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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.6

11.571 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูศสัตราวธุ สระตงัโหมง

11.622 ทมีสงิหบ์รุีสรอรรถ ดาบบัง

11.643 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

11.754 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

11.815 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

11.856 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริยทุธ แกว้โส

11.877 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการณัฐพงษ์ กํา่แกว้

12.198 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธราดล แยม้กลิน่

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1 ‐0.1

11.531 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูศสัตราวธุ สระตงัโหมง

11.962 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธราดล แยม้กลิน่

11.993 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสง

12.044 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุนัินท ์ พุม่จันทร์

12.065 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์ กนัพน้ภัย

12.206 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วษิณุ รูห้ลัก

12.357 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐวฒุ ิ คําคณุคํา

12.518 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ไชยวัฒน ์ มั่นสติ

DQ99 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการธรีดล พรมนา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 ‐0.1

11.561 ทมีสงิหบ์รุีสรอรรถ ดาบบัง

11.652 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการณัฐพงษ์ กํา่แกว้

11.713 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริยทุธ แกว้โส

11.914 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

11.995 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีธราเทพ มขุโรจน์

12.126 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชนิกร ปะการะเต

12.147 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

12.348 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนติพินธ ์ หมืน่เอ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Semi ‐ Final FINAL 3 ‐0.1

11.561 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

11.652 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

11.763 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

11.794 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎ ์ ปานสงัข์

12.125 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทชิานนท ์ แกว้กระจาย

12.136 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนวฒัน ์ ธารมศิกัดิ์

12.247 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฏายธุ

12.488 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์จริายสุ ประเทอืงไทย
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
100 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Semi ‐ Final FINAL 3 ‐0.1

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

11.721 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

11.802 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริยทุธ แกว้โส

12.003 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วษิณุ รูห้ลัก

12.714 ร.ร. พทุไธสงพงศกร โพธขํิา

12.765 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมภราดร แกว้ชืน่

13.316 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี อภรัิกษ์ ศรแีกว้

13.347 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสภุัทร จันทรเ์สวก

13.888 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นาวนิ อดุมสมบรูณ์

14.989 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์คณุวฒุ ิ จันทรเ์ปลง่

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

11.841 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

11.992 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

12.143 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์จริายสุ ประเทอืงไทย

12.214 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ไชยวัฒน ์ มั่นสติ

12.455 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยาณัฐวฒัน ์ บญุมี

12.536 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั Bเอกรัตน ์ ศรบีู

13.107 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์นติพิจน ์ บญุทา

13.218 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสสรายทุธ อะเวลา

DNS99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์วาทศลิป์ จันทรเ์ปลง่

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

11.941 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุนัินท ์ พุม่จันทร์

12.072 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

12.333 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายเจษฎากร หอมทรง

12.774 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก รณชยั เพ็งคําป้ิง

13.005 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสศริโิชค หอมสวุรรณ

13.426 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสหรัฏ ชนูาวา

14.087 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั Bอลงกรณ ์ เหลา่พลิา

14.288 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์วชริะ สกีานชิย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชญานนท ์ ยอดถงึ

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

12.301 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐวฒุ ิ คําคณุคํา

12.412 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนพสทิธิ ์ จันทะโพธิ์

12.643 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีพนูพพัิฒน ์ หอมชืน่

12.744 เทศบาลนครภเูกต็วริณุวฒุ ิ รองเดช
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
100 m.

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

12.795 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพัชรพล นมีวนัสนิ

13.316 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

16.847 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ธรีศกัดิ ์ ภนูคิม

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีนพรจุ บัวปลัง่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธานนิทร ์ ทองทุม่

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

12.091 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีธราเทพ มขุโรจน์

12.402 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ กอ้งภพ บัวระบัติ

12.423 ร.ร. พทุไธสงศภุชยั ผอ่งไธสง

12.584 เทศบาลนครภเูกต็พนภพ แกว้เหลอืง

12.695 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ณัฐธพงษ์ เกตวุชิติ

12.746 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัสทิธชิยั กาบตุร

13.607 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาซโูฮม ี มะบเูกะ

DNS99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดณัฐชนน กลจะแสง

DNS99 ทมีสาธติรามคําแหงถริสมัชญ ์ พราหมณ์พริง้

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

12.091 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทชิานนท ์ แกว้กระจาย

12.232 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนติพินธ ์ หมืน่เอ

12.613 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ กวนิภพ พลานา

12.684 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสโฮม ี วะเลา๊ะ

12.965 ทมีนครแหลมฉบังอธวิฒัน ์ อทุาหงษ์

13.136 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดศภุณัฐ ทองดี

13.217 ทมีสาธติรามคําแหงวรัภัทร เย็งยโูซะ๊

13.868 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่อนุรักษ์ อปัุชฌาย์

DNS99 ร.ร. สงูเนนิเจษฎาภรณ ์ โพกสงูเนนิ

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

12.261 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฏายธุ

12.322 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาศราวฒุ ิ ศรอีวยชยั

12.433 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดสทิธกิร ศริโิส

12.704 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ภรูธิัช บญุทวสีวสัดิ์

12.885 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางเจษฎาพร เทยีนทอง

13.076 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤตพิงษ์ ศรอีนันต์

13.597 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่เสฏฐวฒุ ิ แกว้ดอนหัน

14.238 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีวนัฮาซนั แวกยีเระ

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
100 m.

12.201 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชนิกร ปะการะเต

12.312 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสเุมธ ทองทพิย์

12.343 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูภาณุวตัร ไมตรจีติร

12.404 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรรมรนิทร ์ แกว้พศิ

12.585 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนุชา แกว้กนัรัตน์

13.176 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีนัสรยี ์ เบ็ยแกกาโอะ

DNS99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดวรศิ จําปาหอม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพนาลกัษณ์ ทามัน

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนวฒัน ์ ขอบขํา

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

11.611 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูศสัตราวธุ สระตงัโหมง

11.842 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎ ์ ปานสงัข์

11.943 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

12.464 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นันนภพ สมบรูณน์อ้ย

12.535 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพัชรพล สวสัด ี

12.686 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพงษ์พสิทุธิ ์ จงจอหอ

12.817 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีอดุมชยั ทองมั่งคง

13.428 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)ดจุตะวนั มหาดไทย

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีสหชาต ิ คลา้ยอดุม

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

11.901 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสง

12.232 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์ กนัพน้ภัย

12.303 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ณัฐวฒุ ิ ภัตตจิารี

12.644 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีธรีะวฒุ ิ อนิเลศิ

12.885 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีกนัต ์ สขุมว่ง

12.976 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bณัฐวฒุ ิ รักปาน

DNS99 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยาปิยะ สายศร

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ภาคนิ จงอยู่

DNS99 ทมีนครสกลนครชยัรัตน ์ ไชยชมภู

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11

11.681 ทมีสงิหบ์รุีสรอรรถ ดาบบัง

11.782 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการธรีดล พรมนา

12.003 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธราดล แยม้กลิน่

12.124 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนวฒัน ์ ธารมศิกัดิ์

12.835 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยากติตพิงษ์ พรมทอง

12.986 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูอภทิกัข ์ นันทกจิรัตนกลู

13.237 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี เฉลมิเกยีรต ิ ศรสีมบัติ
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
100 m.

