สโมสรทหารอากาศธนาวฒุ ิ นุ่มจันทร์3

1 สโมสรทหารอากาศตรเีนตร กฤตานุกลุวงศ์4
3:18.132 กองทพับกศภุกร กอ้นเงนิ1

2 กองทพับกพรชยั ลลีารัตน์2
2 กองทพับกจักวาล บรุาณรมย์3

2 กองทพับกทวปี สารบญุเรอืง4
3:18.163 กองทพัเรอืธรีพงษ์ สนุธนนท์1

3 กองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ สนุธนนท์2
3 กองทพัเรอืจริาย ุ ปลนีารัมย์3

3 กองทพัเรอืจตรุงค ์ ฉมิเรอืง4
3:26.484 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชยัชนะ วรัิชลาภ1

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเดชชนะ วรัิชลาภ2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรักษ์พล บญุอยู่3

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทนุเดช อูส่วุรรณ4
3:33.675 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วศิวชติ ไผน่อก1

5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สธุรีพงศ ์ คงเจรญิ2
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7พงษ์ศกัดิ ์ ดําอดุ3

5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ปิยะพันธ ์ เพยีรหาผล4
DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปวรตุม ์ ศริสิขุ1

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวิ วัฒนศกัดิเ์สรี2
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชยศกร สมัพันธ์3
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4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกติตศิกัดิ ์ จันทงั4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.3 m/s

3:23.721 ‐สโมสรทหารอากาศ

3:24.542 ‐กองทพับก

3:31.423 ‐ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุท

3:33.604 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

3:37.095 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

3:37.806 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลา

DNS99 ‐ร.ร. พัทลงุ

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

3:25.921 ‐กองทพัเรอื

3:26.302 ‐ร.ร. พัทลงุ

3:27.793 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

3:31.904 ‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 

3:42.295 ‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

3:54.536 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

DNS99 ‐สถาบันการพลศกึษาวทิยาเขตอดุรธานี

DNS99 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

‐ร.ร. พัทลงุ

‐สโมสรทหารอากาศ

‐กองทพัเรอื

‐ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคม

‐ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6

‐ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

‐สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลา

‐Malaysia

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51:38.971 กองทพัเรอืไพรบรูณ ์ ยอทู

52:06.972 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองวรพล เกตเุผอืก

54:00.603 กองทพับกอาทติย ์ ศรวีชิยั

57:48.344 กองทพัเรอืเกตสุราวฒุ ิ พทุจริะ
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10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

57:49.245 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรุโีย นูชาลี

58:04.176 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางคนุสรณ ์ แกว้เคยีงคํา

58:21.607 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวัฒนพงค ์ พลสวุรรณ์

59:55.108 สมาคมกฬีาจังหวัดสโุขทยักฤษณะ รําขวัญ

1:00.46.809 กองทพับกรัตนกร แยม้นลิ

1:00.57.0010 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนุทศิ โตะ๊ระเสน้

1:10.48.5911 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อาทติย ์ ดอจะ

‐99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่พลธนาศกัดิ ์ ทพิยปั์ญญา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีเบญมนิทร ์ ดวงนลิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชยัยา สขุขา

‐99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สวุชิยั มาเออะ

‐99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุีโชคชยั นามสงา่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอนันทวัฒน ์ อยูใ่ส

DNS99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทจักรนิ โกดนิทร์

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.981 กองทพับกพรอนันต ์ ไชโย

1.982 กองทพัเรอืสรณศ์ริ ิ เรอืงสทุี

1.953 ร.ร. นนทรวีทิยาคมรพพัีฒน ์ หนุนดี

1.854 ร.ร. พัทลงุณรงคฤ์ทธิ ์ มแีสง

1.855 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐพงศ ์ แกว้มณี

1.856 กรฑีาศรสีะเกษจรีณภทัร เชือ้มณฑา

1.807 กองทพัเรอืธนพล บสุวุะ

1.808 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิคณาวฒุ ิ โพสวุรรณ์

1.759 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนรนิทร ์ จบีจอหอ

1.7510 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีนันทวัฒน ์ แสงศลิป์

1.7011 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อภชิยั เขยีวอาสา

1.7012 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนธิศิ นบนอ้ม

1.7013 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศภุเดช ชา้งนอ้ย

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"วชิากรณ ์ มบีตุรดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนาณัต ิ หสัโน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีสพุจน ์ บญุหนุน

DNS99 ร.ร. ควนขนุนนติกิร ฉมิรักษ์

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูอนุรักษ์ รังสี

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธนวัฒน ์ เมคา

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมสมการ ลําสี
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.951 กองทพับกวชิติ มนกึดา 0.2

6.922 PhilippinesJulian Reem Fuentes 0.0

6.725 กองทพัเรอืภานุทศัน ์ สทิธชิล 1.0

6.3711 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศภุเดช ชา้งนอ้ย 0.3

6.3012 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีอภศิกัดิ ์ บญุเอือ้ 0.9

6.2713 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพงศธร สงิหโ์ท 0.1

6.2314 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทณัฐภทัร ผดุผาย 0.0

6.1316 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางยทุธนา ตนัทา 0.0

5.5699 กรฑีาศรสีะเกษนวพล สหีบตุร

5.9899 LoasJonhny THONGKHUMSOUK

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาชนายทุธ ทองจุน่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองคงเดช ปัญญาสวัสดิ์

5.8299 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬเจษฎา พาพจิติร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ทศันัย ชว่ยไกร

DNS99 ร.ร. ควนขนุนศกัรนิทร ์ เพชรไข่

5.3599 ร.ร. พัทลงุณัฐพล พรมเชค็

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติชริวทิย ์ สงไข่

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมสมการ ลําสี

6.0299 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชหรัิญ ปรดีาผล

5.6699 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกปัปิยะ สขุล้ําเกนิ

5.1399 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนรนิทร ์ จบีจอหอ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.793 กองทพับกสทุธศิกัดิ ์ สงิหข์รณ์ 0.0

6.764 กองทพัเรอืศรัณย ์ แสนบัวคํา 0.8

6.606 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธบิด ี ชา่งคณุ 0.0

6.587 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอภวิัฒน ์ พระศรี ‐0.3

6.538 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพันเลศิ ทองอนิทร์ 0.0

6.499 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 พษิณุ ขดัแพร่ ‐0.7

6.3710 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีสพุจน ์ บญุหนุน ‐1.0

6.1715 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจักรกฤษ พันธสุา ‐1.7

5.5299 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"วชิากรณ ์ มบีตุรดี ‐1.4

5.8399 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เศรษฐภมู ิ ประเสรฐิพงค์ ‐1.4

4.7399 ร.ร. ประภสัสรรังสติอภชิาต ิ พอ่งสวุรรณ
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬดนุพล พันธส์ขุ

5.3699 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมนภดล ชชูว่ย ‐0.1

DNS99 ร.ร. ควนขนุนนติกิร ฉมิรักษ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์บสรุศกัดิ ์ คงแดง

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูฐานทพั สถิริะบตุร

6.1699 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธรีนพ ถอืแกว้

DNS99 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทสริวชิญ ์ ทพิยพ์นิจ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

14.901 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพันเลศิ ทองอนิทร์ 1.3

