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

Jr.Men /  เยาวชนชาย
100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL 0.6

10.721 สโมสรกองทพัเรอืสทิธพิร ดอนไพรที

10.882 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตภิมู ิ โตษอาษา

10.903 สโมสรกองทพัเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์

11.004 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

11.065 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์

11.146 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ตรภีพ มานะพมิพ์

11.157 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเตชภณ พางาม

11.268 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1 ‐0.1

11.061 สโมสรกองทพัเรอืสทิธพิร ดอนไพรที

11.332 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

11.443 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอภสิทิธิ ์ ชเูสน

11.524 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการจริายสุ กาญจนะรังษี

11.675 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

11.796 เทศบาลนครภเูกต็ณภัทร ปิยะพันธ์

12.087 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสหสัวรรษ ผลแสงศรี

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนวฒัน ์ ไสเกือ้

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 +0.5

10.981 สโมสรกองทพัเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์

11.312 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเตชภณ พางาม

11.383 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

11.554 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

11.615 ร.ร. ศรยีาภัยราเชนท ์ อนิทณี

11.656 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสธุา ไชยสขุ

11.947 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาครรชติ บตุรแดง

12.328 ร.ร. พัทลงุภารดร เอยีดศรี

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Semi ‐ Final FINAL 3 ‐0.1

11.171 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตภิมู ิ โตษอาษา

11.212 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ตรภีพ มานะพมิพ์

11.243 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์

11.494 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเมธากลุ ใจเมธา

11.565 ร.ร. พัทลงุอาณัต ิ สะแหละ

11.716 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธัญญ เผือ่นภญิโญ

11.737 ร.ร. พทุไธสงปรนิทร คดิได ้

12.018 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณชพัฒน ์ ผลประเสรฐิ

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Men /  เยาวชนชาย
100 m.

11.371 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตภิมู ิ โตษอาษา

11.722 ร.ร. พทุไธสงปรนิทร คดิได ้

11.953 ร.ร. ศรยีาภัยอนุวฒัน ์ สารา

12.234 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมวชัรพงษ์ พงเพา

12.335 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาศภุกร การวงษ์

12.346 เทศบาลนครภเูกต็พริยิะ นลิบศุย์

12.747 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีจันทว ี นันทวงศ์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีฤทธชิยั พกุพันธ์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

11.651 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

11.692 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเมธากลุ ใจเมธา

11.713 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

11.874 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรุง่ตะวัน สขุปรงุ

12.255 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วงศธร สวุรรณพันธ์

12.256 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก พยพัุฒน ์ ปากกหีวาน

12.317 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูกติตรัิกษ์ พรอ้มถาวร

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีพรีพัฒน ์ จติตห์ลงั

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

11.191 สโมสรกองทพัเรอืสทิธพิร ดอนไพรที

11.262 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเตชภณ พางาม

11.343 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์

12.064 ร.ร. สามพรานวทิยาวรีศักดิ ์ แกว้ปราณี

12.085 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีพงศ ์ ฟุ่ มเฟือย

12.446 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วรวทิย ์ พรมแดง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aภกูนนท ์ เพชรพนู

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีณัฐวฒุ ิ โตะ๊ทอง

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

11.311 สโมสรกองทพัเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์

11.692 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

11.953 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรญิญา กําเนดิฤทธิ ์

12.024 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วธริาวฒุ ิ นารไีผ่

12.045 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัคณุาสนิ กาญจนศักดินุ์กลู

12.196 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนวพล ศรบีรุมย์

12.217 ร.ร. บัวขาวปรเิยศ สกลุโพน

DNS99 บคุคลเสฏฐนันท ์ กปุระดษิฐ์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
คร้ังที ่63 ประจําปี 2560
Thailand Open Track and Field Championships 2017

Jr.Men /  เยาวชนชาย
100 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

11.791 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธัญญ เผือ่นภญิโญ

11.882 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาครรชติ บตุรแดง

11.923 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอสัตนั สกลุหลง

11.944 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากอภสิทิธิ ์ เนาวรัตน์

12.285 ร.ร. หว้ยยอดวชัระ แกว้แสงขวญั

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"เตชนิต ์ ฤทธยิาน

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูภรูภิัทร แยม้ประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. สงูเนนิสกลุเดช เขตตส์งูเนนิ

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

11.971 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณชพัฒน ์ ผลประเสรฐิ

11.992 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสหสัวรรษ ผลแสงศรี

12.123 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์นายธรีศกัดิ ์ บรรจงปรุ

12.124 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีทศพล ใหญล้ํ่า

12.865 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กฤษณะ สลีอย

DNS99 บคุคลพรีพล ระลกึธรรม

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ยทุธศกัดิ ์ สะอาด

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา นนทกร อดเหนยีว

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

11.721 ร.ร. ศรยีาภัยราเชนท ์ อนิทณี

11.922 เทศบาลนครภเูกต็ณภัทร ปิยะพันธ์

12.043 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชจักกรชิ จนิดาประเสรฐิ

12.094 ร.ร. หวัหนิอตัตพล คชสวุรรณ

12.475 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองรัฐพงศ ์ ศรสีารคาม

12.546 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ยอดรัก

13.087 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีมงคล เหมมาลา

DNS99 ทมีนครสกลนครนรเศรษฐ ์ สงิหห์นัต์

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

11.451 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ตรภีพ มานะพมิพ์

12.302 ร.ร. พัทลงุภารดร เอยีดศรี

12.333 ร.ร. พทุไธสงศาสตรา สายวนั

12.774 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีพัชรพล เคยีมเสง่

12.795 ทมีทุง่ใหญว่ทิยาคมชานวทิย ์ จติรา

12.826 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพันธวชิ ยาวสิทิธิ์

DNS99 ทมีนครสกลนครธนากร ดวงคณุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาดนเดช ปานบัวแกว้

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
100 m.

11.491 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอภสิทิธิ ์ ชเูสน

11.682 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการจริายสุ กาญจนะรังษี

11.843 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการเดนเซล อเล็กซานเดอร ์ ดารนิเพลิ

12.344 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการปัญญาภาส สวสัดิป์ระสทิธิ์

12.455 ร.ร. ป่าซางกมัพล ปันดอนตอง

13.586 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีบญุญฤทธ ์ ทศันนพัินธ์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีอาทติย ์ พงษ์สมทุร

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

11.461 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

11.562 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนวฒัน ์ ไสเกือ้

11.643 ร.ร. พัทลงุอาณัต ิ สะแหละ

11.674 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสธุา ไชยสขุ

12.275 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นันทวฒุ ิ ทองนาค

12.296 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สหวรรษ พลเยีย่ม

12.317 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูชตุพินธ ์ แกว้ปีลา

12.528 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ศรัณยภ์ัทร ละมังศรี

ทศกรฑีา 1 พวกที ่1 /Decathlon 1 ‐HEAT 1 (100m.) 0.0

11.261 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

12.032 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

12.093 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

12.274 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

12.755 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

ทศกรฑีา 1 พวกที ่2 /Decathlon 1 ‐HEAT 2 (100m.) ‐0.3

11.621 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

11.882 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

12.113 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

12.374 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

ทศกรฑีา 1 พวกที ่3 /Decathlon 1 ‐HEAT 3 (100m.) 0.0

11.701 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

12.182 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

12.693 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

12.834 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย และนานาชาติ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