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11

14.748 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์มานะ นหิะ

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12

11.931 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการณัฐพงษ์ กํา่แกว้

12.472 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กอ้งภพ แสนนาม

12.763 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูณัฐฉัตร บรุษุสทิธิ ์

13.074 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ชชัชยั นลิพงษ์

13.305 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bนนทวฒัน ์ ออ่นแกว้

13.346 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาอภสิทิธิ ์ บญุเสรมิ

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อาลยีาส สะเตง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพรรณมงคล ศรอีทุยั

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

23.191 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

23.372 ทมีสงิหบ์รุีสรอรรถ ดาบบัง

23.613 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูศสัตราวธุ สระตงัโหมง

23.654 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

23.875 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

23.996 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการธรีดล พรมนา

24.027 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1 0.0

23.761 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

23.912 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการธรีดล พรมนา

23.933 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

24.354 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพนาลกัษณ์ ทามัน

24.625 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธราดล แยม้กลิน่

24.686 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

25.157 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฏายธุ

25.508 ร.ร. บัวขาวอดเิทพ โชตจิรงุ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 0.0

23.141 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

23.552 ทมีสงิหบ์รุีสรอรรถ ดาบบัง

23.643 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

24.574 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชนิกร ปะการะเต
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
200 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 0.0

24.725 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูภาณุวตัร ไมตรจีติร

25.136 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรรมรนิทร ์ แกว้พศิ

25.467 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศลิา ขนุทอง

DNS99 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Semi ‐ Final FINAL 3 0.4

23.381 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูศสัตราวธุ สระตงัโหมง

23.752 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

24.033 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ณัฐธพงษ์ เกตวุชิติ

24.054 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วษิณุ รูห้ลัก

24.125 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายมหาสมทุร อาษา

24.626 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศรายทุธ วงษ์ชาญศรี

25.837 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ปิยงักรู อว่มอรณุ

DISQ99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยารัชชานนท ์ คงศรชีาย

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐1.3

25.501 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ณัฐธพงษ์ เกตวุชิติ

26.052 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรีพัฒน ์ นามไพโรจน์

26.173 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั Bธนกฤต เปลีย่นศรี

26.474 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bณัฐวฒุ ิ รักปาน

30.315 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นาวนิ อดุมสมบรูณ์

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากอารยา บางพนิ

DQ99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษดา กลุประสทิธิ์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.4

23.891 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

24.902 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรรมรนิทร ์ แกว้พศิ

26.463 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

27.414 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bนนทวฒัน ์ ออ่นแกว้

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็ศศนพิา ศริวิฒุ ิ

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริยทุธ แกว้โส

DNS99 ร.ร. ป่าซางสทิธกิร สงิหแ์กว้

DNS99 ร.ร. พทุไธสงศภุชยั ผอ่งไธสง

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐0.3

23.871 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูศสัตราวธุ สระตงัโหมง

24.912 ร.ร. ทา่อแุทพทิยารัชชานนท ์ คงศรชีาย

24.943 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศลิา ขนุทอง
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
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Boy/ อนชุนชาย
200 m.

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐0.3

25.204 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารกติตศิกีดิ ์ โสตเกดิ

25.215 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธรีะวทิย ์ มชีะนะ

25.496 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ กอ้งภพ บัวระบัติ

26.517 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กอ้งภพ แสนนาม

26.328 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก รณชยั เพ็งคําป้ิง

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 +0.0

24.141 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วษิณุ รูห้ลัก

24.852 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศรายทุธ วงษ์ชาญศรี

25.193 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสง

25.874 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ กวนิภพ พลานา

26.555 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก รัชชานนท ์ หติานนท์

26.876 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูณัฐฉัตร บรุษุสทิธิ ์

27.727 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"สมพล อนิทช์าํนาญ

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์มานะ นหิะ

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐1.0

23.621 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

24.152 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ปิยงักรู อว่มอรณุ

24.533 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์

25.754 ร.ร. พทุไธสงปิยะวฒัน ์ หไูธสง

26.135 ทมีนครแหลมฉบังอธวิฒัน ์ อทุาหงษ์

27.276 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นาวนิ อดุมสมบรูณ์

DNS99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์ณัฐวฒุ ิ ไมอ้อ่นดี

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อาลยีาส สะเตง

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐1.1

23.921 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการธรีดล พรมนา

25.602 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาพรพชิยั ธรรมศรี

25.893 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เจตนพัิทธ ์ ธงไชย

26.154 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสโฮม ี วะเลา๊ะ

27.245 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีนัสรยี ์ เบ็ยแกกาโอะ

DQ99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสรฤทธิ ์ เทพบรุี

DNS99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสศริโิชค หอมสวุรรณ

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.1

24.071 ทมีสงิหบ์รุีสรอรรถ ดาบบัง

25.772 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณัฐพนธ ์ มสีขุ 

26.433 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการณัฐพงษ์ กํา่แกว้
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
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Boy/ อนชุนชาย
200 m.

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.1

28.374 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีอรฟิาน สาหะ

35.255 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ธรีศกัดิ ์ ภนูคิม

DNS99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดวรศิ จําปาหอม

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีนพรจุ บัวปลัง่

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ ฟกูทรัพย์

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.1

23.721 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

25.102 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทชิานนท ์ แกว้กระจาย

25.643 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์จริภัทร ไชยสง

26.344 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั Bกรวชัร จอมทะรักษ์

27.545 ร.ร. ป่าซางเจษฎาภรณ ์ เลศิลังกา

DQ99 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีธราเทพ มขุโรจน์

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาเกรยีงศกัดิ ์ แออว่ม

DNS99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดณัฐชนน กลจะแสง

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 +0.0

24.671 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธราดล แยม้กลิน่

24.932 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฏายธุ

25.393 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยาณัฐวฒัน ์ บญุมี

26.194 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูอภทิกัข ์ นันทกจิรัตนกลู

27.625 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่เสฏฐวฒุ ิ แกว้ดอนหัน

28.406 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสหรัฏ ชนูาวา

31.057 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์คณุวฒุ ิ จันทรเ์ปลง่

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนวฒัน ์ ขอบขํา

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐0.2

25.341 ร.ร. บัวขาวอดเิทพ โชตจิรงุ

25.502 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพัชรพล นมีวนัสนิ

25.543 เทศบาลนครภเูกต็นวภัทร แกว้คลิง้

33.134 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์วาทศลิป์ จันทรเ์ปลง่

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงมนตม์นัส บญุเกือ้

DNS99 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาลกัก ี ยยูามาดู

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ธนพล อยูศ่รี

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.1

23.871 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

25.412 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนพสทิธิ ์ จันทะโพธิ์

25.903 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยากติตพิงษ์ พรมทอง
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
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Boy/ อนชุนชาย
200 m.

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.1

27.204 เทศบาลนครภเูกต็ปภาวนิ ชมุเพ็ง

27.435 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี นภดล ผลทพิย์

30.206 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์วชริะ สกีานชิย์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีธนกฤต ทองจันทร์

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12 ‐1.5

23.781 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

25.132 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีนพฤทธิ ์ รัตนบรุี

25.623 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังทรัพยน์คร นาคสทีอง

26.924 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสรุบดุ ี ดเีดน่

27.385 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี เฉลมิเกยีรต ิ ศรสีมบัติ

28.936 ร.ร. สตลูวทิยาศรวชิญ ์ เณคราช

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธานนิทร ์ ทองทุม่

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13 ‐1.1

24.321 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชนิกร ปะการะเต

24.632 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

25.643 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพัชรพล สวสัด ี

26.544 ร.ร. ฐานเทคโนโลยียศวร เขยีวยํา

26.825 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์จริายสุ ประเทอืงไทย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนติพินธ ์ หมืน่เอ

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี สงิหช์ยั อยูท่อง

รอบแรกพวกที ่14/ ROUND 14 ‐0.8

24.251 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายมหาสมทุร อาษา

24.622 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพนาลกัษณ์ ทามัน

25.473 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดสทิธกิร ศริโิส

27.744 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดศภุณัฐ ทองดี

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภานุภัทร โพธิอ์อ่น

DNS99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ณฤช จารเุวคนิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชญานนท ์ ยอดถงึ

รอบแรกพวกที ่15/ ROUND 15 ‐0.4

24.701 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูภาณุวตัร ไมตรจีติร

25.472 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวนัมนู หนูจันทร์

26.073 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัสทิธชิยั กาบตุร

27.034 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)ดจุตะวนั มหาดไทย

28.215 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาอภสิทิธิ ์ บญุเสรมิ

28.466 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาซโูฮม ี มะบเูกะ
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Boy/ อนชุนชาย
200 m.