14.802 กองทพัเรอืคฑาวฒุ ิ หมนีมิ 0.0

13.917 LoasJonhny THONGKHUMSOUK ‐0.8

13.888 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนธิศิ นบนอ้ม 0.2

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เฉลมิพันธ ์ ราชาพัฒน์

13.3699 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีฐติเิทพ บญุนาคง

DNS99 ร.ร. พัทลงุณัฐพล พรมเชค็

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬเจษฎา พาพจิติร

‐99 กองทพับกวชิติ มนกึดา

‐99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธรีนพ ถอืแกว้

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชหรัิญ ปรดีาผล

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธบิด ี ชา่งคณุ

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 อาณํต ิ โงน่ทา

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

14.743 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีสพุจน ์ บญุหนุน ‐0.3

14.564 MalaysiaNik Fariezal Erman bin Nik Ab Hadi 0.2

14.095 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจักรกฤษ พันธสุา ‐0.1

14.066 กองทพัเรอืธนาตย ์ คํากอ้น 0.0

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอภวิัฒน ์ พระศรี

‐99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมโชตนัินท ์ พรกิเบ็ญจะ

‐99 กองทพับกสทุธศิกัดิ ์ สงิหข์รณ์

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐพงศ ์ แกว้ขํา

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬดนุพล พันธส์ขุ

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกปัปิยะ สขุล้ําเกนิ

‐99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธนวัฒน ์ เมคา

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมสมการ ลําสี
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนรนิทร ์ จบีจอหอ

‐99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 ราเมศ นลิสระคู

‐99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพงศธร สงิหโ์ท

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4.901 กองทพับกปรณต ภูร่ะหงส์

4.902 PhilippinesErenest John Obiena

4.103 กองทพับกศรัญญ ู ขนัตโิชติ

3.904 กองทพัเรอืภาสพงศ ์ อํา่สําอาง

3.505 กองทพัเรอื ทมีบีสวุทิย ์ รอดสําราญ

3.306 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองคงเดช ปัญญาสวัสดิ์

3.307 กองทพัเรอืณรงคฤ์ทธิ ์ แซเ่อีย้ว

2.908 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุททรงพล ตรบีรษัิท

2.909 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรอ้มพันธุ ์ รักษษไวย์

2.9010 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการศภุกร จันทรศร

2.7011 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติยศกร คําเนยีม

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองคงเดช สเุมธรัตน์

DNS99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติรัชชานนท ์ มหาวงษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกปัปิยะ สขุล้ําเกนิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชหรัิญ ปรดีาผล

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.961 กองทพับกสายชล กองกลู

13.682 กองทพับกสทิธศิกัดิ ์ มากแกว้

12.813 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพสิฐิ เอยีนดนุ่น

11.904 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีวรวัฒน ์ คชลนุ

11.555 กองทพัเรอือนุรักษ์ โคตรทพิย์

11.426 ร.ร. ชะอวดตน้ตระการ ชถูงึ

11.227 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธวัชชยั ทองแกว้

11.128 ร.ร. พัทลงุอธวิฒุ ิ บญุเจรญิ

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมธนากร สขุงาม

9.5299 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกติตธิร รังกาทรง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธรีะพงษ์ บญุหลาย

8.4599 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองประสทิธิ ์ ทศันพั์นธ์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมภมีพศ คงศรี
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9.5299 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณัฐพล แหวนแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีณัฐฐพิงษ์ ตา่งประโคน

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชาญวทิย ์ อนิทรมนตรี

DNS99 ร.ร. ควนขนุนเกยีรตภิมู ิ สดุมี

8.8499 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทสรุชยั ขจร

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิจริะวัฒน ์ อาคะราช

11.0099 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุีปรชีา ใจเอือ้

DQ99 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬพเิชษฐ ์ กพัุนลํา

6.5799 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมภานุพงศ ์ ภทัรสนิไพบรูย์

10.3299 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สราย ุ ชาพมิาย

9.4899 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภวูรศิ บญุมงคลกจิ

7.4999 ร.ร. สามพรานวทิยากลา้ณรงค ์ ลีส้วุรรณ์

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"วรตุม ์ สามงา่ม

7.7799 กองทพัเรอืกติตพิงศ ์ บญุมาวัน

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

42.511 กองทพับกสทิธศิกัดิ ์ มากแกว้

39.932 ร.ร. ชะอวดตน้ตระการ ชถูงึ

39.293 กองทพับกปิยะศริ ิ ออนทะประสงค์

38.284 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพสิฐิ เอยีนดนุ่น

38.205 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีวรวัฒน ์ คชลนุ

36.986 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 สรัุตน ์ เขยสงูเนนิ

35.047 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สราย ุ ชาพมิาย

31.268 ร.ร. พัทลงุอธวิฒุ ิ บญุเจรญิ

24.3429 ร.ร. สามพรานวทิยากลา้ณรงค ์ ลีส้วุรรณ์

29.7899 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกติตธิร รังกาทรง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธรีะพงษ์ บญุหลาย

23.8899 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองประสทิธิ ์ ทศันพั์นธ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีศภชุยั ปราณีตพลกรัง

DNS99 ร.ร. พัทลงุอธวิฒุ ิ บญุเจรญิ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนเกยีรตภิมู ิ สดุมี

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"ภานุพงส ์ พรประพันธ์

25.9899 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภวูรศิ บญุมงคลกจิ

24.9199 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬพเิชษฐ ์ กพัุนลํา

30.0099 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทสรุชยั ขจร

‐99 กองทพัเรอือนุรักษ์ โคตรทพิย์
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกติตพิงศ ์ บญุมาวัน

‐99 กองทพัเรอืกติตพิงศ ์ บญุมาวัน

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมภานุพงศ ์ ภทัรสนิไพบรูย์

30.8099 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิจริะวัฒน ์ อาคะราช

ทศกรฑีา 7 /Decathlon 7 (Discu

26.101 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

26.052 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่

22.203 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

20.434 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

17.495 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

16.256 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

13.347 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

59.051 กองทพับกปิยะศริ ิ ออนทะประสงค์

55.452 กองทพับกณัฐวฒุ ิ จัทรด์อน

53.623 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิสขุสวัสดิ ์ คําภา

52.874 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สราย ุ ชาพมิาย

47.205 กองทพัเรอืศภุกฤต ิ ทะรนิทร์

46.116 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสราวฒุ ิ ศรัทธาสขุ

44.977 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬจรีะศกัดิ ์ ชว่งโชติ

43.818 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนวัตน ์ แซเ่ฮง

36.2299 ร.ร. ประชาบํารงุสทิธกิร เพชรโชติ

32.1399 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"วชิากรณ ์ มบีตุรดี

43.4099 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศภุเดช ชา้งนอ้ย

37.4099 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีฐติเิทพ บญุนาคง

35.4899 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีวรวัฒน ์ คชลนุ

31.7599 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทธนศกัดิ ์ วทิยากร

38.2799 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

24.0899 ทมีพนุพนิ‐ทา่อแุทสรุชยั ขจร

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาธรีาวัฒน ์ วงคล์งักา

34.1999 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬพเิชษฐ ์ กพัุนลํา

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาธนาวัฒน ์ พันธอ์โุมงค์

37.5499 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"วันพสิฐิ วริยิะกานนท์

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมภานุพงศ ์ ภทัรสนิไพบรูย์
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญมหาวทิยาลยับรูพา"ธรีร์วัช มรกตจนิดา