21.861 สโมสรกองทพัเรอืสทิธพิร ดอนไพรที

21.952 สโมสรกองทพัเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์

22.343 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกฤษณะ ทองชศูลิป์

22.754 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์

22.915 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ

22.976 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชนกนันท ์ พฒุชอ้น

23.107 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

23.138 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1 ‐0.8

22.011 สโมสรกองทพัเรอืสทิธพิร ดอนไพรที

23.232 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ

23.333 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสธุา ไชยสขุ

23.554 ร.ร. พัทลงุอาณัต ิ สะแหละ

23.695 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

23.966 ร.ร. พทุไธสงปรนิทร คดิได ้

24.187 ร.ร. สามพรานวทิยาวรีศักดิ ์ แกว้ปราณี

DISQ99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรศรีะ ศรโีนนตาล

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2 0.0

22.141 สโมสรกองทพัเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์

22.802 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชนกนันท ์ พฒุชอ้น

22.823 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

23.304 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

23.765 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการจริายสุ กาญจนะรังษี

23.776 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์อนุวฒัน ์ พรมแกว้

23.967 ร.ร. ศรยีาภัยอนุวฒัน ์ สารา

24.238 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณชพัฒน ์ ผลประเสรฐิ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Semi ‐ Final FINAL 3

22.411 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกฤษณะ ทองชศูลิป์

22.802 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์

23.503 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

23.924 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนพิชิพนธ ์ มาลยัทอง

23.935 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ตรภีพ มานะพมิพ์

24.066 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมักรบี ี หมัดอะดัม

24.627 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชจักกรชิ จนิดาประเสรฐิ

24.998 ร.ร. ป่าซางกมัพล ปันดอนตอง

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐0.2
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
200 m.

22.081 สโมสรกองทพัเรอืสทิธพิร ดอนไพรที

23.392 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

24.953 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีพงศ ์ ฟุ่ มเฟือย

25.074 ร.ร. พทุไธสงชญานันท ์ บญุไธวง

25.355 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธัญญ เผือ่นภญิโญ

25.816 ร.ร. กลัยาณวตัร ขอนแกน่ศรัณยภ์ัทร ละมังศรี

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ยทุธศกัดิ ์ สะอาด

DNS99 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาชยัวฒัน ์ สงกอก

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.8

22.331 สโมสรกองทพัเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์

23.282 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

23.353 ร.ร. พทุไธสงปรนิทร คดิได ้

23.564 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนะสทิธิ ์ สารบรรณ

24.055 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ชณิวตัร มว่งอยู่

24.386 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ธนพล ไชยทองศรี

24.937 เทศบาลนครภเูกต็สมประสงค ์ ป่ินแกว้

27.208 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกญัชติ กอ้นแกว้

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 +0.0

22.741 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์

23.102 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรศรีะ ศรโีนนตาล

23.313 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

23.524 เทศบาลนครภเูกต็ปรเมศ ศลิปะ

24.015 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยักฤษณะ สรรพโภชน์

25.376 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์นายธรีศกัดิ ์ บรรจงปรุ

25.837 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพันธวชิ ยาวสิทิธิ์

DQ99 ร.ร. บัวขาวสทิธพิล สระแกว้

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.4

22.451 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกฤษณะ ทองชศูลิป์

22.722 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

24.893 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีทศพล ใหญล้ํ่า

24.894 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีกฤษดา บัวงาม

26.075 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กฤตการต ์ กเีจรญิ

27.876 กรฑีาสตลูบคุอร ี เตะ๊ปยูู

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอาวธุ เกือ้ทาน

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สราวธุ เลา่ยิว้

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.3
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
200 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.3

23.401 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการจริายสุ กาญจนะรังษี

23.792 ร.ร. สามพรานวทิยาวรีศักดิ ์ แกว้ปราณี

23.863 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณวพล ตรชีติ

24.054 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วธริาวฒุ ิ นารไีผ่

24.305 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาครรชติ บตุรแดง

24.826 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาศภุกร การวงษ์

24.887 ร.ร. บัวขาวชยันุวฒัน ์ คําออ้

26.338 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีธนกน เมอืงมนต์

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.4

24.001 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณชพัฒน ์ ผลประเสรฐิ

24.892 ร.ร. ป่าซางกมัพล ปันดอนตอง

25.183 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สหวรรษ พลเยีย่ม

27.334 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตภิมู ิ โตษอาษา

DNS99 ทมีนครสกลนครธนากร ดวงคณุ

DNS99 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาณชพล รืน่รมณ์วารี

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ธรีวัช โพธิใ์บ

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.2

23.971 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนพิชิพนธ ์ มาลยัทอง

24.362 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชจักกรชิ จนิดาประเสรฐิ

24.663 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bปิยะราช สนัตรัิงสมิันตุ์

27.024 ทมีทุง่ใหญว่ทิยาคมภรูทิศัน ์ แจง้ใจ

DNS99 ทมีนครสกลนครนรเศรษฐ ์ สงิหห์นัต์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีอาทติย ์ พงษ์สมทุร

DNS99 ร.ร. พัทลงุพรเทพ นุย้จนิดา

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนวฒัน ์ ไสเกือ้

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐2.0

23.341 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสธุา ไชยสขุ

23.682 ร.ร. พัทลงุอาณัต ิ สะแหละ

24.183 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนวพล ศรบีรุมย์

24.564 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมวชัรพงษ์ พงเพา

25.465 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูกติตรัิกษ์ พรอ้มถาวร

26.746 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"กฤษณะ สลีอย

28.467 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีบญุญฤทธ ์ ทศันนพัินธ์

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีฤทธชิยั พกุพันธ์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.6
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
200 m.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.6

22.841 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชนกนันท ์ พฒุชอ้น

23.372 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่ตรภีพ มานะพมิพ์

24.303 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก พยพัุฒน ์ ปากกหีวาน

25.514 ร.ร. ศรยีาภัยพงษ์เพชร เพชรนอก

25.935 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นันทวฒุ ิ ทองนาค

26.666 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีเทวา แสงโพธิ์

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"เตชนิต ์ ฤทธยิาน

DNS99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายณัฐสทิธิ ์ อปุสาแกว้

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐0.9

22.991 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ

24.202 ร.ร. ศรยีาภัยอนุวฒัน ์ สารา

24.903 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สทิธพิล ทนงาน

25.114 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมมชียั ไทยปรชีา

25.185 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีทวโีชค พลจันทร์

25.326 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารสหรัฐ คงกลับ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วธริาวฒุ ิ นารไีผ่

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีจันทว ี นันทวงศ์

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.8

23.471 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมักรบี ี หมัดอะดัม

23.662 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์อนุวฒัน ์ พรมแกว้

24.073 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการภคนิ โสภณกติตโิชติ

24.584 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายณัฐสทิธิ ์ อปุสาแกว้

24.795 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูชตุพินธ ์ แกว้ปีลา

26.046 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bทกัษิณ มากจงดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aภกูนนท ์ เพชรพนู

DNS99 ร.ร. หว้ยยอดวชัระ แกว้แสงขวญั

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.151 สโมสรกองทพัเรอืพชิยะ สนุทรทว้ม

48.222 สโมสรกองทพัเรอืธปิธเนศ ศรภีา

48.623 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง

48.894 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรญาณากร หมนุรอด

50.025 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐชานนท ์ สงพราหมณ์

50.386 ร.ร. บัวขาวสทิธพิล สระแกว้

50.467 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสมชาย จันทรแ์กว้
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

50.888 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Semi ‐ Final FINAL 1

51.281 ร.ร. บัวขาวสทิธพิล สระแกว้

51.522 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

51.613 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ พันฤทธิดํ์า

52.344 เทศบาลนครนนทบรุีนนทวฒัน ์ บัวสําอางค์

53.255 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ธนพล ไชยทองศรี

53.326 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่

53.437 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วรทตั สมุาลี

56.018 ร.ร. ปากชอ่งชนน ศรทีอง

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Semi ‐ Final FINAL 2

49.151 สโมสรกองทพัเรอืธปิธเนศ ศรภีา

49.722 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรญาณากร หมนุรอด

49.973 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง

52.914 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรวธิรวชิญ จติสงวน

54.475 เทศบาลนครนนทบรุีธนากร เพชรสขุ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ธรีวัช โพธิใ์บ