รอบแรกพวกที ่15/ ROUND 15 ‐0.4

DQ99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัคณุภาพ เอกอคัรายทุธ

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

36.401 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐกานต ์ แสนสวาสดิ์

36.432 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์ สมวงศ์

36.663 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการสากล สงิหว์เิศษ

36.684 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

37.225 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สบืสรา้ง ผายเงนิ

37.396 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

37.447 ร.ร. พระแสงวทิยากฤษดากรณ ์ ใหมพู่ล

38.188 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัเอกลกัษณ ์ ศรบีู

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

36.911 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

36.992 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการสากล สงิหว์เิศษ

36.993 ร.ร. พระแสงวทิยากฤษดากรณ ์ ใหมพู่ล

40.534 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาพรพชิยั ธรรมศรี

42.885 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรีเดช ชว่ยไกร

44.956 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่กติตวิฒัน ์ สาตุน่

45.457 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ธนภทัร สบือาย

45.768 ทมีนครแหลมฉบังคณุภัทร ซือ่สตัย์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

37.941 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐพงษ์ ฉมิชาติ

40.172 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธรีะวทิย ์ มชีะนะ

43.503 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการธรีะดา หารวาปี

44.214 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมธราดล เทถม

44.565 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีนัฐพงศ ์ ผวิบัวคํา

45.086 ร.ร. สตลูวทิยาศรวชิญ ์ เณคราช

48.157 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี อนุชา ยานจรัส

DNS99 ร.ร. ลําพระเพลงิพทิยาคมนภดล พาพรหมราช

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

39.471 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีวฒันชยั มสีวุรรณ์

39.612 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีธนีพงศ ์ พวงเพชร

41.553 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสศริโิชค หอมสวุรรณ

42.274 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนรัชชานนท ์ ทะเลทอง

43.015 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัวชิระวทิย ์ ราชวงษ์
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Boy/ อนชุนชาย
300 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

45.456 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดศภุณัฐ นาคฤทธิ์

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรอตภิัช รอดพึง่

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงฤทยัทพิย ์ นวลขาว

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

37.031 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐกานต ์ แสนสวาสดิ์

37.752 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ปิยงักรู อว่มอรณุ

38.503 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์วฒุชิยั หนูหยู่

39.564 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยาณัฐวฒัน ์ บญุมี

40.795 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดธนพล สายโรจน์

41.186 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีศภุวชิญ ์ แซล่ิม้

43.847 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสสรายทุธ อะเวลา

47.038 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัธนวิฒัน ์ แกว้สําราญ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

39.031 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aนัฐวฒุ ิ ระวงั

39.972 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสจุติ เดชบรัุมย์

40.473 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ณัฐธพงษ์ เกตวุชิติ

40.984 เทศบาลนครนนทบรุีธนกฤต ชืน่จติต์

41.325 ทมีนครแหลมฉบังอธวิฒัน ์ อทุาหงษ์

42.406 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั Bธนกฤต เปลีย่นศรี

42.757 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ สวสัดพิรรดิ ์ ประทมุสาย

43.108 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดนันทวฒัน ์ เวยีงสมิา

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

39.981 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสรุชยั ขาวดํา

39.492 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์จริภัทร ไชยสง

41.343 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ศริะวฒุ ิ หงคง์าม

42.024 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสมประสงค ์ แงะสมฤทธิ์

42.115 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก รัชชานนท ์ หติานนท์

42.916 ร.ร. พทุไธสงศภุชยั ผอ่งไธสง

45.167 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาอภสิทิธิ ์ บญุเสรมิ

45.548 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั Bธนทตั คลา้ยสมบัติ

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

37.021 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

37.492 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สบืสรา้ง ผายเงนิ

38.493 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปัณณวทิย ์ สาสมจติต์

39.184 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ
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Boy/ อนชุนชาย
300 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

40.245 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bภรีพัฒน ์ ระวัง

DNS99 ร.ร. ลําพระเพลงิพทิยาคมบญุฤทธิ ์ ชดิตะขบ

DNS99 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูแทนกาย เอกอําพัน

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีพรีพล โพธิท์อง

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

37.491 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์ สมวงศ์

38.032 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชยัณรงค ์ ศริสิมบัติ

38.353 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วชัรากร เทยีบลา

40.344 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bรชานนท ์ จันทรแ์กว้

42.085 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูชเูกยีรต ิ พ่ัวพวง 

44.016 ร.ร. ป่าซางสทิธกิร สงิหแ์กว้

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีพรีพาศ โพธิท์อง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

38.301 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายมหาสมทุร อาษา

38.372 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

38.673 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพนาลกัษณ์ ทามัน

39.714 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์

41.775 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธนวฒัน ์ โกยม

45.416 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุโชค จอมขนัเงนิ

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนเดช จันทรข์าว

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาเกรยีงศกัดิ ์ แออว่ม

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

38.351 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์ กนัพน้ภัย

40.092 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

40.593 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงคมกฤษ คําพตุ

41.274 ร.ร. พัทลงุธนภมู ิ มานุย้

46.485 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)ศภุกติติ ์ สมศรี

DNS99 ร.ร. สงูเนนิเจษฎาภรณ ์ โพกสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ภาคนิ จงอยู่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพนาลกัษณ์ ทามัน

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

39.391 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปัญญา ศรมีว่ง

39.972 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณัฐพนธ ์ มสีขุ 

40.343 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพัชรพล สวสัด ี
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Boy/ อนชุนชาย
300 m.

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

41.454 เทศบาลนครภเูกต็วโิรจนภาส บญุฤทธิ์

43.285 ทมีสาธติรามคําแหงภผูา ฉุน้ยอ่ง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีอารเิพ สวุามา

DNS99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดวรศิ จําปาหอม

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ฉะฟีอ ี หมัดหมกึ

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12

41.171 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ธรีโชต ิ การญุ

44.892 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"สมพล อนิทช์าํนาญ

46.183 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่พัชรพล ปากหวาน

46.754 ทมีสาธติรามคําแหงชลนัธร เตยีวตระกลู

47.215 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาณัฐนัย รักษากลุ

48.696 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีอาเดล สตาปอ

DNS99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดณัฐชนน กลจะแสง

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์รุง่เรอืง เงนิยวง

คดัเลอืกพวกที ่13 / HEAT 13

38.641 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

38.812 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาปรวิรรษ มานพศลิป์

39.953 ร.ร. บัวขาวศริชิยั แสงฤทธิ์

40.424 เทศบาลนครภเูกต็นวภัทร แกว้คลิง้

42.735 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษดา กลุประสทิธิ์

43.426 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีชศูกัดิ ์ เจรญิศรี

44.037 ร.ร. ป่าซางเจษฎาภรณ ์ เลศิลังกา

DNS99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ณัฐพล ศรใีจงาม

คดัเลอืกพวกที ่14 / HEAT 14

38.211 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานนทกรณ ์ จันทรห์วาน

38.992 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมอนุรักษ์ พาลวีล

39.693 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรีพัฒน ์ นามไพโรจน์

40.154 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์จักรชลชั เหล็กจนี 

41.565 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุนติพิงศ ์ เสมาพัฒน์

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา อคัรชยั ทาแวน่

DQ99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐวฒุ ิ คําคณุคํา

คดัเลอืกพวกที ่15 / HEAT 15

37.541 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัเอกลกัษณ ์ ศรบีู

37.682 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

39.153 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฏายธุ
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
300 m.