39.9299 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

34.5399 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชประชาชาต ิ ฤทธริงค์

37.9799 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวรีเทพ พุม่กะเนาว์

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

60.051 กองทพัเรอืกติตพิงศ ์ บญุมาวัน

51.202 กองทพับกพรีพล ชดิโพธิ์

48.653 กองทพัเรอืทศันัย โคตรสทิธิ

39.124 กองทพับกสรุศกัดิ ์ แสงสวุรรณ

38.145 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองบรรณเจดิ แสนทอง

31.946 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีศภชุยั ปราณีตพลกรัง

24.257 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมภานุพงศ ์ ภทัรสนิไพบรูย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนศกัดิ ์ สขุเกษม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพสิฐิ เอยีนดนุ่น

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกติตพิงศ ์ บญุมาวัน

Shot Put

ทศกรฑีา 3  /Decathlon 3 (Shot

9.301 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่

8.792 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

8.693 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

8.254 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

7.975 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

7.536 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

6.307 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สหชยั สหศกัดิช์าญชยั

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสมชาย พลสงค์

Long Jump

ทศกรฑีา 2  /Decathlon 2 (Long

6.301 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ ‐0.3

5.792 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา 0.6

5.783 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ 0.0

5.664 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่ 2.0

5.585 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี 0.6
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Long Jump

ทศกรฑีา 2  /Decathlon 2 (Long

5.546 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์ 0.6

4.927 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน 1.3

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสมชาย พลสงค์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สหชยั สหศกัดิช์าญชยั

100 m.

ทศกรฑีา 1 พวกที ่1 /Decathlo 0.0m/s

11.501 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

11.532 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่

12.053 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

12.194 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสมชาย พลสงค์

ทศกรฑีา 1 พวกที ่2 /Decathlo 0.2m/s

11.761 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

11.922 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

12.323 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็กฤษณ เลศิฤกธิว์มิานแมน

High Jump

ทศกรฑีา 4 /Decathlon 4 (High

1.821 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

1.732 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

1.613 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่

1.584 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

1.584 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

1.584 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

1.525 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสมชาย พลสงค์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สหชยั สหศกัดิช์าญชยั

400 m.

ทศกรฑีา 5 พวกที ่1 /Decathlo 1.3 m/s

51.721 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

52.592 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

53.453 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

53.854 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ
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400 m.

ทศกรฑีา 5 พวกที ่1 /Decathlo 1.3 m/s

54.335 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่

55.646 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

57.527 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

ทศกรฑีา 5 พวกที ่2 /Decathlo

ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็กฤษณ เลศิฤกธิว์มิานแมน

ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

110 m. Hurdles

ทศกรฑีา 6  /Decathlon 6  (H11

15.921 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่

16.112 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

16.543 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

16.954 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

19.785 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

20.176 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

20.037 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

Pole Vault

ทศกรฑีา 8 /Decathlon 8 (Pole 

2.601 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

2.502 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

‐99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่

‐99 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

‐99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

‐99 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

Javelin Throw

ทศกรฑีา 9 /Decathlon 9 (Jave

42.451 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

40.192 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

38.713 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

38.134 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

36.745 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่
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Javelin Throw

ทศกรฑีา 9 /Decathlon 9 (Jave

27.886 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

25.907 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

1,500 m.

ทศกรฑีา 10/Decathlon 10 (1,5

4:46.541 กองทพัเรอืวสนัต ์ กําลํา

4:47.342 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

4:49.793 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7คเชนทร ์ บญุเฮา่

4:51.844 กองทพัเรอืฤทธไิกร คอินิธิ

5:14.155 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภวูนัย เพชรบรูณ ์

5:18.726 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

5:41.197 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ



Place Name Team 100m. LJ SP HJ 400m. Point 110m.H. DT PV JT 1,500m. Point Record

1 คเชนทร์ บุญเฮ่า ร.ร.กีฬาเทศบาล 11.53 5.66 9.30 1.61 54.33 15.92 26.05 0 36.74 4:49.79

นครนครราชสีมา +0.0 2.0 +0.0

746 514 444 472 626 2,802 742 387 0 395 620 2,144 4,946

1,260 1,704 2,176 2,802 3,544 3,931 3,931 4,326 4,946

2 พรเทพ นราศรี ร.ร.ศรัทธาสมุทร 11.76 5.58 8.69 1.73 52.59 20.03 26.1 2.60 38.13 4:47.34

+0.0 0.6 0.0

699 498 407 569 699 2,872 347 388 264 415 635 2,049 4,921

1,197 1,604 2,173 2,872 3,219 3,607 3,871 4,286 4,921

3 ฤทธิไกร คิอินธิ กองทัพเรือ 12.05 6.30 7.53 1.82 53.45 16.11 17.49 0.00 38.71 4:51.84

+0.0 -0.3 +0.0

641 652 339 644 663 2,939 720 225 0 423 608 1,976 4,915

1,293 1,632 2,276 2,939 3,659 3,884 3,884 4,307 4,915

4 วสันต์ อินผิว ร.ร.สามพรานวิทยา 12.32 5.78 8.79 1.58 53.85 16.95 22.20 2.50 42.45 5:41.19

+0.0 0.0 +0.0

589 540 413 449 646 2,637 629 314 242 478 346 2,009 4,646

1,129 1,542 1,991 2,637 3,266 3,580 3,822 4,300 4,646

5 วสันต์ กําลํา กองทัพเรือ 11.50 5.79 7.97 1.58 51.72 16.54 16.25 0 27.88 4:46.54

+0.0 0.6 +0.0

753 542 365 449 737 2,846 673 203 0 269 640 1,785 4,631

1,295 1,660 2,109 2,846 3,519 3,722 3,722 3,991 4,631

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ 2556 / Thailand Open Track & Field Championships 2013

Decathlon Record Scoring Table - เยาวชนชาย / Junior Men

วันที� 5 - 6 กันยายน 2556 / September 5 - 6, 2013

สถิติประเทศไทย / THA Record: 5,878 points        Pakawat HERNMEK        TU-Rangsit, THA        2002



Place Name Team 100m. LJ SP HJ 400m. Point 110m.H. DT PV JT 1,500m. Point Record

6 ภูวนัย เพชรบูรณ์ ร.ร.กีฬา 12.19 5.54 8.25 1.52 57.52 20.17 20.43 0 40.19 5:14.15

จ.นครศรีธรรมราช +0.0 0.6 +0.0

614 490 381 404 501 2,390 336 280 0 445 481 1,542 3,932

1,104 1,485 1,889 2,390 2,726 3,006 3,006 3,451 3,932

7 สุรพงษ์ น้อยจาน ร.ร.อากาศ 11.92 4.92 6.30 1.58 55.64 19.78 13.34 0 25.90 5:18.72

อํานวยศึกษา +0.0 1.3 +0.0

667 367 266 449 573 2,322 367 150 0 242 457 1,216 3,538

1,034 1,300 1,749 2,322 2,689 2,839 2,839 3,081 3,538

วันที� 5 - 6 กันยายน 2556 / September 5 - 6, 2013

สถิติประเทศไทย / THA Record: 5,878 points        Pakawat HERNMEK        TU-Rangsit, THA        2002

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ 2556 / Thailand Open Track & Field Championships 2013

Decathlon Record Scoring Table - เยาวชนชาย / Junior Men
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100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.341 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