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัเศรษฐวทิย ์ วนิชิวงศ์

DNS99 ร.ร. พัทลงุชยัรัตน ์ พันธกูาล

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Semi ‐ Final FINAL 3

49.431 สโมสรกองทพัเรอืพชิยะ สนุทรทว้ม

50.652 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสมชาย จันทรแ์กว้

50.983 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐชานนท ์ สงพราหมณ์

52.814 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายณัฐสทิธิ ์ อปุสาแกว้

53.915 ร.ร. พัทลงุพรเทพ นุย้จนิดา

53.976 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรณัฐวฒัน ์ ยอดเถือ่น

54.817 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ชณิวตัร มว่งอยู่

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

51.351 สโมสรกองทพัเรอืพชิยะ สนุทรทว้ม

51.432 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรญาณากร หมนุรอด

51.923 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ พันฤทธิดํ์า

57.504 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนศกัดิ ์ ทองจดู

1:00.625 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่สวุรรธน ์ จําปาวงษ์

1:01.526 กรฑีาสตลูบคุอร ี เตะ๊ปยูู
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
400 m.

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา นนทกร อดเหนยีว

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนภทัร ทองแยม้

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

53.001 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ธรีวัช โพธิใ์บ

53.732 ร.ร. พัทลงุพรเทพ นุย้จนิดา

55.523 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสรศกัดิ ์ อปุชยั

56.284 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีบรภิัณฑ ์ แกว้มณี

DNS99 ทมีนครสกลนครอานนท ์ จันทะพันธ์

DNS99 ร.ร. สงูเนนิสกลุเดช เขตตส์งูเนนิ

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาจักรนิทร ์ คํามณี

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

51.091 สโมสรกองทพัเรอืธปิธเนศ ศรภีา

53.122 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรวธิรวชิญ จติสงวน

56.883 ร.ร. บัวขาวนนทวชั หนองสงู

59.154 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีดนุสรณ ์ สะใบบาง

1:02.485 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัปฐว ี เนนิงาม

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอาวธุ เกือ้ทาน

DNS99 ร.ร. สงูเนนิฐติวิฒัน ์ เพยีบญุมาก

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาอนริตุ ิ สโมสร

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

50.981 ร.ร. บัวขาวสทิธพิล สระแกว้

50.992 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐชานนท ์ สงพราหมณ์

52.573 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัเศรษฐวทิย ์ วนิชิวงศ์

53.824 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ชณิวตัร มว่งอยู่

54.085 ร.ร. พัทลงุชยัรัตน ์ พันธกูาล

56.486 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปฏภิาณ เทยีนสอาด

1:09.197 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัตะวนัฉาย ประพันธศ์ลิป์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

51.451 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสมชาย จันทรแ์กว้

53.782 เทศบาลนครนนทบรุีธนากร เพชรสขุ

54.933 ร.ร. ศรยีาภัยณรงคฤ์ทธิ ์ นาคชืน่

1:00.184 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกติตภิมู ิ เพ็ชรบัวพมุ

1:00.505 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยานท ี โพธิศ์รี

DNS99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ณัฐวฒุ ิ จันทรพ์ลู
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
400 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

DNS99 ทมีทุง่ใหญว่ทิยาคมภรูทิศัน ์ แจง้ใจ

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

51.691 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง

52.422 เทศบาลนครนนทบรุีนนทวฒัน ์ บัวสําอางค์

53.053 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

54.124 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ

55.635 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีณัฐพล เรอีงทองบาท

1:01.286 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นฤชาต ิ บญุแกว้

1:03.797 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนากร คณุชะราช

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา กฤษดา จติตก์ลา้

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

52.681 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่

53.002 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ธนพล ไชยทองศรี

55.153 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bปิยะราช สนัตรัิงสมิันตุ์

56.994 ร.ร. พทุไธสงศาสตรา สายวนั

57.295 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการธรากร สขุไทย

1:01.466 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์พลนาถ สําราญนติกิลุ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนริยิากร รัตโน

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

53.321 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรณัฐวฒัน ์ ยอดเถือ่น

54.142 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วรทตั สมุาลี

57.953 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมมชียั ไทยปรชีา

58.124 ร.ร. พทุไธสงชญานันท ์ บญุไธวง

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมธนพล กระบัตร

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีณรงศกัดิ ์ มแีกว้

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์จักรกฤต ซกิพันธ์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

52.111 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

53.132 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายณัฐสทิธิ ์ อปุสาแกว้

54.903 ร.ร. ปากชอ่งชนน ศรทีอง

55.084 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกรกฎ ปากา

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ปฐมพันธ ์ จา่แจม่กลุ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัขอนแกน่วธริาวฒุ ิ นารไีผ่

DNS99 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพศกัดิณ์รนิทร ์ บนหนิ

ทศกรฑีา 5 พวกที ่1 /Decathlon 5 ‐HEAT 1 (400m.)
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
400 m.

ทศกรฑีา 5 พวกที ่1 /Decathlon 5 ‐HEAT 1 (400m.)

53.321 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

55.052 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

55.683 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

56.694 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

1:00.635 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

ทศกรฑีา 5 พวกที ่2 /Decathlon 5 ‐HEAT 2 (400m.)

50.991 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

51.662 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

53.893 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

54.484 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

55.805 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

56.546 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

58.207 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

58.918 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:53.371 สโมสรกองทพัเรอืพชิยะ สนุทรทว้ม

1:54.012 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรขจรศกัดิ ์ นาดเีภท

1:55.243 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพรีพล คงแกว้

1:55.504 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสมชาย จันทรแ์กว้

2:00.315 ร.ร. สถานศกึษานานาชาตินโิก ้ โพคสั

2:01.376 สโมสรกองทพัเรอืกายสทิธิ ์ ทองคํา

2:02.147 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

2:02.688 เทศบาลนครนนทบรุีนนทวฒัน ์ บัวสําอางค์

2:04.449 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

2:05.5510 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายตลุชยั เทพทพิย์

2:07.9811 บคุคลวรากร โวหารา

2:09.5812 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหสัวรรษ หนูชว่ย

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:00.701 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสมชาย จันทรแ์กว้

2:00.982 สโมสรกองทพัเรอืพชิยะ สนุทรทว้ม

2:03.323 เทศบาลนครนนทบรุีนนทวฒัน ์ บัวสําอางค์

2:03.984 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายตลุชยั เทพทพิย์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
800 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:14.415 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัมนัส ละเหลา

2:15.906 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์เทวราช ปานนลิ

2:22.617 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอนุรักษ์ มแีสง

2:28.708 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีดํารงศกัดิ ์ พัฒนส์นิ

DNS99 ร.ร. สงูเนนิสกลุเดช เขตตส์งูเนนิ

DNS99 เทศบาลเมอืงชมุพรสหรัฐ มวลนอ้ย

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา สริภพ พานทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:03.221 ร.ร. สถานศกึษานานาชาตินโิก ้ โพคสั

2:05.562 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยชนาธปิ ไทยกรรณ์

2:09.143 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์กติตณัิฏฐ ์ หนัครีี

2:11.934 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐชานนท ์ สงพราหมณ์

2:17.525 เทศบาลนครนนทบรุีกณัตนัย เมน่ทรมุ

2:22.246 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีวริยิะ หลกัทอง

2:26.607 กรฑีาสตลูวริฬุ ขาวแกว้

2:29.698 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐวฒุ ิ ศรหีรอด

2:31.049 กรฑีาสตลูบคุอร ี เตะ๊ปยูู

DNS99 ร.ร. ลําพระเพลงิพทิยาคมโยธา เทศสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์ธรีวัช โพธิใ์บ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:05.721 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