คดัเลอืกพวกที ่15 / HEAT 15

39.974 ร.ร. บัวขาวอดเิทพ โชตจิรงุ

42.225 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"เอกพล กรมเวช

DNS99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์พรีพัฒ พัฒนกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ธนพล อยูศ่รี

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:03.031 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์าน ีอธวิตัร พัฒนแดง

2:03.412 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

2:04.373 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

2:04.934 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชยัณรงค ์ ศริสิมบัติ

2:08.815 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรวทิย ์ ไหมแกว้

2:09.636 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิงษ์ สายใย

2:12.077 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงอดศิร ขนัรุง่

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:06.891 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์าน ีอธวิตัร พัฒนแดง

2:13.852 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนวโิยธนิ เครอืเต็ฒ

2:19.653 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศกัรนิทร ์ ธารายศ

2:20.824 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

2:27.365 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์เปรมชยั จําปาเหลอืง

2:27.526 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาศภุเศรษฐ ์ วงคน์รา

2:32.117 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

2:41.588 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ณัฐนันท ์ ยามะโนภาส

2:44.159 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีอภสิทิธิ ์ ลบลาย

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกฬีาชยั สมัครนรงค์

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสมโชค คงดี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:10.461 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรวทิย ์ ไหมแกว้

2:14.842 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงคมกฤษ คําพตุ

2:20.703 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยักติตทิศัน ์ เสนาดี

2:20.824 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์พรรษา พนูกวนิทพิย์

2:23.515 เทศบาลนครนนทบรุีทรัพยส์ทิธิ ์ หรัิญอร

2:29.526 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางชานน รจติไสว

2:48.047 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาณัฐนัย รักษากลุ

3:07.728 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพัชรพล สวสัด ี
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
800 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

3:15.939 เทศบาลนครภเูกต็ธวชัชยั หนูชมุ

3:21.8410 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมฐตินัินท ์ วงษ์สวรรค์

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมโยชนิ บรูณะถาวร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:15.201 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bสพลดนัย อนิทรพรหม

2:22.952 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารสทุธพิงค ์ ยกกําพล 

2:25.733 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมพงศกร แสงพลอย

2:35.334 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)ธาดาพงศ ์ ศรจัีนทร์

2:50.155 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์ สมวงศ์

2:54.136 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์กติตพิงษ์ ฟอนสนัเทยีะ

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็ธรรมรงค ์ เอีย้นสา้น

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาศราวฒุ ิ สง่จันทร ์

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมภเูบศร ์ แพทยก์ลาง

DNF99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธุแ์กว้

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ศษิฐบ์รรจง

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:12.151 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ประกาศติ สนัครีี

2:12.792 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอดเิทพ ธรรมอนิราช

2:26.073 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"เอกพล กรมเวช

2:30.704 ร.ร. สตลูวทิยาศรวชิญ ์ เณคราช

2:36.745 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรนันท ์ ลอืกระจา่ง

2:40.176 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาอาทติย ์ ศรกีานลิ

2:56.817 ทมีนครแหลมฉบังคณุภัทร ซือ่สตัย์

3:34.738 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์นรมน ไพบลูย์

DNS99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์สมพงษ์ ไมยกติ

DNS99 ร.ร. สงูเนนิเจษฎาภรณ ์ โพกสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาณัฐชนน เชือ้พลพชิยั

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:10.361 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิงษ์ สายใย

2:17.312 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั พงศพัินธ์

2:18.603 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

2:19.474 ร.ร. พทุไธสงอดศิร ขนัรุง่

2:25.645 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัอนุชา มาลี

2:29.436 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์จักรชลชั เหล็กจนี 

2:31.537 ร.ร. บัวขาวศริชิยั แสงฤทธิ์

2:39.368 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรอตภิัช รอดพึง่
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
800 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:42.099 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุโชค จอมขนัเงนิ

2:42.5410 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนสรุยิะพล บญุศรี

2:48.4811 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดนันทวฒัน ์ เวยีงสมิา

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:09.391 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชยัณรงค ์ ศริสิมบัติ

2:11.162 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 31ชยัณรงค ์ วงศดํ์ารงววิฒัน์

2:16.613 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมอนุรักษ์ พาลวีล

2:28.194 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดธนพล สายโรจน์

2:38.985 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาภาคนิ ธนะดวีงศ์

2:42.706 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ฑรีาวทุ นอ้ยแกว้

2:42.977 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนสา่ง ตระกลุหสัดนิ

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีอารเิพ สวุามา

DNF99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ สวสัดพิรรดิ ์ ประทมุสาย

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์คํานวณ ชยัเขยีว

DNF99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถพล สทุธรัิกษ์

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

2:11.931 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

2:14.902 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาภบูดนิทร ์ ศกัดวิงค์

2:17.193 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

2:18.344 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมอดนัินท ์ เทงนา

2:23.225 ร.ร. เทศบาล 1 (ถนนภผูาภักด)ีกอลบิ รักดี

2:30.446 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดมโนรมย ์ จะแส

2:43.687 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

DNS99 ร.ร. สงูเนนิณัฐพนธ ์ คําสนีาถ

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีวรนิทร มสิมร

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีธรีวัฒน ์ เซง่กอยเลือ่น

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ปาณรวัฐ สรินิทร์

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

2:09.821 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

2:09.872 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีณัฐนนท ์ นรศรี

2:18.573 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์วฒุชิยั หนูหยู่

2:30.294 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชญานนท ์ ชนะกลู

2:55.085 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอานสิ ดาโอะมสอ

3:53.626 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดจริต ิ จันทรอ์บุล

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีภพ มหีน่องใหญ่

DNS99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีอาทติย ์ เจรญิหงสษ์า
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
800 m.