12.622 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วันวสิา กองทอง

12.693 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

12.824 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศริลิกัษณ ์ ปะละภา

12.985 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีศรตุตา อนันต์

13.006 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากมนชิยา วงษ์เดช

13.037 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริลิกัษณ ์ อุน่ศรี

13.188 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติญานศิา รัสเสมอ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

12.261 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

12.722 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีศรตุตา อนันต์

12.923 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศริลิกัษณ ์ ปะละภา

13.004 ทมีพนุพนิพทิยาคมรัตตยิา ปานเหลอืง

13.045 MalaysiaKan Woan Yi 

13.056 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสลลิทพิย ์ ครีโีชติ

13.117 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีคฑาภรณ ์ บญุมี

13.248 ร.ร. พันดอนวทิยากญัตา ใจสะวะ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

12.611 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วันวสิา กองทอง

12.682 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

12.853 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติญานศิา รัสเสมอ

12.884 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริลิกัษณ ์ อุน่ศรี

12.905 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากมนชิยา วงษ์เดช

12.926 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรยา สดีา

13.127 ร.ร. พันดอนวทิยาพรพมิล ทองมหา

13.158 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพัชรมณี ชนิบวรวงศ์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

13.021 MalaysiaKan Woan Yi 

13.032 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติญานศิา รัสเสมอ

13.373 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากไพลนิ หนูนวล

13.444 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศตพร นามสงา่

13.605 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีจริาพร วสิารวฒุิ

13.786 ทมีพนุพนิพทิยาคมธันชนก ผดุผาย

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสมุติรา ประสทิธคิร

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัญาดาวด ี พนูเมฆ
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

100 m.
รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

12.931 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรยา สดีา

13.162 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากมนชิยา วงษ์เดช

13.203 ร.ร. พันดอนวทิยากญัตา ใจสะวะ

13.884 ร.ร. โนนขา่วทิยาอมร ทองโคตร

14.155 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังมนัสวรรณ มณีพรหม

14.206 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทององัคณ ิ คลา้ยภู่

14.707 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้พมิพป์ระภา ธรรมโชติ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์รัชนู ทองศรี

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

12.451 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

12.912 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริลิกัษณ ์ อุน่ศรี

13.093 ร.ร. พันดอนวทิยาพรพมิล ทองมหา

13.164 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพัชรมณี ชนิบวรวงศ์

13.655 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรดา บาลไธสง

13.666 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตยิาพร ชาระมาลย์

13.847 ร.ร. โนนขา่วทิยากณันกิา เทยีบสอน

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์เนตรนภา ขาวเอยีด

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

12.801 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศริลิกัษณ ์ ปะละภา

12.892 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีศรตุตา อนันต์

13.063 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสลลิทพิย ์ ครีโีชติ

13.224 ร.ร. นารนุีกลูชนสิรา อทุธสงิห์

13.315 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธนพร ปรชีล

14.836 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาโซบะ๊ ดอเลา๊ะ

15.807 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองผจงรักษ์ ไกรงาม

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

12.701 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

12.742 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วันวสิา กองทอง

12.933 ทมีพนุพนิพทิยาคมรัตตยิา ปานเหลอืง

13.064 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีคฑาภรณ ์ บญุมี

13.495 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เจนจริา พวงทอง

14.146 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ณัฐกานต ์ พันธนุะ

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูพนดิา โกมทุพงศธร
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200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.6

25.581 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

25.752 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกาญจนา ดวงสวุรรณ ์

25.953 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติญานศิา รัสเสมอ

26.194 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรัพย์

26.595 ทมีพนุพนิพทิยาคมรัตตยิา ปานเหลอืง

26.606 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

26.617 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศริลิกัษณ ์ ปะละภา

27.178 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จามจรุ ี นาคอก

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

25.841 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรัพย์

26.652 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกาญจนา ดวงสวุรรณ ์

27.063 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จามจรุ ี นาคอก

27.354 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริยิา จันดี

27.505 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีศรตุตา อนันต์

27.686 ร.ร. พัทลงุรัชดา ตาหลี

27.857 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วันวสิา กองทอง

28.608 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 นุชนาฎ สระแพงแกว้

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

25.691 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

26.162 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติญานศิา รัสเสมอ

26.543 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

26.824 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศริลิกัษณ ์ ปะละภา

27.235 ทมีพนุพนิพทิยาคมรัตตยิา ปานเหลอืง

27.386 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากไพลนิ หนูนวล

27.857 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรยา สดีา

28.678 ร.ร. นางรองศศธิร กลางโยธี

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

27.882 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 นุชนาฎ สระแพงแกว้

27.923 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากไพลนิ หนูนวล

28.164 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรยา สดีา

29.005 ร.ร. โนนขา่วทิยากณันกิา เทยีบสอน

29.376 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสรินิารถ อนิกนัยา

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูชนสิรา อทุธสงิห์

DQ99 ทมีพนุพนิพทิยาคมธันชนก ผดุผาย

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2
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200 m.

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

27.571 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

29.092 ร.ร. นางรองศศธิร กลางโยธี

28.823 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัวราภรณ ์ บรบิรูณ์

29.165 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ธดิารัตน ์ เมอืงใจ

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาชนาพร หงษ์ทอง

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาสภุาภรณ ์ สารแีกว้

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเกวลนิ เรยีนเมฆ

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจันทมิา บญุคง

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

26.261 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

27.072 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกาญจนา ดวงสวุรรณ ์

27.223 ร.ร. พัทลงุรัชดา ตาหลี

28.174 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริยิา จันดี

29.325 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริลิกัษณ ์ อุน่ศรี

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์รัชนู ทองศรี

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากณัฐฐนัินท ์ ชามโสม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีจารวุรรณ จันทบาล

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

26.401 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติญานศิา รัสเสมอ

26.762 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศริลิกัษณ ์ ปะละภา

28.183 ร.ร. ทุง่สงเพ็ญนภิา สงัขง์าม

28.774 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศภุานชิ พลูเกดิ

30.495 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังมนัสวรรณ มณีพรหม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรรัีตน ์ สมบัตทิอง

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัดวงดาว ชืน่อารมณ์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

26.131 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรัพย์

26.842 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วันวสิา กองทอง

26.923 ทมีพนุพนิพทิยาคมรัตตยิา ปานเหลอืง

26.964 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จามจรุ ี นาคอก

30.465 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้พมิพป์ระภา ธรรมโชติ

30.526 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฐติมิา นอ้ยลทัธี

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์เนตรนภา ขาวเอยีด
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รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

55.871 PhilippinesJenrose Rosales

57.032 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ธัญพมิล แกว้ดี

57.843 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนวพร แซโ่คว้

58.564 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสธุวีรรณ รนัูนต์

1:00.315 PhilippinesMary Lyn Avila

1:01.006 ร.ร. พันดอนวทิยาชนาพร หงษ์ทอง

1:01.947 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนภิาพร สนองค์

1:03.268 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสพัุตรา ชยัยันติ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

56.621 PhilippinesJenrose Rosales

59.572 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ธัญพมิล แกว้ดี

1:01.423 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนวพร แซโ่คว้

1:02.284 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสพัุตรา ชยัยันติ

1:02.445 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนภิาพร สนองค์

1:02.976 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเกวลนิ เรยีนเมฆ

1:04.267 ร.ร. พัทลงุรัชดา ตาหลี

1:04.328 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศรรีลิกัษณ ์ สายโคตร

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

59.201 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสธุวีรรณ รนัูนต์

1:00.302 PhilippinesMary Lyn Avila

1:01.953 ร.ร. พันดอนวทิยาชนาพร หงษ์ทอง

1:02.714 ทมีพนุพนิพทิยาคมธดิาพร ไชยพงศ์

1:03.465 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศภุานชิ พลูเกดิ

1:03.626 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

1:03.727 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ

1:03.968 ร.ร. ทุง่สงเพ็ญนภิา สงัขง์าม

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

1:00.351 PhilippinesMary Lyn Avila

1:00.882 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ธัญพมิล แกว้ดี

1:02.383 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศภุานชิ พลูเกดิ

1:04.164 ร.ร. ทุง่สงเพ็ญนภิา สงัขง์าม

1:08.415 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเสาวลักษณ ์ อําพันประสทิธิ์

1:18.696 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัดวงดาว ชืน่อารมณ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรรัีตน ์ สมบัตทิอง

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2
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400 m.