2:06.392 ร.ร. ลําพระเพลงิพทิยาคมสรุชาต ิ สวุรรณประดษิฐ์

2:06.653 เทศบาลนครนนทบรุีชนาธปิ หว้ยหงษ์ทอง

2:09.854 ร.ร. พัทลงุปรวตัถ ์ บญุฤทธิ์

2:12.945 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bทกัษิณ มากจงดี

2:13.266 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีอนุรักษ์ หารภมูิ

2:17.237 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการวรกานต ์ ปัญญวันตลักษณ์

2:17.828 เทศบาลนครภเูกต็ปรัญชยั วฒันวสุ

2:19.289 ร.ร. บัวขาวนนทวชั หนองสงู

2:20.4610 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เจตนจ์รัินตร ์ นวลศรี

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุดํารงศกัดิ ์ โยธา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:05.281 สโมสรกองทพัเรอืกายสทิธิ ์ ทองคํา

2:06.592 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงศกร เพ็ญสวสัดิ์

2:08.583 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bกติตพิงศ ์ ขวญัชมุ

2:08.844 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ธนพล ไชยทองศรี
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
800 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:17.435 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

2:26.756 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสกุฤษฎิ ์ คลา้ยกรฎู

2:30.887 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นฤชาต ิ บญุแกว้

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมธนพล กระบัตร

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาจักรนิทร ์ คํามณี

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรรตะวนั ศลิารัตน์

DNS99 ร.ร. พทุไธสงปิยะ ทพิยมาศโกมล

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:04.191 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพรีพล คงแกว้

2:04.592 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหสัวรรษ หนูชว่ย

2:04.613 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

2:11.814 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาเชาวรัตน ์ ววิจิชยั

2:14.165 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชษิณุชา มหีนองใหญ่

2:14.226 ร.ร. บัวขาวฐตินินทน ์ เสาวลักษณ์

2:18.017 ร.ร. หว้ยยอดพหธุน คงจันทร์

2:28.308 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยานท ี โพธิศ์รี

2:33.079 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์สนธยา โครตเจรญิ

DNS99 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพศกัดิณ์รนิทร ์ บนหนิ

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเอนกพงศ ์ ดําสง่แสง

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:05.291 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรขจรศกัดิ ์ นาดเีภท

2:08.982 Athletics Fieldพงศพั์นธ ์  ติ๊บลังกา

2:09.263 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่

2:11.164 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเอกรัตน ์ ชศูรี

2:18.305 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเรวตั รองสําลี

2:32.946 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีเทวา แสงโพธิ์

DNS99 ทมีนครสกลนครอานนท ์ จันทะพันธ์

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอาวธุ เกือ้ทาน

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์จักรกฤต ซกิพันธ์

DNS99 สโมสรทหารอากาศ กติตพิงษ์ ศรสีวุรรณ

DNS99 ร.ร. พทุไธสง 2วริพล ทองเรอืง

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

2:07.971 บคุคลวรากร โวหารา

2:14.462 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากกรกฎ ปากา

2:18.523 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐสทิธิ ์ นาผม

2:33.304 ร.ร. ปากชอ่งเกรกิพล กาสําโรง
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
800 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาวรีะยทุธ กลิน่กหุลาบ

DNS99 สโมสรทหารอากาศ ชนภันต ์ ทองชู

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ปฐมพันธ ์ จา่แจม่กลุ

DNS99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกนัตพงศ ์ มะลวิรรณ์

DNS99 ร.ร. สนัตริาษฎรว์ทิยาลยักรีตกิร เหล็กคา้น

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมบดนิทร ์ นูคําดี

DNS99 ร.ร. สงูเนนิฐติวิฒัน ์ เพยีบญุมาก

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:17.233 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายตลุชยั เทพทพิย์

4:22.206 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bกติตพิงศ ์ ขวญัชมุ

4:24.408 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเอนกพงศ ์ ดําสง่แสง

4:33.3311 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาเชาวรัตน ์ ววิจิชยั

4:35.0212 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลอลงกรณ์กติตณัิฏฐ ์ หนัครีี

4:37.1715 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ประชาสรรค ์ อนินอก

4:39.9416 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัมนัส ละเหลา

4:40.5917 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรุวฒัน ์ ไหมแกว้

4:49.8523 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสาธติ พงเสนา

4:52.2626 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์เทวราช ปานนลิ

4:52.8629 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการวรกานต ์ ปัญญวันตลักษณ์

4:55.9730 ร.ร. หว้ยยอดพหธุน คงจันทร์

4:59.1634 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากชนะชยั พุม่โมรา

5:06.8837 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐสทิธิ ์ นาผม

5:07.4638 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีวริยิะ หลกัทอง

5:28.0543 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีดํารงศกัดิ ์ พัฒนส์นิ

DNS99 บคุคลพรูทิตั โบราณมลู

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทกัษิณา เพ็งสะเกตุ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเชดิชยั ภตูาโก

DNS99 เทศบาลเมอืงชมุพรสหรัฐ มวลนอ้ย

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็รฐนนท ์ การชะนะไชย

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุ ณัฐพล ชยัราษฏร์

DNS99 ร.ร. สงูเนนิฐติวิฒัน ์ เพยีบญุมาก

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:14.281 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรขจรศกัดิ ์ นาดเีภท

4:16.662 สโมสรกองทพัเรอืจตษิุตย ์ กิง่คํา

4:17.424 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aประวติร นอ้ยหดื
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:25.509 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ไกรภพ ชลมาครไพร

4:35.4813 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

4:42.6119 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศภุโชค ชา่ยทอง

4:48.8222 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางคทาวธุ แกว้ผล

4:51.0325 ร.ร. บัวขาวฐตินินทน ์ เสาวลักษณ์

4:52.7628 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหสัวรรษ หนูชว่ย

4:56.1031 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุดํารงศกัดิ ์ โยธา

4:57.5732 ร.ร. พระแสงวทิยาพงศกร ปานโต

4:57.5933 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bทกัษิณ มากจงดี

5:00.6435 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อทิธพิล อนิเจรญิ

5:24.7039 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐวฒุ ิ ศรหีรอด

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมสหสัวรรษ มานะกลา้

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาวรีะยทุธ กลิน่กหุลาบ

DNS99 ร.ร. สนัตริาษฎรว์ทิยาลยักรีตกิร เหล็กคา้น

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา สริภพ พานทอง

DNS99 สโมสรทหารอากาศ กติตพิงษ์ ศรสีวุรรณ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงปิยะ ทพิยมาศโกมล

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาศชุานนท ์ เพชร

ทศกรฑีา 10/Decathlon 10 (1,500m.)

4:42.921 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

4:43.942 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

5:13.053 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

5:16.394 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

5:19.265 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

5:19.336 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

5:21.257 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

5:22.018 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

5:23.029 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

5:24.8910 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

5:26.1411 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาจริะศักดิ ์ รอดเจรญิ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

5:21.945 สโมสรกองทพัเรอืเอกลกัษณ ์ โสหรัุตน์

4:23.177 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพรีพล คงแกว้

4:27.4010 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครยทุธศลิป์ มคีลา้ย

4:35.8914 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกนัตพงศ ์ มะลวิรรณ์

4:41.8518 สโมสรทหารอากาศ ชนภันต ์ ทองชู

4:45.8120 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาบญุ ชาวเกวยีณ

4:48.7121 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีอนุรักษ์ หารภมูิ

4:50.7824 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีจันทรด์า ยอดมณีบรรพต

4:52.6527 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสทุธพิงษ์ กจิยะกานนท์

5:02.5836 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

5:24.7640 กรฑีาสตลูวริฬุ ขาวแกว้

5:26.1341 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอนุรักษ์ มแีสง

5:26.6342 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นฤชาต ิ บญุแกว้

5:35.7544 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปฎภิาณ ทรัพยส์มบรูณ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกติตภิพ แผรพ่ร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เจตนจ์รัินตร ์ นวลศรี