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

DNS99 เทศบาลเมอืงชมุพรพรีะพัฒน ์ มานพ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยากฤษดากรณ ์ ใหมพู่ล

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

2:18.551 ทมีสาธติรามคําแหงชนกนัต ์ เตยีวตระกลู

2:20.432 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูสถาพร โครตพัฒน์

2:25.263 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีนันทวนั ตุม้ทอง

2:26.974 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่นนทวฒัน ์ ยนยบุล

2:41.585 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีพรีพล โพธิท์อง

2:42.036 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสทุนิ ทัศบตุร

2:43.767 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สทิธโิชต ิ ยิม้แกว้

2:57.098 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีประดพัิทธิ ์ สงัขเ์งนิ

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยพรีะพัฒน ์ มานพ

DNS99 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีเรวตัร สนิยัง

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาชนะสทิธิ ์ คงกลี

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4:15.111 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 31ชยัณรงค ์ วงศดํ์ารงววิฒัน์

4:15.672 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอดเิทพ ธรรมอนิราช

4:16.743 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิงษ์ สายใย

4:26.524 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์าน ีอธวิตัร พัฒนแดง

4:31.445 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

4:32.486 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

4:38.337 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาภบูดนิทร ์ ศกัดวิงค์

4:38.868 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ประกาศติ สนัครีี

4:38.879 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรวทิย ์ ไหมแกว้

4:39.3810 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีชศูกัดิ ์ เจรญิศรี

4:40.7211 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bสพลดนัย อนิทรพรหม

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั พงศพัินธ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

4:30.871 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิงษ์ สายใย

4:37.642 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก ประกาศติ สนัครีี

5:09.293 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารสทุธพิงค ์ ยกกําพล 

4:47.463 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่อรรถพันธ ์ ป่ินแกว้

4:51.224 ร.ร. พทุไธสงอดศิร ขนัรุง่

4:53.295 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธุแ์กว้
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
1,500 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

5:04.636 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชญานนท ์ ชนะกลู

5:07.727 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุียทุธพงษ์

5:09.889 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

5:10.5610 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จริะพงศ ์ ชทูองรัตน์

5:12.2911 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)ธาดาพงศ ์ ศรจัีนทร์

5:14.8112 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมูแ่กว้เครอื

5:19.0613 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัวรวฒุ ิ ซยุกระเถอืง

5:34.0014 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสรุยิา สมประสงค์

5:40.5715 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอานสิ ดาโอะมสอ

6:08.7616 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ฑรีาวทุ นอ้ยแกว้

7:07.4217 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์นรมน ไพบลูย์

DNF99 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานีธรีวัฒน ์ เซง่กอยเลือ่น

DNF99 เทศบาลนครภเูกต็ศวิวชิญ ์ ชาํนาญ

DNF99 ร.ร. พระแสงวทิยาณัฐชนน เชือ้พลพชิยั

DNF99 ร.ร. พระแสงวทิยาชนะสทิธิ ์ คงกลี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

4:24.091 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 31ชยัณรงค ์ วงศดํ์ารงววิฒัน์

4:24.702 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอดเิทพ ธรรมอนิราช

4:25.943 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์าน ีอธวิตัร พัฒนแดง

4:40.974 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bสพลดนัย อนิทรพรหม

4:49.615 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ศษิฐบ์รรจง

4:55.686 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถพล สทุธรัิกษ์

4:56.337 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยักฤษฎา พมิพบ์ง

4:59.748 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์พรรษา พนูกวนิทพิย์

5:16.699 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางชานน รจติไสว

5:25.0910 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ประสทิธชิยั นาคพังกาญจน์

5:25.0911 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสทุนิ ทัศบตุร

5:28.4612 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีกติกิวนิ ออ่นเกษร

5:34.9613 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนสรุยิะพล บญุศรี

5:42.9914 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ณัฐนันท ์ ยามะโนภาส

5:53.8015 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ปรเมศ โภคทรัพย์

6:20.9416 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์กติตพิงษ์ ฟอนสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีภพ มหีน่องใหญ่

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์คํานวณ ชยัเขยีว

DNS99 เทศบาลเมอืงชมุพรพรีะพัฒน ์ มานพ

DNS99 ร.ร. สงูเนนิณัฐพนธ ์ คําสนีาถ
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
1,500 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาศราวฒุ ิ สง่จันทร ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

4:33.811 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีชศูกัดิ ์ เจรญิศรี

4:34.882 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากรวทิย ์ ไหมแกว้

4:41.993 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาภบูดนิทร ์ ศกัดวิงค์

4:43.074 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั พงศพัินธ์

4:46.055 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนวโิยธนิ เครอืเต็ฒ

4:49.986 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชยัณรงค ์ ศริสิมบัติ

4:52.017 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมอดนัินท ์ เทงนา

5:04.448 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์เปรมชยั จําปาเหลอืง

5:04.489 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดมโนรมย ์ จะแส

5:12.4410 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมพงศกร แสงพลอย

5:18.2111 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัอนุชา มาลี

5:24.8912 เทศบาลนครนนทบรุีทรัพยส์ทิธิ ์ หรัิญอร

5:30.6413 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาศภุเศรษฐ ์ วงคน์รา

5:57.5614 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนสา่ง ตระกลุหสัดนิ

6:04.6115 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาณัฐนัย รักษากลุ

6:24.0716 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีจลุจักร แพงแสน

6:47.2617 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธรีลกัษณ ์ วฒุกิารศริโิสภณ

DNF99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีวรนิทร มสิมร

DNF99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมวรีะชยั แซอ่ึง้

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ฟารกุ และเจรญิ

DNF99 ร.ร. พระแสงวทิยาสมโชค คงดี

DNF99 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาภาคนิ ธนะดวีงศ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

4:39.691 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

4:40.272 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

4:53.633 ร.ร. เทศบาล 1 (ถนนภผูาภักด)ีกอลบิ รักดี

5:08.534 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

5:20.865 ร.ร. บัวขาวศริชิยั แสงฤทธิ์

5:24.486 ร.ร. พทุไธสงพรเทพ ศรแีจม่ดี

5:33.057 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ภรูพัิฒน ์ มาศสขุ

5:33.178 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพสิษิฐส์รรค ์ ฑามาศ

5:33.859 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรนันท ์ ลอืกระจา่ง

5:36.2710 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีณัฐพล เพ็งพันธุ์

5:48.2611 ร.ร. ประชาบํารงุศภุฤกษ์ เพชรสงัข์



Summary Result

Page 20 of 161

กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
1,500 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

6:26.0312 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมฐตินัินท ์ วงษ์สวรรค์

6:51.2313 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดอํานาจ สองวงค์

7:44.1214 เทศบาลนครภเูกต็กฤษณะ มานะพัฒนพงศ์

8:06.0815 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดวรศิ จําปาหอม

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยากฤษดากรณ ์ ใหมพู่ล

DNS99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์สมพงษ์ ไมยกติ

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยพรีะพัฒน ์ มานพ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์จักรชลชั เหล็กจนี 

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.421 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

15.442 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

15.943 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

16.304 ร.ร. พทุไธสงจรีพัฒน ์ พันสนีาค

16.385 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองดษุฏ ี ตอ่สกลุ

16.506 ร.ร. พทุไธสงศภุชยั ผอ่งไธสง

16.727 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์ ดงกลัง

17.108 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกศดิศิ หงษ์วรีกลุ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

16.011 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

16.752 ร.ร. พทุไธสงศภุชยั ผอ่งไธสง

19.323 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาหสัดา อนิทานุกลู

19.804 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bเมธาว ี ยืน่ยงค์

DNF99 ร.ร. พทุไธสงจรีพัฒน ์ พันสนีาค

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์ สมวงศ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

15.941 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

16.572 ร.ร. พทุไธสงจรีพัฒน ์ พันสนีาค

17.523 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์ ดงกลัง

18.914 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bเจษฎา เพ็งแกว้

20.975 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดกลัน่กมล สาระรัตน์

21.216 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วชัรากร เทยีบลา

DNF99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธรีธาดา เสนาใหม่

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

16.271 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

16.492 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองดษุฏ ี ตอ่สกลุ

17.273 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกศดิศิ หงษ์วรีกลุ

18.214 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาราชพฤกษ์ สเีหล ้

19.435 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนพล เทพสรุบิรูณ์

DNF99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์ณัฐวฒุ ิ ไมอ้อ่นดี

DNF99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดศรินิทร ์ ศริฟ้ิา

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

58.381 ร.ร. พทุไธสงกรรชยั แถบทอง

58.482 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

58.873 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

59.914 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

1:00.095 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

1:02.636 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bเจษฎา เพ็งแกว้

1:03.387 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาหสัดา อนิทานุกลู

1:04.258 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีวฒันชยั มสีวุรรณ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:03.421 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