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

59.791 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสธุวีรรณ รนัูนต์

1:03.092 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

1:04.043 ทมีพนุพนิพทิยาคมธดิาพร ไชยพงศ์

1:05.634 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศรรีลิกัษณ ์ สายโคตร

DNS99 ร.ร. ควนขนุนธดิารัตน ์ ศรสีมโภชน์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์เนตรนภา ขาวเอยีด

DNS99 ร.ร. บงึกาฬและจังหวัดบงึกาฬสาธนิ ี ญาตคํิา

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

1:02.421 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสพัุตรา ชยัยันติ

1:03.682 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ

1:03.963 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนภิาพร สนองค์

1:08.304 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสทุธดิา ดา่นเสอืเรอืง

1:29.015 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมอรยา ศกัดา

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูสพุรรษา อรุะสาย

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

1:02.631 ร.ร. พันดอนวทิยาชนาพร หงษ์ทอง

1:02.752 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเกวลนิ เรยีนเมฆ

1:07.103 ร.ร. นางรองศศธิร กลางโยธี

1:08.894 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ธดิารัตน ์ เมอืงใจ

1:13.685 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัวราภรณ ์ บรบิรูณ์

DNS99 PhilippinesReyvieth Penarubia

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

57.181 PhilippinesJenrose Rosales

1:00.542 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนวพร แซโ่คว้

1:03.773 ร.ร. พัทลงุรัชดา ตาหลี

1:06.794 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐชา จวิมงคลชยั

1:10.275 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่เปรมจติ ลาตําแย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:17.081 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่พรกมล ไตรแกว้

2:18.802 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ

2:19.213 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครโสมศร ี เห็นทัว่

2:20.424 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 เบญจวรรณ บญุประจวบ

2:29.145 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกยัลาณี แดงเนือ่ง
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2:35.396 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสนุสิา ภปัูญญา

2:37.117 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่กฤษณา เตมิเตอืน

2:54.058 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสมฤด ี เรอืงสขุสดุ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:31.541 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ

2:31.782 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครโสมศร ี เห็นทัว่

2:34.133 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่กฤษณา เตมิเตอืน

2:31.784 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สภุาพร ภเูขยีวขํา

2:41.105 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังภทัราภรณ ์ เครอืถาวร

3:05.376 ร.ร. นางรองศริวิมิล กลิน่บหุงา

DNS99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติพัชรภรณ ์ จันทระประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่พรกมล ไตรแกว้

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารดวงสดุา ผลบญุ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:25.451 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่พรกมล ไตรแกว้

2:25.672 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกยัลาณี แดงเนือ่ง

2:26.513 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสนุสิา ภปัูญญา

2:26.984 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสมฤด ี เรอืงสขุสดุ

2:27.235 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 เบญจวรรณ บญุประจวบ

2:32.036 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

2:43.617 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อรวรรณ สนิเสรา้

‐8 ร.ร. นางรองสปุราณี บานกลิน่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศวิมิล จันสตุะ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาศนัศนยี ์ สรุยิะ

ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่กฤษณา เตมิเตอืน

ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่พรกมล ไตรแกว้

สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาธดิารัตน ์ ชาวสวน

ร.ร. นางรองศริวิมิล กลิน่บหุงา

ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารปารยีา สนเสม็

ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณัฐรด ี เคนทอง

ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมอรยา ศกัดา
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:08.133 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่สพัุชชา สวุรรณบํารงุ

5:16.724 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 เบญจมาศ บญุประจวบ

5:22.765 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวันเพ็ญ แกว้ละมลุ

5:26.517 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกิง่แกว้ สงคราม

5:49.4911 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังภทัราภรณ ์ เครอืถาวร

7:16.1812 ร.ร. นางรองสปุราณี บานกลิน่

7:56.0913 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมอรยา ศกัดา

DNS99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาชตุมินณ ์ พุม่หว่ง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศวิมิล จันสตุะ

DNS99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติพัชรภรณ ์ จันทระประดษิฐ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาธดิารัตน ์ ชาวสวน

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:57.751 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่พรกมล ไตรแกว้

5:01.592 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสนุสิา ภปัูญญา

5:24.666 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพณิวด ี กองสนิ

5:40.298 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครโสมศร ี เห็นทัว่

5:45.669 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สภุาพร ภเูขยีวขํา

5:48.4010 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่กฤษณา เตมิเตอืน

DNS99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาศนัศนยี ์ สรุยิะ

DNS99 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติพัชรภรณ ์ จันทระประดษิฐ์

DNF99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณัฐรด ี เคนทอง

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12:01.761 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสทุธพิร จะลอ

12:46.852 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่สพัุชชา สวุรรณบํารงุ

13:22.933 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากแพรพลอย เพลนิพรอม

13:54.734 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรทยั วัชระคุม้ภยั

15:10.265 ร.ร. นาบอนศศธิร มว่งขาว

16:58.866 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวรรณา บัวสกลุ

DNS99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"พัชร ี ทองเปลว

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุธดิา บรูณเ์จรญิ

‐99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพณิวด ี กองสนิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจรินุช นงรัตน์

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัออ้มจติต ์ เผอืกทอง

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสวุนันต ์ ตุย่ไชย
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

19:47.741 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสทุธพิร จะลอ

20:53.972 ศนูยฝึ์กกรฑีา อบจ. ขอนแกน่สพัุชชา สวุรรณบํารงุ

21:35.003 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรทยั วัชระคุม้ภยั

22:11.744 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพรชติา เชือ้มงคล

22:41.045 ทมีพนุพนิพทิยาคมพัชราภรณ ์ เต็งมศีรี

23:55.826 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากอบุลวรรณ อนุรักษ์พงพี

25:04.167 ร.ร. นาบอนศศธิร มว่งขาว

26:22.708 สมาคมกฬีาจังหวัดสงขลาธดิารัตน ์ ชาวสวน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุธดิา บรูณเ์จรญิ

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารดวงสดุา ผลบญุ

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารปารยีา สนเสม็

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารดวงสดุา ผลบญุ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิศศวิมิล ลกัขพันธ์

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเกตวุด ี พทุจริะ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสวุนันต ์ ตุย่ไชย