DNS99 ร.ร. พทุไธสง 2วริพล ทองเรอืง

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐพงษ์ สวนเกดิ

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมภัทรภมู ิ จันทรเ์ต็มดวง

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรรตะวนั ศลิารัตน์

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุการณุ โยธา

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9:56.221 สโมสรกองทพัเรอือทิธพิล โครตชา

10:30.992 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครยทุธศลิป์ มคีลา้ย

10:31.823 สโมสรทหารอากาศ อนันต ์ แขกพงศ์

10:46.904 Athletics Fieldพงศพั์นธ ์  ติ๊บลังกา

10:48.985 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสหสัวรรษ มานะกลา้

10:55.036 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aประวติร นอ้ยหดื

11:06.067 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐศกัดิ ์ วรรณะ

11:09.678 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนภวิัฒน ์ นะดํา

11:12.129 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรุวฒัน ์ ไหมแกว้

11.12.5710 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ประชาสรรค ์ อนินอก

11:12.6211 สโมสรทหารอากาศ อามนี แดสา

11:15.6312 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

11:28.5613 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ไกรภพ ชลมาครไพร
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11:37.9714 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาบญุ ชาวเกวยีณ

11:49.1015 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศภุโชค ชา่ยทอง

11:52.0216 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางคทาวธุ แกว้ผล

11:53.0817 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอภสิทิธิ ์ บัวมาศ

11:55.5118 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

11:55.9019 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อทิธพิล อนิเจรญิ

12:23.2720 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรอนันต ์ มะซะ

12:24.0421 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีจันทรด์า ยอดมณีบรรพต

12:36.6322 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอานนท ์ เชือ้มว่ง

12:55.0623 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bณัฐวฒุ ิ ทองพรกิ

13:24.2624 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสทุธพิงษ์ กจิยะกานนท์

13:32.5525 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เจตนจ์รัินตร ์ นวลศรี

13:32.6826 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัอดุม รักกอ้น

DNF99 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์สนธยา โครตเจรญิ

DNF99 สโมสรกองทพัเรอืจตษิุตย ์ กิง่คํา

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16:44.341 สโมสรกองทพัเรอืมฮูมัหมัดฟิตร ี อเุซ็ง

16:48.072 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนทรนง วนัิยเยีย่ม

16:48.383 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสหสัวรรษ มานะกลา้

16:52.774 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aประวติร นอ้ยหดื

16:59.975 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเอนกพงศ ์ ดําสง่แสง

17:04.406 สมาคมกฬีาจังหวัดแมฮ่อ่งสอนภวิัฒน ์ นะดํา

17.36.827 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ประชาสรรค ์ อนินอก

17:43.008 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการสริวชิญ ์ รักดํา

17:45.279 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐศกัดิ ์ วรรณะ

17:57.9310 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

17:58.2111 สโมสรทหารอากาศ อนันต ์ แขกพงศ์

18:06.2812 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารกนัตพงศ ์ มะลวิรรณ์

18:26.2813 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางคทาวธุ แกว้ผล

18:44.8414 ทมีเขานาใน อปุถัมภ์ศภุโชค ชา่ยทอง

18:48.4515 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรุวฒัน ์ ไหมแกว้

18:51.7016 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bณัฐวฒุ ิ ทองพรกิ

18:55.9617 สโมสรทหารอากาศ ชนภันต ์ ทองชู

18:56.4418 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการนราวชิญ ์ เตชะวชัรานนท์

18:58.9619 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอภสิทิธิ ์ บัวมาศ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

19:06.0920 ร.ร. พระแสงวทิยาพงศกร ปานโต

19:06.6621 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอานนท ์ เชือ้มว่ง

19:17.8222 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีจันทรด์า ยอดมณีบรรพต

19:20.4723 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมวาย ุ คํารณ

19:27.9124 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุศราวธุ นวลน้ําจติร

19:38.8025 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรอนันต ์ มะซะ

20:23.6026 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกติตภิพ แผรพ่ร

20:48.6427 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนันทนนท ์ นันตาวงั

21:10.8228 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชนนันท ์ โรจนวภิาต

21:16.5729 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยารชตะ กลิน่สตุ

22:02.9630 ร.ร. ปากชอ่งจริภัทร เธยีรญานี

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมมฮูมีหมัดฟิตร ี อเุซ็ง

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมมฮูมีหมัดฟิตร ี อเุซ็ง

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมสหสัวรรษ มานะกลา้

DNF99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ปฎภิาณ ทรัพยส์มบรูณ์

DNF99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"พศวตั ไชยกลุ

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสาธติ พงเสนา

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเชดิชยั ภตูาโก

DNF99 สโมสรกองทพัเรอือทิธพิล โครตชา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ศริวิัฒน ์ ตุม้บตุร

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ศภุชยั หมนืแล

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาศชุานนท ์ เพชร

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐพงษ์ สวนเกดิ

DNS99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อทิธพิล อนิเจรญิ

DNF99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนสวนกหุลาบสมทุรปรากชนะชยั พุม่โมรา

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสทุธพิงษ์ กจิยะกานนท์

DNS99 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.1

14.961 สโมสรกองทพัเรอือภศิกัดิ ์ ไชยชมภู

15.152 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กติศิักดิ ์ บญุพรอ้ม

15.323 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพเิชษฐ จันตลา

15.434 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์สทุธพิงษ์ สรา้งดี

15.525 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

15.636 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สรุศกัดิ ์ สกลุทอง

16.227 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปัณธรณ ์ ซือ่ดี
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.1

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สมพงษ์ ผดุผอ่ง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

15.261 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กติศิักดิ ์ บญุพรอ้ม

15.342 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สมพงษ์ ผดุผอ่ง

15.693 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

17.384 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัยสรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

20.975 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอสัตนั สกลุหลง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สรุศกัดิ ์ สกลุทอง

DQ99 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาศภุกร การวงษ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

15.611 สโมสรกองทพัเรอือภศิกัดิ ์ ไชยชมภู

15.762 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สรุศกัดิ ์ สกลุทอง

16.633 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทนิกร ศภุมาตร

16.644 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ พันฤทธิดํ์า

17.855 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพรีพัฒนเ์ ขยีวจันทร์

20.476 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชยัมงคล ทรงพานุช

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติติธิร จันทรส์นีาค

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

15.751 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์สทุธพิงษ์ สรา้งดี

15.792 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปัณธรณ ์ ซือ่ดี

15.883 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพเิชษฐ จันตลา

16.954 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรณกร มทีองขาว

19.155 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

19.766 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

ทศกรฑีา 6 พวกที ่1 /Decathlon 6 ‐HEAT 1 (H110m.) 0.0

15.561 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

16.182 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

17.323 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

17.964 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

20.015 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

20.566 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาจริะศักดิ ์ รอดเจรญิ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

ทศกรฑีา 6 พวกที ่2 /Decathlon 6 ‐HEAT 2 (H110m.) 0.0

15:611 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
110 m. Hurdles

ทศกรฑีา 6 พวกที ่2 /Decathlon 6 ‐HEAT 2 (H110m.) 0.0

15.832 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

16:683 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

17:574 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

17:615 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

18.986 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

21.277 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

56.241 สโมสรกองทพัเรอืนคิม ศรชยัประสทิธิ์

56.372 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

58.013 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กติศิักดิ ์ บญุพรอ้ม

59.054 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพเิชษฐ จันตลา

59.335 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ พันฤทธิดํ์า

59.746 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสหสัวรรษ ภยิะวงศ์

1:01.317 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัยสรุาษฎรธ์านีนันทวฒัน ์ แกว้กลุ

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลุบตุร

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

57.711 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

1:00.222 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ พันฤทธิดํ์า

1:00.353 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัยสรุาษฎรธ์านีนันทวฒัน ์ แกว้กลุ