1:05.862 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพารักษ์

1:11.143 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาณัฐนัย รักษากลุ

1:13.234 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

1:16.165 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีประดพัิทธิ ์ สงัขเ์งนิ

DNS99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดสทิธกิร ศริโิส

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนพล เทพสรุบิรูณ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:01.251 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

1:01.852 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bเจษฎา เพ็งแกว้

1:01.923 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีวฒันชยั มสีวุรรณ์

1:04.234 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาหสัดา อนิทานุกลู

1:12.085 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษดา กลุประสทิธิ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:03.901 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

1:06.952 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนรัชชานนท ์ ทะเลทอง

1:08.883 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยักติตทิศัน ์ เสนาดี

1:08.894 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณีศภุวชิญ ์ แซล่ิม้
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Boy/ อนชุนชาย
400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:12.755 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยาศภุเศรษฐ ์ วงคน์รา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:00.671 ร.ร. พทุไธสงกรรชยั แถบทอง

1:01.632 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

1:04.433 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรีพล พานชิกลุ

1:13.734 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์ สมวงศ์

1:18.075 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bเมธาว ี ยืน่ยงค์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

1:04.631 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพัชรธร กกแกว้

1:04.662 ร.ร. พทุไธสงจรีพัฒน ์ พันสนีาค

1:16.143 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาราชพฤกษ์ สเีหล ้

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.151 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตศิกัดิ ์ สขุศรแีกว้1
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ2
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสรฤทธิ ์ เทพบรุี3
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ4

45.032 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริยทุธ แกว้โส1
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอมรเทพ หอมพามา2
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุนัินท ์ พุม่จันทร์3
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐกานต ์ แสนสวาสดิ์4

45.503 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐพงษ์ ฉมิชาติ1
3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชนิกร ปะการะเต2
3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาราชพฤกษ์ สเีหล ้3
3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทชิานนท ์ แกว้กระจาย4

45.724 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลเพิม่1
4 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสง2
4 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์3
4 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎ ์ ปานสงัข์4

45.915 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ภรูธิัช บญุทวสีวสัดิ์1
5 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ กนัต ์ พลูแกว้2
5 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ณัฐวฒุ ิ ภัตตจิารี3
5 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ ปิยงักรู อว่มอรณุ4

46.486 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสญัชยั พมิพอ์รัญ1
6 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานนทกรณ ์ จันทรห์วาน2
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Boy/ อนชุนชาย
4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6 ร.ร. ทา่อแุทพทิยารัชชานนท ์ คงศรชีาย3
6 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนุชา แกว้กนัรัตน์4

46.547 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี สงิหช์ยั อยูท่อง1
7 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ไชยวัฒน ์ มั่นสติ2
7 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์3
7 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภานุภัทร โพธิอ์อ่น4

DISQ99 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการธรีะดา หารวาปี1
99 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการสากล สงิหว์เิศษ2
99 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการธรีดล พรมนา3
99 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการณัฐพงษ์ กํา่แกว้4
รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1

44.151 ‐23071 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

45.072 ‐23137 ร.ร. พัทลงุ

45.743 ‐23046 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ A

45.994 ‐23036 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี A

46.165 ‐23003 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

46.896 ‐23124 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

47.767 ‐23020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

DNS99 ‐23024 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2

44.711 ‐23093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

44.932 ‐23012 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการ

45.123 ‐23076 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

46.204 ‐23178 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

46.485 ‐23143 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณี

46.486 ‐23147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

46.927 ‐23082 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

47.038 ‐23123 ร.ร. พทุไธสง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

45.991 ‐23137 ร.ร. พัทลงุ

48.222 ‐23020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

48.243 ‐23067 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

48.304 ‐23077 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ด

51.555 ‐23043 ร.ร. เทศบาล5(กระดาษไทยอนุเคราะห์

52.876 ‐23154 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่

53.817 ‐23138 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานี
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Boy/ อนชุนชาย
4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

DNS99 ‐23108 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

44.911 ‐23071 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

46.352 ‐23046 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ A

47.023 ‐23143 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณี

47.364 ‐23024 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

47.825 ‐23070 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก

49.316 ‐23155 เทศบาลนครภเูกต็

50.317 ‐23087 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

51.078 ‐23184 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั B

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

45.131 ‐23076 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

46.122 ‐23147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

46.193 ‐23003 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

46.394 ‐23178 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

47.465 ‐23119 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

48.336 ‐23047 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ B

DNS99 ‐23084 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยา

DNS99 ‐23060 ร.ร. แจห้ม่วทิยา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

46.001 ‐23093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

47.442 ‐23123 ร.ร. พทุไธสง

DNS99 ‐23052 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์

DNS99 ‐23072 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านี

DQ99 ‐23148 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี B

DNS99 ‐23153 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด

DNS99 ‐23040 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์

DNS99 ‐23120 เทศบาลนครนนทบรุี

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

45.941 ‐23036 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี A

47.432 ‐23082 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

47.663 ‐23149 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

49.704 ‐23094 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐม

DNS99 ‐23078 ร.ร. อดุรพทิยานุกลู

DNF99 ‐23057 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)



Summary Result

Page 25 of 161
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Boy/ อนชุนชาย
4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

DNS99 ‐23161 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพา

DNS99 ‐23074 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

45.371 ‐23012 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการ

47.362 ‐23124 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

48.763 ‐23075 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

48.984 ‐23100 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

49.405 ‐23105 ร.ร. ฐานเทคโนโลยี

51.666 ‐23037 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี B

DNS99 ‐23059 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:29.041 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอมรเทพ หอมพามา1
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริยทุธ แกว้โส2
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุนัินท ์ พุม่จันทร์3
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐกานต ์ แสนสวาสดิ์4

2:30.672 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธุแ์กว้1
2 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานนทกรณ ์ จันทรห์วาน2
2 ร.ร. ทา่อแุทพทิยารัชชานนท ์ คงศรชีาย3
2 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาปรวิรรษ มานพศลิป์4

2:31.463 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ1
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสรฤทธิ ์ เทพบรุี2
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชยัณรงค ์ ศริสิมบัติ3
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ4

2:32.494 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชนิกร ปะการะเต1
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีานาคา พิง้ไธสง2
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาณัฐพงษ์ ฉมิชาติ3
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร4

2:36.475 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ธรีโชต ิ การญุ1
5 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ไชยวัฒน ์ มั่นสติ2
5 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภานุภัทร โพธิอ์อ่น3
5 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์4

2:36.626 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพรีพัฒน ์ โพธิก์ระจา่ง1
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์ กนัพน้ภัย2
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพารักษ์3
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้4
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Boy/ อนชุนชาย
4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:40.547 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายเจษฎากร หอมทรง1
7 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายจักราวธุ วงคจ์ติต์2
7 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอดเิทพ ธรรมอนิราช3
7 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายมหาสมทุร อาษา4

3:08.758 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นวมนิทร ์ ศรษีะพล1
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วชัรากร เทยีบลา2
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สบืสรา้ง ผายเงนิ3
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ4
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:37.141 ‐23149 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

2:38.502 ‐23046 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ A

2:39.423 ‐23012 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยั สมทุรปราการ

2:40.854 ‐23020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

2:55.065 ‐23105 ร.ร. ฐานเทคโนโลยี

DNS99 ‐23070 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก

DNS99 ‐23084 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยา

DNS99 ‐23078 ร.ร. อดุรพทิยานุกลู

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:35.591 ‐23071 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