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารปารยีา สนเสม็

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.7 m/s

14.651 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี

15.032 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสกุญัญา กลา้มาก

15.603 บคุคลอนิทริา สะตี

16.194 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากณัฐตรกิา ไทยแกว้

16.515 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอารรัีตน ์ ทนิปราณี

17.376 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสธุดิา รักษาม่ัน

19.687 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

20.628 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอมรรัตน ์ ชยัลอืเลศิ

20.669 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้จฑุาทพิย ์ อนิทรเกต

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จริภาภรณ ์ มไีชยยา

บคุคลอนิทริา สะตี

ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอมรรัตน ์ ชยัลอืเลศิ

สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากณัฐตรกิา ไทยแกว้

สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากชลสิา จันทรคํ์าปา

ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสกุญัญา กลา้มาก

ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจรินุช นงรัตน์
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ชมรมกรฑีาจังหวัดภเูกต็พวงแกว้ ไชยภกัดี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา

ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอาทติยา มหีมัน

สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสธุดิา รักษาม่ัน

สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอารรัีตน ์ ทนิปราณี

สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิศศวิมิล ลกัขพันธ์

ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้จฑุาทพิย ์ อนิทรเกต

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2m/s

1:04.441 PhilippinesMary Lyn Avila

1:05.612 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสอญัชสิา เสาประเสรฐิ

1:06.363 PhilippinesReyvieth Penarubia

1:07.624 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

1:08.825 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากทศันัยภรณ ์ เวยีงแกว้

1:09.156 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสปุรยีา รักภมูิ

1:09.437 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศรรีลิกัษณ ์ สายโคตร

1:12.508 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสภุชัชา กลิน่รักษา

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:06.531 PhilippinesMary Lyn Avila

1:09.872 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

1:10.373 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสปุรยีา รักภมูิ

1:12.014 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสภุชัชา กลิน่รักษา

1:13.675 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากจันทมิา บญุคง

1:14.356 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสธุดิา รักษาม่ัน

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐชา จวิมงคลชยั

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:06.761 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสอญัชสิา เสาประเสรฐิ

1:07.422 PhilippinesReyvieth Penarubia

1:10.003 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากทศันัยภรณ ์ เวยีงแกว้

1:10.584 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศรรีลิกัษณ ์ สายโคตร

1:19.115 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังประภสัสร ทองกุง้
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:19.646 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอมรรัตน ์ ชยัลอืเลศิ

1:29.777 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้จฑุาทพิย ์ อนิทรเกต

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.161 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ศริลิกัษณ ์ ปะละภา1

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7เนตรกมล สมใจ2
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ธัญพมิล แกว้ดี3

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วันวสิา กองทอง4
48.342 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากวชิดุา เพิม่เดช1

2 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากมนชิยา วงษ์เดช2
2 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสธุวีรรณ รนัูนต์3

2 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรัพย์4
48.443 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสลลิทพิย ์ ครีโีชติ1

3 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์2
3 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชนกิา ตลุาพันธ์3

3 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกญัญปรญิญ ์ บญุรวบ4
49.254 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริยิา จันดี1

4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสมุติรา ประสทิธคิร2
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตยิาพร ชาระมาลย์3

4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนฤภร รามศริิ4
50.195 ร.ร. พันดอนวทิยาสภุาภรณ ์ สารแีกว้1

5 ร.ร. พันดอนวทิยากญัตา ใจสะวะ2
5 ร.ร. พันดอนวทิยาชนาพร หงษ์ทอง3

5 ร.ร. พันดอนวทิยาพรพมิล ทองมหา4
50.276 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เจนจริา พวงทอง1

6 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จามจรุ ี นาคอก2
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ชตุมิา สาครสงูเนนิ3

6 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศศธิร ทองบอ่4
50.907 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีวรรณพร ชะชา1

7 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีคฑาภรณ ์ บญุมี2
7 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีกาญจนา โคตะมา3

7 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีจริาพร วสิารวฒุิ4
51.398 ทมีพนุพนิพทิยาคมหนึง่ฤทยั เวชเหล็ก1

8 ทมีพนุพนิพทิยาคมรัตตยิา ปานเหลอืง2
8 ทมีพนุพนิพทิยาคมธันชนก ผดุผาย3

8 ทมีพนุพนิพทิยาคมธดิาพร ไชยพงศ์4
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

48.911 ‐สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปราการ ที

50.062 ‐ร.ร. นารนุีกลู

50.423 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

50.514 ‐ร.ร. พันดอนวทิยา

52.475 ‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

53.506 ‐ร.ร. โนนขา่วทิยา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

48.921 ‐สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

49.442 ‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

50.623 ‐ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุี

51.444 ‐ทมีพนุพนิพทิยาคม

52.655 ‐ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"

54.836 ‐ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:57.221 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสมฤด ี เรอืงสขุสดุ1
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนวพร แซโ่คว้2

1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครโสมศร ี เห็นทัว่3
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศภุานชิ พลูเกดิ4

3:59.142 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกยัลาณี แดงเนือ่ง1
2 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนฤมล แพรวเพ็ชร์2

2 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนภิาพร สนองค์3
2 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ4

4:01.903 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากทศันัยภรณ ์ เวยีงแกว้1
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสพัุตรา ชยัยันติ2

3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากวชิดุา เพิม่เดช3
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสธุวีรรณ รนัูนต์4

4:06.884 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่บษุบารัตน ์ ธรรมดา1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กนกวรรณ พณิเพ็ง2

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ชตุมิา สาครสงูเนนิ3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศศธิร ทองบอ่4

4:20.865 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสดุารัตน ์ รอดรัตน์1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเสาวลักษณ ์ อําพันประสทิธิ์2

5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนลติา สมหมาย3
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Jr.Women /  เยาวชนหญงิ

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ4
DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอารรัีตน ์ ทนิปราณี1

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสทุธดิา ดา่นเสอืเรอืง2
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสปุรยีา รักภมูิ3

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรยา สดีา4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

‐ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

‐ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

‐ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

‐สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

‐ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6

‐Philippines

‐ทมีพนุพนิพทิยาคม

‐สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปราการ ที

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

‐สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปราการ ที

‐ร.ร. นารนุีกลู

‐ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

‐ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 70 ปี 

‐ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

‐ร.ร. พันดอนวทิยา

‐ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

‐ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุี

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

59:22.431 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนพมาศ มแีสง

1:01.54.962 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากอบุลวรรณ อนุรักษ์พงพี

1:02.31.773 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากอจัฉราวรรณ พรมชยั

1:05.40.894 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเกศสดุา ยอ่งเสง้

1:09.18.575 สโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลติ‐แมเ่มาะเกตวด ี พทุจริะ

1:10.46.056 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ขวัญหทยั ไชยยอง

1:11.29.367 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีนสิากร พาธแิสง

1:15.09.238 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังบญุยนุช รองเดช

DNS99 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีนราพร พาธแิสง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจรินุช นงรัตน์
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10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNF99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาเนตรนภา โยธี

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเกตวุด ี พทุจริะ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.551 ร.ร. พันดอนวทิยาธติมิา ลพีฤกติ

1.552 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณัฐยา แกว้เนย

1.503 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี

1.503 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีณัฐณชิา เสรมิสขุ

1.503 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนติรา ไตรมาศ

‐99 ร.ร. ปลกูปัญญาพจนาฏ สมศรี

‐99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเพ็ญจันทร ์ วันนา

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวรัตน ์ มณีสม

‐99 ทมีพนุพนิพทิยาคมหนึง่ฤทยั เวชเหล็ก

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมพัชรภีรณ ์ ยากํา

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมกมลพรรณ บญุพระ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5.821 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี 1.3