1:02.084 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทนิกร ศภุมาตร

1:02.495 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาลยัเศรษฐวทิย ์ วนิชิวงศ์

1:02.526 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นฤชาต ิ บญุแกว้

1:05.207 ร.ร. พทุไธสงศาสตรา สายวนั

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:00.321 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพเิชษฐ จันตลา

1:00.492 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสเุมธ จันทรส์อน

1:02.913 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัยสรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

1:08.754 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีวริยิะ หลกัทอง

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาตินโิก ้ โพคสั

DNS99 ร.ร. พทุไธสงปิยะ ทพิยมาศโกมล

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา กฤษดา จติตก์ลา้

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

58.251 สโมสรกองทพัเรอืนคิม ศรชยัประสทิธิ์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

58.732 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลุบตุร

1:01.753 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ณรงคฤ์ทธิ ์ รนิทา

1:02.814 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์สทุธพิงษ์ สรา้งดี

1:03.265 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยณฐชนนท ์ ธรรมจันดา

1:03.386 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพสิฐิ อนิทรเ์ปือย

1:12.267 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:00.241 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กติศิักดิ ์ บญุพรอ้ม

1:02.052 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาศภุกฤต สงัขท์อง

1:03.773 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สรุศกัดิ ์ สกลุทอง

1:07.914 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชยัมงคล ทรงพานุช

DNS99 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ธนพล ไชยทองศรี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีกฤษดา บญุมลู

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาอนริตุ ิ สโมสร

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

59.741 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสหสัวรรษ ภยิะวงศ์

1:01.842 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอาทติย ์ ทองโอภาส

1:03.223 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

1:03.794 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชพนธกร โกมัย

1:08.515 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีทนงศักดิ ์ ชว่งชยั

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรญิญา กําเนดิฤทธิ ์

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.191 สโมสรกองทพัเรอืกรัสนัส ชยัศรี1
1 สโมสรกองทพัเรอืสรุยิา แตม้จันทร์2
1 สโมสรกองทพัเรอืชยทุม ์ คงประสทิธ์3
1 สโมสรกองทพัเรอืสทิธพิร ดอนไพรที4

41.832 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศริะเกลา้ เพิม่ทรัพย์1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลุบตุร3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตภิมู ิ โตษอาษา4

42.063 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกฤษณะ ทองชศูลิป์1
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค2
3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพลภัทร คงจันทร์3
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเตชภณ พางาม4
43.994 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒันา ยนืยง1

4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมักรบี ี หมัดอะดัม2
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรุง่ตะวัน สขุปรงุ3
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้4

44.125 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอนุรักษ์ มแีสง1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทศพร นาคสมญาติ2
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพสิฐิ อนิทรเ์ปือย3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนะสทิธิ ์ สารบรรณ4

44.216 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐพงศ ์ สขุแกว้1
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสธุา ไชยสขุ2
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปัญญาพล มขุสง3
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐชานนท ์ สงพราหมณ์4

45.697 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยกอบญุ พนิจิพรรณ1
7 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยยศภัทร จรปัญญานนท์2
7 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยเตชวโิรจน ์ พทิกัษ์3
7 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยอนริจุน ์ ปองเกยีรตคิณุ4

DISQ99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาภรูภิัทร ปัสสาคํา1
99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาทนิกร ศภุมาตร2
99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาออมสนิ ชมุชยั3
99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ4
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

42.241 ‐25071 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

42.292 ‐25034 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากา

44.213 ‐25020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

44.494 ‐25147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

45.125 ‐25146 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์

46.206 ‐25123 ร.ร. พทุไธสง

DISQ99 ‐25082 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

42.021 ‐25039 สโมสรกองทพัเรอื

44.272 ‐24093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

44.553 ‐25076 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

44.664 ‐25142 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัย

45.085 ‐25119 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

45.096 ‐25045 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

48.177 ‐25140 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุี

DJSQ99 ‐25155 เทศบาลนครภเูกต็

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

‐25120 เทศบาลนครนนทบรุี

‐25067 ร.ร.หารเทารังสปีระชาสรรค์

‐25155 เทศบาลนครภเูกต็

‐25140 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุี

‐25093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

‐25076 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

‐25045 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

‐25039 สโมสรกองทพัเรอื

‐25060 ร.ร. แจห้ม่วทิยา

‐25142 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัย

‐25137 ร.ร. พัทลงุ

‐25119 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

‐25149 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:17.791 สโมสรกองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ ศรสีขุ1
1 สโมสรกองทพัเรอืธปิธเนศ ศรภีา2
1 สโมสรกองทพัเรอืนคิม ศรชยัประสทิธิ์3
1 สโมสรกองทพัเรอืพชิยะ สนุทรทว้ม4

3:19.452 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเกษมสนัต ์ แกว้กลุ1
2 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรวธิรวชิญ จติสงวน2
2 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรภัทรพงศ ์ หนูมี3
2 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรญาณากร หมนุรอด4

3:21.823 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่1
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลุบตุร2
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสหสัวรรษ หนูชว่ย3
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ พุม่ทอง4

3:23.784 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสทุธรัิกษ์ มศีรงีาม1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐชานนท ์ สงพราหมณ์2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวสธุา ไชยสขุ3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสมชาย จันทรแ์กว้4
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:27.505 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเอกรัตน ์ ชศูรี1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม2
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ พันฤทธิดํ์า3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ4

3:33.136 ร.ร. บัวขาวสทิธพิล สระแกว้1
6 ร.ร. บัวขาวนนทวชั หนองสงู2
6 ร.ร. บัวขาวปรเิยศ สกลุโพน3
6 ร.ร. บัวขาวชยันุวฒัน ์ คําออ้4

3:39.527 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนัญชยั สจุนิพรับ1
7 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมักรบี ี หมัดอะดัม2
7 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒันา ยนืยง3
7 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้4

3:51.948 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองดนุชติ กลอ่มเกลีย้ง1
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนะสทิธิ ์ สารบรรณ2
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอาทติย ์ ทองโอภาส3
8 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพสิฐิ อนิทรเ์ปือย4
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

3:27.891 ‐25147 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

3:36.022 ‐25086 ร.ร. บัวขาว

3:36.813 ‐25020 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

3:44.564 ‐25123 ร.ร. พทุไธสง

DNS99 ‐25076 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

DNS99 ‐25069 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคาร

DNS99 ‐25087 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

3:32.521 ‐25039 สโมสรกองทพัเรอื

3:46.802 ‐25140 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุี

3:52.603 ‐25081 ร.ร. ปากชอ่ง

DNS99 ‐25120 เทศบาลนครนนทบรุี

DNS99 ‐25067 ร.ร.หารเทารังสปีระชาสรรค์

DNS99 ‐25034 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

3:23.281 ‐25034 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรากา

3:29.722 ‐25082 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

3:41.693 ‐25119 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

DNS99 ‐25059 ร.ร.อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
4x400 relay

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

DNS99 ‐25074 ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา

DNS99 ‐25137 ร.ร. พัทลงุ

DNS99 ‐25155 เทศบาลนครภเูกต็

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

3:27.401 ‐25071 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

3:35.742 ‐25093 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

3:41.593 ‐25124 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

3:45.514 ‐25024 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

DNS99 ‐25049 ร.ร. ศรยีาภัย

DNS99 ‐25161 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพา

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

52:03.731 สโมสรกองทพัเรอืสรุชาต ิ แทสี

53.58.832 สโมสรกองทพัเรอืวเิชยีร หมือ่โปกู

54:43.123 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสหรัฐ ชปูระจงค์

57:01.864 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม สมาคมกฬีาแหง่จังหวัศภุกร สภุวาลย์