2:38.232 ‐23079 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย

2:46.903 ‐23108 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

2:48.484 ‐23047 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ B

DNS99 ‐23137 ร.ร. พัทลงุ

DNS99 ‐23152 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยา

DNS99 ‐23024 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

DNS99 ‐23138 สมาคมกฬีาจังหวัดปัตตานี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:33.111 ‐23003 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

2:39.522 ‐23082 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

2:45.833 ‐23026 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

2:45.854 ‐23118 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ

3:14.835 ‐23052 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์

DNS99 ‐23072 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐23153 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด

DNS99 ‐23139 ร.ร. ป่าซาง

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
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Boy/ อนชุนชาย
4x300 relay

2:38.771 ‐23178 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

2:44.492 ‐23119 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

2:44.863 ‐23087 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

2:54.414 ‐23140 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุี

2:58.185 ‐23057 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)

3:04.706 ‐23154 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่

DNS99 ‐23074 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:31.061 ‐23093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

2:36.012 ‐23036 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี A

2:42.473 ‐23143 ทมีทุง่ใหญ ่ ทุง่สง กลัยาณี

2:48.014 ‐23075 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

2:52.525 ‐23155 เทศบาลนครภเูกต็

DNS99 ‐23120 เทศบาลนครนนทบรุี

DNS99 ‐23059 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:36.291 ‐23076 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

2:38.062 ‐23147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

2:42.553 ‐23123 ร.ร. พทุไธสง

2:49.864 ‐23094 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐม

2:52.835 ‐23184 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั B

3:00.456 ‐23161 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพา

3:07.647 ‐23037 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี B

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

2:32.691 ‐23124 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

2:44.452 ‐23067 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

2:45.583 ‐23148 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี B

2:53.174 ‐23100 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

2:54.085 ‐23068 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยั

2:56.496 ‐23077 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ด

2:56.496 ‐23043 ร.ร. เทศบาล5(กระดาษไทยอนุเคราะห์

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

27:57.641 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ตะวนั แกว้วลิ

28:24.812 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลามฮูาหมัดอามนี สาและ

28:25.813 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาปรเมศร ์ กรดนวล



Summary Result

Page 28 of 161

กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Boy/ อนชุนชาย
5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

28:26.784 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมภธูเนตร สาระอาภรณ์

31:29.685 ร.ร. ป่าซางชยัวทิยช์ติ คนฟู

33:03.906 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลามฮํูาหมัดอลัฮาด ี อาบ๊ะ

33:21.327 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาศภุชยั ไกรสทิธิ์

33:21.798 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

33:51.059 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีวชิยั

34:34.6210 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธรีะเมศ กากแกว้

36:35.4811 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมฐตินัินท ์ วงษ์สวรรค์

38:50.7912 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดอํานาจ สองวงค์

43:01.4113 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดชาญณรงค ์ จักเฮือ่ง

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยากติตธิชั จอ้ยลี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอภสิทิธิ ์ จติรเทีย่ง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสรุยิา สมประสงค์

DNS99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีวนัชยั

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.781 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ชชัชยั นลิพงษ์

1.752 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชยัโรจน ์ ศรกีมล

1.753 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพรีพัฒน ์ อนิสวุรรณ

1.704 ร.ร. พัทลงุหฤษฏ พรหมทอง

1.705 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาพชร โชคอนันตส์กลุ

1.706 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาอาทติย ์ ศรกีานลิ

1.657 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ วงศธร เพิม่พลู

1.608 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์ ดงกลัง

1.609 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จักรนิ เพ็งคํา

1.6010 SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOLศริะ วจิติรธนารักษ์

1.5511 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ถริพทุธิ ์ ยวุนชิ

1.5511 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวชริพล สอนรัมย์

1.5013 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชตุพิงศ ์ แกว้กลุ

1.5014 ร.ร. พัทลงุพบธรรม อนิทรภักดิ์

015 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ศภุณัฐ สนุทรโชติ

015 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bธรีพัฒน ์ ภักดอีกัษร

015 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธรีธาดา เสนาใหม่

015 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

015 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพานาวนิ กลัยา

015 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาเมธณัีฐ นาเอก
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Boy/ อนชุนชาย
High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

015 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์วชริะ สกีานชิย์

015 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตพิงษ์ กอบัวแกว้

024 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

DNS99 ร.ร. พทุไธสงณัฐพนธ ์ เล็งไธสง

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็วโิรจนภาส บญุฤทธิ์

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ขนัตพิงศ ์ แกน่เพชร

DNS99 ทมีนครสกลนครชยัรัตน ์ ไชยชมภู

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.251 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจริวตัร สายสระนอ้ย                

6.222 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อธบิด ี ออ่นทองใหญ่

5.916 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเทพทตั จรเกตุ

5.599 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ วงศธร เพิม่พลู

5.5510 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกอ้งภพ วงัแผน

5.5411 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธนพล ฝีปากเพราะ

5.5112 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุปฏภิาณ นุ่ลนลิ

5.3314 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมพันธวชั อนิทรไพบลูย์

5.1315 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพานาวนิ กลัยา

4.9317 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตศิกัดิ ์ สขุศรแีกว้

4.8219 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรีดลน ์ สกุใส

4.7920 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)มณเฑยีร ชนิจักร

4.6922 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีสทุนิ ทัศบตุร

4.4925 เทศบาลนครภเูกต็วนัชยั ชะภรัูมย์

4.4727 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bอตเิทพ หนูสาย

4.3430 ทมีนครแหลมฉบังพรศีักดิ ์ สนุนทะราช

4.2131 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาเอกรัตน ์ แซแ่ต ้

4.2032 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาเมธณัีฐ นาเอก

4.1533 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี บรูพา พลวนั

4.0835 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงค ์ ใจพจิติร

4.0136 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีณัฐกติติ ์ สงัคะวตัร

2.5838 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยับญุญฤทธิ ์ จันทรแ์ดง

2.2339 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมวรีะชยั แซอ่ึง้

DNF99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

DNF99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา วษิณุ คํายอง

DNF99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนภทัร จันทรม์กุ
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Boy/ อนชุนชาย
Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชยัปชา อนันตศักดิ์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.013 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธรรมชาต ิ สามพรม

6.004 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

5.945 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอลักอรห์มะ หามะ

5.797 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูนฤนาท ชนันไทย

5.738 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกติตธิชั งามขํา

5.4613 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีอดุมชยั ทองมั่งคง

4.9516 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก รัชชานนท ์ หติานนท์

4.9218 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนุชา แกว้กนัรัตน์

4.7721 กรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปราการทมี ศภุณัฐ สนุทรโชติ

4.5123 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรอตภิัช รอดพึง่

4.5024 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัปรานต ์ เจษฎางกรู ณ อยธุยา

4.4726 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ชชัชยั นลิพงษ์

4.4028 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

4.3529 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)พงษ์พันธ ์ จันทรก์ลู

4.1234 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

3.8037 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุภัทรพล กลับบญุชว่ย

040 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงณัฐนนท ์ สขุชมุ

DNF99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ณัฐพล ศรใีจงาม

DNF99 ร.ร. หว้ยยอดพัชรพงษ์ เจรญิสขุ

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนภทัร จันทรม์กุ

DNF99 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดอดศิร แสนสี

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ขนัตพิงศ ์ แกน่เพชร

DNF99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารกติตศิกีดิ ์ โสตเกดิ

DNF99 เทศบาลนครภเูกต็นพกร อนิทชยั

DNF99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์ณัฐวฒุ ิ ไมอ้อ่นดี

DNF99 ทมีนครสกลนครชยัรัตน ์ ไชยชมภู

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.571 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจริวตัร สายสระนอ้ย                +0.5