5.273 LoasLaenly PHOUTTHAVONG 0.1

4.966 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสดุารัตน ์ เมอืงแกว้ 0.2

4.788 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรางทพิย ์ เฉลยีวกจิ ‐0.2

4.6112 ทมีพนุพนิพทิยาคมหนึง่ฤทยั เวชเหล็ก 0.2

4.1613 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์ 0.0

4.4714 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางมธรุนิทร ์ ปันแสง 0.0

3.9215 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีศริลิกัษ์ เลคะฉันท์ 0.0

3.7699 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีณัฐณชิา เสรมิสขุ

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเปรมวด ี สวัสดผิล

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬชลธชิา ทองพมิพ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิสพุรทพิย ์ สธุาทพิย์

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 จฑุาภรณ ์ แวววับ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.502 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ ‐0.2

5.254 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสพุชิญา อว่มฤทธิ์ 0.0
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.135 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสกุญัญา กลา้มาก 0.5

4.917 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเหมอืนฝัน หงสคํ์าจันทร์ 0.1

4.769 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 ณัฐฎาพร ทองปัญญา 0.2

4.7510 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีศริพิร พรหมสวัสดิ์ 0.2

4.6211 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณัฐยา แกว้เนย ‐1.0

3.9016 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกนกพร เพ็ชรฤทธิ์ 0.3

3.4399 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษวราพร แกว้ประสทิธิ์ ‐1.1

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่บญุธญิา สไีธสง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬฐนชิา สใีส

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนันทยิา มากศรี

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมกมลพรรณ บญุพระ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.391 LoasLaenly PHOUTTHAVONG ‐0.2

11.272 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากนุธดิา ลาพรหมมา 0.0

11.193 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสพุชิญา อว่มฤทธิ์ 0.2

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่บญุธญิา สไีธสง

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาธติมิา ลพีฤกติ

‐99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนัฐฐากมล ศกุรกาญจน์

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกนกพร เพ็ชรฤทธิ์

‐99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสดุารัตน ์ เมอืงแกว้

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬฐนชิา สใีส

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬชลธชิา ทองพมิพ์

‐99 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางมธรุนิทร ์ ปันแสง

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเปรมวด ี สวัสดผิล

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนุธดิา ลาพรมมา

‐99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีณัฐณชิา เสรมิสขุ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนสดุารัตน ์ หนูเปีย

‐99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเหมอืนฝัน หงสคํ์าจันทร์

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 รุง่ฤด ี จําศรี

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรางทพิย ์ เฉลยีวกจิ

‐99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสกุญัญา กลา้มาก

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 ณัฐฎาพร ทองปัญญา
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Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.201 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากภคณัฐ พวงศลิป์ภกัดี

‐99 บคุคลSusie May Tradgill

‐99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากนภสรา พลายชนะ

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากประกายดาว สขุโสม

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.241 ร.ร. ราชนิบีรูณะอารรัีตน ์ อนิทดษิฐ

11.682 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเกลยีวพันธ ์ ดว้งใหญ่

11.273 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากจารวุรรณ สรอ้ยเสนา

10.754 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากวรชา จันทรภ์าส

10.125 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารอเมาวส ี สวา่งวงค์

9.176 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณัฐวรี ์ หนัทําเล

9.117 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีธัญชนก ศริะจติต์

8.418 ร.ร. พัทลงุผกามาศ ทองเกดิอนิทร์

7.759 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพมิพศิา สงหนู

6.1510 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษยภุาพัตร ประดบัเพ็ชร

5.8211 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เฟ่ืองฟ้า จันนี

5.3712 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเทพยดุา แซเ่ตยีว

5.3513 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสขุาวด ี อว่มฤทธิ์

5.2314 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีกญัจน ์ มั่นภกัดี

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมสกุญัญา สงัขท์อง

DNS99 ร.ร. เมอืงดง้วทิยาพมิพพ์จ ี ไพรสณฑ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬสาวลกัษณ ์ บญุจันที

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสายชล โอชารส

DNS99 ร.ร. ควนขนุนรัษฎาภรณ ์ คงแป้น

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณชิภสัร ์ วริยิะหรัิญไพบลูย์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิสพุรทพิย ์ สธุาทพิย์

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

40.171 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากจารวุรรณ สรอ้ยเสนา

33.602 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพมิพศิา สงหนู

29.803 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารอเมาวส ี สวา่งวงค์

28.254 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมีบีธัญชนก ศริะจติต์

28.115 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเกลยีวพันธ ์ ดว้งใหญ่
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

27.746 ร.ร. พัทลงุผกามาศ ทองเกดิอนิทร์

27.667 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เฟ่ืองฟ้า จันนี

22.488 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษยภุาพัตร ประดบัเพ็ชร

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมปรยีาภรณ ์ พรหมทอง

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมสกุญัญา สงัขท์อง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดบงึกาฬสาวลกัษณ ์ บญุจันที

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากมลทชิา จิว๋ทา

DNS99 ร.ร. ควนขนุนศริพิร ทองวัตร

DNS99 ร.ร. ประภสัสรรังสติสริลิกัษณ ์ หนูรัตน์

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณชิภสัร ์ วริยิะหรัิญไพบลูย์

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 สภุสัสร แสงกลา้

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิสพุรทพิย ์ สธุาทพิย์

18.5799 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเทพยดุา แซเ่ตยีว

18.7899 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสขุาวด ี อว่มฤทธิ์

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

43.321 PhilippinesEvalyn Palabrica

35.652 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจรยิา วชิยัดษิฐ์

32.833 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

32.704 ร.ร. ประชาบํารงุอารยีา หมาดเสน็

32.695 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

30.516 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อจัฉรา อนิทรโ์ยธา

26.367 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธัญญารัตน ์ เทยีนหอม

25.648 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมศริบิญุญา แกลว้กลา้หาญ

23.399 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน ์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษยภุาพัตร ประดบัเพ็ชร

13.7910 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเทพยดุา แซเ่ตยีว

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมรัตตยิากร แกว้หนู

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธดิารัตน ์ เรอืงแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อญัชรดิา ปัญญาพวน

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมอญัชญั ณะนติย์

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากอารยีา หมาดเสน็

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากมลทชิา จิว๋ทา

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสายชล โอชารส

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดอทุยัธานโีรงเรยีนหว้ยคตพทิสพุรทพิย ์ สธุาทพิย์

DNS99 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณัฐรด ี เคนทอง

DNS99 ทมีพนุพนิพทิยาคมหนึง่ฤทยั เวชเหล็ก
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาศริลิกัษณ ์ ตยิะกวา้ง

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51.091 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากมิง่กมล คุม้ผล

34.372 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากจริาภรณ ์ เทพหมอยา

32.003 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7นงนภสั ปัญญายิง่

31.364 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงสาวติร ี แกว้สขุศรี

31.095 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสายชล โอชารส

22.376 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเทพยดุา แซเ่ตยีว

14.867 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสขุาวด ี อว่มฤทธิ์

100 m. Hurdles

สตัตกรฑีา 1 พวกท ี1 /Heptath +0.9

14.711 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี

17.202 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเพ็ญจันทร ์ วันนา

17.853 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวรัตน ์ มณีสม

18.224 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา

21.515 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 รุง่ฤด ี จําศรี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธดิารัตน ์ เรอืงแกว้