57:39.655 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรปิยรัตน ์ อปัุชฌาย์

58:26.736 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาดนเดช ปานบัวแกว้

1:00:21.957 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสรุยิา ปาตติงั

1:05:27.628 เทศบาลนครนนทบรุีกณัตนัย เมน่ทรมุ

1:05:37.839 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาชมุพล เชือ้จักร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อานนท ์ ยอดสงิห์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรศุกัดิ ์ วรรณทอง

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาโชคทว ี ธนิคํา

DNF99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากนัต ์ จันทรเ์อีย่ม

DNF99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษารณยทุธ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. ฐานเทคโนโลยีสาธติ พงเสนา

DNF99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมภารนุวฒัน ์ ขาวเอยีด

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สรุชาต ิ แทสี

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชตุพินธ ์ กลันแยม้

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30วเิชยีร หมือ่โปกู

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.051 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรศกัดิส์ทิธิ ์ สทิธชิยั

1.902 สโมสรกองทพัเรอืชศูกัดิ ์ แสนธจัิกร์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.903 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรตะวนั แกว้ดํา

1.854 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพรีวชิญ ์ เขยีดนุย้

1.855 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศวิกร เฉดิจําลอง

1.806 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ยอดรัก

1.806 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังภรูณัิฐ บญุนวน

1.758 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

1.709 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bนัฐวธุ กองจําปา

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชาญฤทร ์ จันทา

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อนุรักษ์ สขุกระจา่ง

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาติแอนดรวู ์ ธอรน์ตัน้

99 ร.ร. หว้ยยอดธนพล ทองประดบั

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 บคุคลไทโย มตุตาพระ

99 ร.ร. พัทลงุปฏวิตั ิ เจรญิมาศ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา ธรีะยทุธ สรุนิดา 

99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมปิยทศัน ์ สวุรรณดี

99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชยัยทุธ บญุมา

ทศกรฑีา 4 /Decathlon 4 (High Jump)

1.761 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

1.732 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

1.673 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

1.674 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

1.645 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

1.616 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

1.617 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

1.588 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

1.559 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

1.5210 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

1.4911 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

1.4912 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

NM13 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.931 สโมสรกองทพัเรอืชชันันท ์ ชรูอด ‐0.7

6.505 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชลวฒัน ์ แจง้ไข ‐0.8

6.446 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรธนกร ทองพรหม +0.0

6.277 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรณกร มทีองขาว ‐0.5

5.8612 ร.ร. เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห)์ยอดรัก

5.8413 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์นนธนนิทร ์ ทองศรี

5.7614 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณชิากร ชยัชาํนาญ

5.6815 สโมสรทหารอากาศ ตรเีนตร ทวเีฉลมิดษิฐ์

5.4917 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54วศิรตุ สวุไชย

5.3818 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีอนุพงษ์ วงคส์ทุา

5.3019 ร.ร. หวัหนิอตัตพล คชสวุรรณ

5.1421 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉัตรมงคล ไชยกรด

DNS99 บคุคลเสฏฐนันท ์ กปุระดษิฐ์

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ชาญฤทร ์ จันทา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธวชัชยั ชยัยศ

DNS99 ร.ร. พัทลงุวรพงค ์ เขยีวเอยีด

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.762 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธนพล ออ่นตา ‐1.2

6.623 สโมสรกองทพัเรอืกสณิภพ ชมชะนัด ‐1.2

6.614 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกติตธิวชั มาสงัข์ ‐0.6

6.068 เทศบาลนครนนทบรุีเจษฎากร อตุสาหะ ‐1.4

5.979 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์วายพุงษ์ พรหมวจิารณ์

5.9410 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วฒชิยั นมนอ้ย

5.8711 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาออมสนิ ชมุชยั

5.4916 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 54สทิธเิดช แสงเพชร

5.1920 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีศราวฒุ ิ จันทรคํ์า

4.9522 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพธรีภัทร เขยีวสวสัดิ์

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อนุรักษ์ สขุกระจา่ง

DNS99 ร.ร. มัธยมเป่ียมรัก พยพัุฒน ์ ปากกหีวาน

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ภชูติ ชว่ยเกลีย้ง

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุสนัตสิขุ ผักคี

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็อานุวฒัน ์ จันทรส์ขุ

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภสิทิธิ ์  อนิทรชาติ

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีสารศิ ทบัทมิทอง

ทศกรฑีา 2  /Decathlon 2 (Long Jump)

6.351 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง +0.0
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
Long Jump

ทศกรฑีา 2  /Decathlon 2 (Long Jump)

6.252 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา +1.0

6.203 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์ +0.0

6.164 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์ +1.2

5.935 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั +1.0

5.646 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี +1.0

5.577 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์ +0.5

5.558 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม +0.1

5.449 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา +0.0

5.3710 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง +0.0

4.9611 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์ 375

4.9012 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์ +1.3

4.9013 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ +0.0

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.491 สโมสรกองทพัเรอืณัฐพงศ ์ ศรนีนทา +0.1

14.342 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธนพล ออ่นตา +0.2

14.193 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรธนกร ทองพรหม ‐0.1

13.954 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรกติตธิวชั มาสงัข์ +0.2

13.455 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุ ี ทมี Bนัฐวธุ กองจําปา +0.3

13.106 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาปพน จันทรเ์ต็ม +0.2

13.027 ร.ร. พะเยาพทิยาคมสทิธพิงษ์ ไชยวฒุิ +0.3

DNS99 ร.ร. สถานศกึษานานาชาติแอนดรวู ์ ธอรน์ตัน้

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"อนุรักษ์ สขุกระจา่ง

DNS99 ร.ร. พัทลงุวรพงค ์ เขยีวเอยีด

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภสิทิธิ ์  อนิทรชาติ

DNS99 ร.ร. เสาไหว้มิลวทิยานุกลูอมรนิทร ์ นามมงุคณุ

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุ ศภุชยั สายสวุรรณ

DNS99 ร.ร. มัธยมเทศบาลวดัทา่แพธรีภัทร เขยีวสวสัดิ์

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4.801 สโมสรกองทพัเรอืกสณิภพ ชมชะนัด

4.102 สโมสรกองทพัเรอืธรีภัทร ์ โพธิม์ี

2.903 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรนครนิทร ์ ชาตป่ิาสกั
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.704 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเรวฒั จันทรด์ี

2.705 บคุคลไทโย มตุตาพระ

ทศกรฑีา 8 /Decathlon 8 (Pole Vault)

2.901 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

2.602 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

2.503 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

2.404 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

2.305 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

2.206 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

2.107 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

2.108 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

NM99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

NM99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

NM99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.171 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจักรพรรด ิ นอ้ยศรี

15.062 สโมสรกองทพัเรอืธงชยั ศลิามลู

14.393 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ

14.124 เทศบาลนครนนทบรุีศรัทธนติย ์ หนูทอง

13.135 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพัชรพล ปิยะพันธ์

12.786 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสทิธพิงษ์ เกตแุกว้

12.227 สโมสรกองทพัเรอืบัณฑติ สงิหทองกลู

11.448 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ปณธิาน นาสมผัน

11.079 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมธวนิ บตุรสองคอน

10.7910 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปิยะณัฐ เอยีดเกลีย้ง

10.7211 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเกยีรตชิยั พลสวสัดิ์

9.5512 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทศพล บญุทา

9.5313 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ณัฐวศิร พบิลูยโ์รจน์

9.1214 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทพมังกร กระแสรญ์าณ

8.9615 ทมีทุง่ใหญว่ทิยาคมชานวทิย ์ จติรา

8.8016 ร.ร. พัทลงุพงศกร อานนท์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

8.5017 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกษิดศิ กลิน่รัตน์

8.3818 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทศพงค ์ บญุทา

8.3419 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาประเมษฐ ์ ธรรมคําภรี์