13.352 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอลักอรห์มะ หามะ +0.2

12.983 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธรรมชาต ิ สามพรม ‐0.4

12.814 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเทพทตั จรเกตุ ‐1.4

11.555 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกอ้งภพ วงัแผน +0.3

11.526 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธนพล ฝีปากเพราะ ‐1.3
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Boy/ อนชุนชาย
Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.337 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกติตธิชั งามขํา +0.0

11.028 เทศบาลนครภเูกต็วนัชยั ชะภรัูมย์ ‐0.7

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

DNS99 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาวชิาฤทธิ ์ สอนราช

99 ทมีนครแหลมฉบังพรศีักดิ ์ สนุนทะราช

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพรีภัทร สง่ศรี

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bอตเิทพ หนูสาย

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัปรานต ์ เจษฎางกรู ณ อยธุยา

99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์คณุวฒุ ิ จันทรเ์ปลง่

99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงค ์ ใจพจิติร

99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมกติตธิชั เรอืงดํา

99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธรีธาดา เสนาใหม่

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนภทัร ภูภ่ริมย์

99 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ชชัชยั นลิพงษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนภทัร จันทรม์กุ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.251 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

11.012 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุภมูนัินท ์ คงเกลีย้ง

10.803 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

10.754 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเพชรรัตน ์ ชงักรสิ

10.355 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ ทองงาม

10.336 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ณัฐพล ชาญเวช

10.287 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดพฒุพิงศ ์ อนุไพร

9.908 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ศภุสณัห ์ เกดิอดุม

9.659 เทศบาลนครนนทบรุีกติตพิงศ ์ พรหมจันทร์

9.6310 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังศภุเลศิ ลกัขณา

9.4711 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังจักรพงษ์ พทิกัษ์ฉนวน

9.3112 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธนโชค ฉจภีักดิ์

8.8813 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปฎหิารยิ ์ คลา้ยวชิติ

8.7814 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

8.6915 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

8.3416 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภชูปิ อบึชยัภมู ิ

8.1117 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพทุธรักษ์ สายเทพ

7.9918 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Bฐตินัินท ์ สขุโก

7.4719 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์
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Boy/ อนชุนชาย
Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7.3820 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)วรเมธ เทศสหีา

7.3421 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวรวฒุ ิ แกว้วงษ์บน

7.2222 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bสวุศิกัดิ ์ อนิทรฤ์ทธิ์

6.7023 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดรัตน ์ ชาวไทย

6.4024 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมระพพัีฒน อดุมพรีายะ

6.1425 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาองิครัต คําแกว้

4.9726 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนัทพล โพธิ

027 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอดุมพร ชยัถาวร

027 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

027 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทบัเนตร

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีคมกรชิ ครีมีา

DNS99 เทศบาลเมอืงชมุพรจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณวภทัร ์ คงศรี

DNS99 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูอมัรนิทร ์ อนิทรแ์กว้

DNS99 ร.ร. มัธยมหนองเขยีดสทิธเิดช จันทรเ์รอืง

DNS99 ร.ร. วดัเขาพระเกยีรตศิกัดิ ์ เภอรักษ์

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ราชกร ปลาสงิห์

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา กลัยกฤต ติ๊บหลา้

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

39.651 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเพชรรัตน ์ ชงักรสิ

38.872 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

36.853 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ณัฐพล ชาญเวช

34.344 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

32.315 เทศบาลเมอืงชมุพรจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

31.266 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธนโชค ฉจภีักดิ์

30.457 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ ทองงาม

29.278 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ศภุสณัห ์ เกดิอดุม

28.449 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

27.0010 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธนวฒัน ์ โกยม

25.0511 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

24.4712 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีศกัดิ ์ สวุนัตา

23.8313 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดพฒุพิงศ ์ อนุไพร

23.3214 เทศบาลนครนนทบรุีกติตพิงศ ์ พรหมจันทร์

23.0715 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปฎหิารยิ ์ คลา้ยวชิติ
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Boy/ อนชุนชาย
Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

22.8016 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

22.3417 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทบัเนตร

20.3618 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีภชูปิ อบึชยัภมู ิ

20.2719 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Bฐตินัินท ์ สขุโก

20.0220 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองตอ่สกลุ บญุยวรรณ

19.5521 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุภมูนัินท ์ คงเกลีย้ง

18.2022 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดรัตน ์ ชาวไทย

18.0923 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพทุธรักษ์ สายเทพ

17.8924 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรโชต ิ เอยีดแกว้

17.6325 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกฤตพิงศ ์ ปิติ

15.9426 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาองิครัต คําแกว้

13.7527 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bสวุศิกัดิ ์ อนิทรฤ์ทธิ์

028 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีปัณณาธร วงษ์ยอด

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมสทิธพิจน ์ ปานเสยีง

DNS99 ร.ร. วดัเขาพระเกยีรตศิกัดิ ์ เภอรักษ์

DNS99 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูอมัรนิทร ์ อนิทรแ์กว้

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีคมกรชิ ครีมีา

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

DNS99 ร.ร. มัธยมหนองเขยีดสทิธเิดช จันทรเ์รอืง

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา กลัยกฤต ติ๊บหลา้

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ราชกร ปลาสงิห์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมระพพัีฒน อดุมพรีายะ

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวรวฒุ ิ แกว้วงษ์บน

DNS99 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยานฤเทพ สําเรญิพันธ์

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

51.881 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

43.622 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

42.623 เทศบาลเมอืงชมุพรจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

42.564 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีศขิรนิทร ์ สวุรรณา

41.795 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรีภัทร บญุฤทธิ์

39.446 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังจักรพงษ์ พทิกัษ์ฉนวน

39.107 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธนโชค ฉจภีักดิ์

35.678 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นันทพงศ ์ แสงสวา่ง

34.719 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารบญุรัตน ์ หนูรักษ์

34.6710 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพทุธรักษ์ สายเทพ
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Boy/ อนชุนชาย
Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

32.5711 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปรุเชษณ ์ คงไฝ

30.3912 ร.ร. สามพรานวทิยาปรเมศร ์ หอมศริิ

29.7013 เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ดกลัน่กมล สาระรัตน์

26.9814 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

24.2915 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

22.4816 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีปัณณาธร วงษ์ยอด

17.3317 ร.ร. พทุไธสงชญัญานนท ์ แสนคําแกว้

16.6018 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาฐาปนัท โกสมุวชัราภรณ์

14.8519 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาคณาธปิ ทรัพยม์หาศาล

13.1020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเพชรรัตน ์ ชงักรสิ

13.0021 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีศภุกร พันธส์วา่ง

11.0022 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมสทิธพิจน ์ ปานเสยีง

10.0023 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดรัตน ์ ชาวไทย

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมระพพัีฒน อดุมพรีายะ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา อคัรชยั ทาแวน่

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชะ

099 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสรุชยั นอ้ยเรอืง

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองจรีพงค ์ ทองงาม

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ธนเทพ นามบา้น

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวรวฒุ ิ แกว้วงษ์บน

099 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ศภุสณัห ์ เกดิอดุม

DNS99 ร.ร. วดัเขาพระเกยีรตศิกัดิ ์ เภอรักษ์

099 ทมีนครแหลมฉบังวชัรเกยีรต ิ ซือ่สตัย์