สตัตกรฑีา 1 พวกที ่2 /Heptath

17.931 ร.ร. ปลกูปัญญาพจนาฏ สมศรี

18.962 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

21.733 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญา ใจดี

DNS99 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

High Jump

สตัตกรฑีา 2 /Heptathlon 2 (Hi

1.661 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี

1.482 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเพ็ญจันทร ์ วันนา

1.453 ร.ร. ปลกูปัญญาพจนาฏ สมศรี

1.424 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวรัตน ์ มณีสม

1.425 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา

1.366 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธดิารัตน ์ เรอืงแกว้
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High Jump

สตัตกรฑีา 2 /Heptathlon 2 (Hi

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนติยา บสุวะ

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญา ใจดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอาทติยา มหีมัน

DNS99 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

DNS99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 รุง่ฤด ี จําศรี

Shot Put

สตัตกรฑีา 3 /Heptathlon 3 (Sh

9.481 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี

8.372 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเพ็ญจันทร ์ วันนา

7.193 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

7.054 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 รุง่ฤด ี จําศรี

6.445 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวรัตน ์ มณีสม

6.406 ร.ร. ปลกูปัญญาพจนาฏ สมศรี

6.237 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญา ใจดี

4.088 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธดิารัตน ์ เรอืงแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนติยา บสุวะ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอาทติยา มหีมัน

DNS99 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

200 m.

สตัตกรฑีา 4 พวกที1่ /Heptath ‐0.3

27.652 ร.ร. ปลกูปัญญาพจนาฏ สมศรี

29.154 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

29.245 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา

29.397 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวรัตน ์ มณีสม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธดิารัตน ์ เรอืงแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนติยา บสุวะ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

สตัตกรฑีา 4 พวกที2่ /Heptath

25.491 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี
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200 m.

สตัตกรฑีา 4 พวกที2่ /Heptath

29.083 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเพ็ญจันทร ์ วันนา

29.286 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 รุง่ฤด ี จําศรี

30.698 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญา ใจดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอาทติยา มหีมัน

DNS99 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

Long Jump

สตัตกรฑีา 5 /Heptathlon 5 (Lo

5.671 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี ‐0.5

4.822 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเพ็ญจันทร ์ วันนา ‐0.3

4.613 ร.ร. ปลกูปัญญาพจนาฏ สมศรี ‐0.2

4.534 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์ ‐0.2

4.365 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 รุง่ฤด ี จําศรี 0.3

4.276 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา 0.0

4.127 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวรัตน ์ มณีสม 1.5

3.868 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญา ใจดี ‐1.4

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธดิารัตน ์ เรอืงแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนติยา บสุวะ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอาทติยา มหีมัน

DNS99 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

Javelin Throw

สตัตกรฑีา 6 /Heptathlon 6 (Ja

33.721 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี

27.692 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

21.873 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเพ็ญจันทร ์ วันนา

18.164 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวรัตน ์ มณีสม

16.435 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 รุง่ฤด ี จําศรี

15.666 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญา ใจดี

13.117 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา

8.898 ร.ร. ปลกูปัญญาพจนาฏ สมศรี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธดิารัตน ์ เรอืงแกว้

DNS99 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอาทติยา มหีมัน
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Javelin Throw

สตัตกรฑีา 6 /Heptathlon 6 (Ja

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนติยา บสุวะ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

800 m.

สตัตกรฑีา 7 /Heptathlon 7 (80

2:34.751 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากกชกร คําเรอืงศรี

2:39.962 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนวรัตน ์ มณีสม

2:40.373 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากเพ็ญจันทร ์ วันนา

2:44.174 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6 รุง่ฤด ี จําศรี

2:.54.445 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสนว์ทิยาสมทุรปรากสชุาดา โตมาซา

2:56.566 ร.ร. ปลกูปัญญาพจนาฏ สมศรี

2:57.847 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

3:19.878 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญา ใจดี



Place Name Team 100m. HJ SP 200 Point LJ JT 800 Point Record

1 กชกร คําเรืองศรี อนุสาสน์วิทยา 14.71 1.66 9.48 25.49 5.67 33.72 2:34.75

สมุทรปราการ +0.0 -0.5

880 806 495 842 3,023 750 547 635 1,932 4,955

1,686 2,181 3,023 3,773 4,320 4,955

2 เพ็ญจันทร์ วันนา อนุสาสน์วิทยา 17.20 1.48 8.37 29.08 4.82 21.87 2:40.37

สมุทรปราการ +0.0 -0.3 -0.3

574 599 423 548 2,144 511 324 569 1,404 3,548

1,173 1,596 2,144 2,655 2,979 3,548

3 นวรัตน์ มณีสม ร.ร.กีฬา 17.85 1.42 6.44 29.39 4.12 18.16 2:39.96

จ.นครศรีธรรมราช +0.0 -0.3 1.5

504 534 299 526 1,863 336 255 573 1,164 3,027

1,038 1,337 1,863 2,199 2,454 3,027

4 กชกร พลประสิทธิ� ร.ร.สามพรานวิทยา 18.96 1.36 7.19 29.15 4.53 27.69 2:57.84

+0.0

394 470 347 543 1,754 436 433 386 1,255 3,009

864 1,211 1,754 2,190 2,623 3,009

5 พจนาฎ สมศรี ร.ร.ปลูปัญญา 17.93 1.45 6.40 27.65 4.61 8.89 2:56.56

+0.0 +0.3 -0.2

496 566 297 659 2,018 456 86 398 940 2,958

1,062 1,359 2,018 2,474 2,560 2,958

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ 2556 / Thailand Open Track & Field Championships 2013

Heptathlon Record Scoring Table - เยาวชนหญิง / Junior Women

วันที� 3 - 4 กันยายน 2556 / September 3 - 4, 2013

สถิติประเทศไทย / THA Record: 5,630 points        Wassana WINATHO        Bangkok, THA        1998



Place Name Team 100m. HJ SP 200 Point LJ JT 800 Point Record

6 สุชาดา โตมาซา สโมสรกีฬา 18.22 1.42 4.08 29.24 4.27 13.11 2:54.44

ร.ร.สวนกุหลาบ +0.0 -0.3 0.0

466 534 151 537 1,688 371 162 419 952 2,640

1,000 1,151 1,688 2,059 2,221 2,640

7 รุ่งฤดี จําศรี ร.ร. กีฬา 21.51 0 7.05 29.28 4.36 16.43 2:44.17

นครนนท์วิทยา 6 +0.0 -0.3 0.3

189 0 338 534 1,061 393 223 526 1,142 2,203

189 527 1,061 1,454 1,677 2,203

8 ธนัญญา ใจดี ร.ร.กีฬา จ.ตรัง 21.73 0 6.23 30.69 3.86 15.66 3:19.87

+0.0 -0.3 -1.4

175 0 286 435 896 276 209 203 688 1,584

175 461 896 1,172 1,381 1,584

วันที� 3 - 4 กันยายน 2556 / September 3 - 4, 2013

สถิติประเทศไทย / THA Record: 5,630 points        Wassana WINATHO        Bangkok, THA        1998

กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ 2556 / Thailand Open Track & Field Championships 2013

Heptathlon Record Scoring Table - เยาวชนหญิง / Junior Women
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