7.9820 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์พลนาถ สําราญนติกิลุ

7.6721 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีวฒุพิงษ์ เกือ้ทาน

6.6322 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีปฏภิาณ ไผโ่สภา

DNS99 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์อดุมชยั เทีย่งเลา

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาณัฐพงค ์ อปุการดี

DNS99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีสหสัวรรษ พวงทอง

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสทุธวิฒัน ์ นองเนือ่ง

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมรามณรงค ์ นวมทอง

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธงชยั ศลิามลู

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรารัล บรูณสมบัติ

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนนทวฒัน ์ วงษ์สวุรรณ

DNS99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา บลุากร กติตนิภาดล

ทศกรฑีา 3  /Decathlon 3 (Shot Put)

9.621 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

9.472 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

9.303 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

8.674 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

8.215 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

7.916 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

7.837 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

7.778 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

7.389 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

7.1810 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

7.0811 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

7.0112 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

5.4813 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

49.901 สโมสรกองทพัเรอืธงชยั ศลิามลู

43.772 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรจักรพรรด ิ นอ้ยศรี

42.263 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสทิธพิงษ์ เกตแุกว้
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

42.204 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ธรีะพงษ์ เผอืกผอ่ง

41.955 สโมสรกองทพัเรอืบัณฑติ สงิหทองกลู

37.026 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ปณธิาน นาสมผัน

34.637 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรนฤเบศ คํานงึ

27.078 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกษิดศิ กลิน่รัตน์

26.189 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ณัฐวศิร พบิลูยโ์รจน์

25.6610 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทศพงค ์ บญุทา

25.6311 ร.ร. พัทลงุเฉลมิศกัดิ ์ ยิม้เทศ

25.0012 ร.ร. พัทลงุพงศกร อานนท์

24.4213 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีนติกิร ศรชีะวา

23.0414 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทศพล บญุทา

16.4815 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีวฒุพิงษ์ เกือ้ทาน

016 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนนทวฒัน ์ วงษ์สวุรรณ

DNF99 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์อดุมชยั เทีย่งเลา

DNF99 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัพชร สงิหศริิ

DNF99 ร.ร. พระแสงวทิยาณัฐพงค ์ อปุการดี

DNF99 สพม. 11 สรุาษฎรธ์านีสหสัวรรษ พวงทอง

DNF99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวฒันา ดอมบรุี

DNF99 ร.ร. พระแสงวทิยาสทุธวิฒัน ์ นองเนือ่ง

DNF99 ทมีทุง่ใหญว่ทิยาคมชานวทิย ์ จติรา

DNF99 ทมีสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลัยบรูพาประเมษฐ ์ ธรรมคําภรี์

DNF99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์ศภุณัฐ ดสีม

DNF99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรพัชรพล สงิหเ์รอืง

DNF99 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรนรากร บญุกวา้ง

DNF99 เทศบาลนครนนทบรุีศภุกร อนิทรวรกญุ

DNF99 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีเกยีรตกิลุ ยุน่เพ็ญ

DNF99 ร.ร. แจห้ม่วทิยา บลุากร กติตนิภาดล

DNF99 ร.ร. กระเทยีมวทิยาสรุศกัดิ ์ ดา่นดา้ว

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมสรารัล บรูณสมบัติ

ทศกรฑีา 7 /Decathlon 7 (Discuss Throw)

27.581 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

23.452 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

21.393 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

21.034 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

19.815 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

19.696 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
Discus

ทศกรฑีา 7 /Decathlon 7 (Discuss Throw)

19.527 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

19.508 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

18.769 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

16.7810 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

16.2111 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

16.0812 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

15.3413 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

54.221 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

53.522 สโมสรกองทพัเรอืปรเมศ หมัดหอม

52.493 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐพนธ ์ ชว่ยประดษิฐ์

51.954 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศกัดา จันทรป์าน

46.485 ร.ร. พัทลงุสทิธนัินท ์ สทิธชิยั

44.996 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สวุฒัน ์ กองเคน

43.547 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดลพัฒน ์ เกาะแกว้

42.608 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรนฤเบศ คํานงึ

42.039 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทนุธรรม บญุถนอม

40.6610 เทศบาลนครนนทบรุีรัตนชยั พฒุใต ้

39.8811 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมจริวฒัน ์ นวลกลับ

38.1912 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนากร กองสวุรรณ์

37.3913 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรนรากร บญุกวา้ง

37.2814 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

35.9715 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางฉัตรนิ เป็นคณุ

33.8916 ร.ร. ประชาบํารงุยศกร ชนะสทิธิ์

33.8117 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวริพัุห ์ พันนาม

32.0818 ชมรมกฬีากรฑีาจังหวดักาญจนบรุีเกยีรตกิลุ ยุน่เพ็ญ

29.6819 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

27.8320 ร.ร. พัทลงุนพกรณ ์ คํานวนศลิป์

27.5621 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีปฏภิาณ ไผโ่สภา

24.9422 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีศภุฤกษ์ ศรปีรยเสรฐิ

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมวชริวทิย ์ พฤกษ์อดุม

DNS99 ร.ร. บางมดวทิยาสสีกุหวาดจวนอปุถัมป์พลนาถ สําราญนติกิลุ

ทศกรฑีา 9 /Decathlon 9 (Javelin Throw)
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Jr.Men /  เยาวชนชาย
Javelin Throw

ทศกรฑีา 9 /Decathlon 9 (Javelin Throw)

56.091 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

43.592 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

42.703 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

41.574 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

39.955 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

35.466 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

34.687 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

32.198 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

30.519 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

27.9710 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์

20.0811 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

DNS99 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอนุวฒัน ์ นภาโชติ

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรวรพล นอ้ยเรอืง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

52.081 สโมสรกองทพัเรอือนุชา บรรดากาล

50.672 สโมสรกองทพัเรอืธงชยั ศลิามลู

42.563 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพงศธร งามสงา่

37.874 ร.ร. กระเทยีมวทิยาสรุศกัดิ ์ ดา่นดา้ว

37.405 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรพรีะพล ดอกบัว

36.036 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กอ้งเกยีรต ิ ศรกีลุ

35.007 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสทิธพิงษ์ เกตแุกว้

33.928 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกยีรตศิกัดิ ์ จงจติ 

28.599 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเกยีรตชิยั พลสวสัดิ์

26.7910 วทิยาลยัอ.ีเทควศิรตุ ชลวานชิ

23.0411 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกษิดศิ กลิน่รัตน์

14.8612 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีวฒุพิงษ์ เกือ้ทาน

14.0213 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธาน ีปฏภิาณ ไผโ่สภา

DNS99 สานฝันการกฬีาฯ ร.ร.นาทววีทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ โลกวจิติร

DNS99 ร.ร. หนองแค "สรกจิพทิยา"ณัฐนนท ์ ประทกัษ์กลุวงศา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนากร กองสวุรรณ์

DNS99 ร.ร. สนิรนิทรว์ทิยา สรุนิทร์ศภุณัฐ ดสีม

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

Jr.Men /  เยาวชนชาย
Decathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5,5891 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรเดโชชยั พรประพันธ์

5,5292 สโมสรกรฑีาโรงเรยีนอนุสาสน์วทิยาสมทุรปรสรุศกัดิ ์ วรรณทอง

4,7903 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

4,7404 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาคมกรชิ สนทิชยั

4,7225 สโมสรกองทพัเรอืวฤทธริณ ศรดีา

4,6836 สโมสรทหารอากาศ นราธปิ ไตรธรรม

4,5397 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอตชิาต สวุรรณธาดา

4,0408 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ์

3,9459 ร.ร. สามพรานวทิยากติศิักดิ ์ ปากดี

3,56510 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรวฒุ ิ สนิประสงค์

2,61811 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรนิทร ์ ไชยอนิทร์


