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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.1

11.591 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิ อนุภักดิ์

11.662 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู

11.673 ร.ร. ธงธานีภวูดล บรูณะอดุม

11.704 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAทชิานท ์ แกว้กระจาย

11.845 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีนันทศักดิ ์ ฉมิแกว้

11.926 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันทภพ สมบรูณน์อ้ย

11.977 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

12.008 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.0

11.371 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิ อนุภักดิ์

11.752 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีนันทศักดิ ์ ฉมิแกว้

11.783 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันทภพ สมบรูณน์อ้ย

11.884 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครราชนัย ์ บาระเฮม

11.955 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้

12.086 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธรีวฒุ ิ อนิเลศิ

13.877 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBครภีัทร ชสูงัข์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem ‐0.1

11.541 ร.ร. ธงธานีภวูดล บรูณะอดุม

11.702 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAทชิานท ์ แกว้กระจาย

11.823 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

11.914 ร.ร. พทุไธสง จรีะพัฒน ์ พันสนีาค

11.925 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนัทธพงศ ์ ชืน่อารมย์

12.216 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสเุมธ ทองทพิย์

12.487 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยอภวิฒัน ์ กนัทาเงนิ

DNS99 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ชยัรัตน ์ ไชยชมพู

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem 0.0

11.491 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู

11.742 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

11.783 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก

11.924 ร.ร. เวยีงสระสรุยิา เสนวงศ์

12.325 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAรณชยั เพ็งคําป้ัง

12.506 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเจษฎาพร เทยีนทอง

13.287 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนพสทิธิ ์ จันทะโพธิ์
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

100 m.
รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 0.9

11.811 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสเุมธ ทองทพิย์

12.072 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAรณชยั เพ็งคําป้ัง

12.583 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทรงยศ บญุเคลอืบ

13.184 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"ศตวรรษ รณุสง

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาภมูนิทร ์ ภกูจินาค

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการสภุัทร ฉมิสขุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธเิบต บญุชะตา

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 0.8

11.461 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAทชิานท ์ แกว้กระจาย

11.702 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนพสทิธิ ์ จันทะโพธิ์

11.983 ร.ร. พัทลงุ ทตัธน พลูเพิม่

12.074 เทศบาลเมอืงทุง่สงสมัพันธ ์ สมัครธรรม

12.215 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณัฐวฒุ ิ รักปาน

12.576 ทมีกรฑีาหัวหนิ ศภุกร งามนอ้ย

13.107 ทมีศรนีครหาดใหญ่ชยางกรู ศรสีมบัติ

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 0.9

11.341 ร.ร. ธงธานีภวูดล บรูณะอดุม

11.672 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

12.083 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

12.344 ร.ร. พัทลงุ วสย ุ สงวนทอง

12.355 เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

12.526 ร.ร. พทุไธสง พงศกร โพธขํิา

13.007 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวตัน ์ นรสาร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีพัฒนพงษ์ อนิทรอ์ยู่

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 0.1

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาวาทะชยั ประทปีทอง

11.591 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

11.602 ร.ร. พทุไธสง จรีะพัฒน ์ พันสนีาค

11.853 ร.ร. เวยีงสระสรุยิา เสนวงศ์

12.464 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกพงศกร หนูเล็ก

12.585 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะยศวร เขยีวขํา

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชฐ จันทรโ์คตร

DNS99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ฉัตรนิ ฉัตรดอกไมไ้พร

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 0.0

11.791 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 0.0

11.892 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้

11.953 ร.ร. สตลูวทิยา ทกัษิน บัวทอง

13.234 สาธติรามวรีภัทร เย็งยโูซะ๊

14.425 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกวรีภัทร ชืน่อารมย์

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aพริโิชค หอมสวุรรณ

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาคณุานนท ์ อนิตะ๊มัด

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 0.0

11.441 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู

11.702 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนัทธพงศ ์ ชืน่อารมย์

12.053 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีธรีวธุ พมิานบรูณวจิติร

12.334 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สทิธชิยั โพธิศ์รี

12.495 ร.ร. บัวขาว ณัฐกร แดนดงเมอืง

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ ฟกทรัพย์

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 0.5

11.221 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิ อนุภักดิ์

11.232 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

11.793 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ชยัรัตน ์ ไชยชมพู

12.224 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุพิงศ ์ ทองสขุ

12.495 ร.ร. ทุง่สง ตน้ตระการ คลอง้ขลปิ

12.876 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดนันทวฒัน ์ เวยีงสมิา

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ชนติพล ไพรอดุมทอง

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aณัฐวฒุ ิ  หาญพานชิ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 0.2

11.561 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันทภพ สมบรูณน์อ้ย

12.332 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยอภวิฒัน ์ กนัทาเงนิ

12.673 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยรัฐภมู ิ วงคว์รรณ

12.834 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBจักรพรรด ิ โนนตาเถร

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา  ชมุพร ทมี Bกติตภิพ ชมุณี

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาจรีาพงศ ์ ทองลา

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์กณัฐถะ เกตวุงศ์

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการธรีโชต ิ การญุ

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 0.4

11.591 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก

11.972 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธรีวฒุ ิ อนิเลศิ

12.133 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนกฤต เปลีย่นศรี
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กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

100 m.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 0.4

12.684 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีพันธพล พว่งฟัก

13.675 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ทวพีงศ ์ เรอืงขจร

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิณัฐพล ขนุมี

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา  ชมุพร ทมี Bปารณุ สสีา

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ศภุวชิญ ์ ทราบพรมราช

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 0.8

11.491 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีนันทศักดิ ์ ฉมิแกว้

11.542 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครราชนัย ์ บาระเฮม

12.113 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีเกษมพันธุ ์ ชมชืน่

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐวฒุ ิ คําคณุคํา

DISQ99 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดธนพล สายโรจน์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนกร สขุสงัวาลย์

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไททรัพย์

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 0.5

12.431 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเจษฎาพร เทยีนทอง

13.332 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBครภีัทร ชสูงัข์

13.433 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อทิธพัิทธ ์ ไพรสวา่ง

DISQ99 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพารชต ศวินาถฤทธิ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนวฒัน ์ เกดิเอยีด

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการธรีภัทร กลุสา

DISQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์ หมือ่เอ

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.5

23.041 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

23.112 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ ศรบีู

23.373 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAทชิานท ์ แกว้กระจาย

23.614 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

23.705 ร.ร. พัทลงุ ณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์

24.076 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

24.117 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ชนติพล ไพรอดุมทอง

26.038 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิ อนุภักดิ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.0

22.931 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

23.272 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAทชิานท ์ แกว้กระจาย
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

200 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem 0.0

23.383 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

23.704 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

23.385 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธรีวฒุ ิ อนิเลศิ

24.486 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์จักรชลชั เหล็กจนี

24.837 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่กอ้งภพ แสนนาม

DNS99 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีนันทศักดิ ์ ฉมิแกว้

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem 0.6

23.091 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิ อนุภักดิ์

23.242 ร.ร. พัทลงุ ณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์

23.443 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ชนติพล ไพรอดุมทอง

23.494 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้

23.535 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7นาคา พิง้ไธสง

24.186 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสเุมธ ทองทพิย์

24.457 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีธนธัช ยงยทุธ

DNS99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem 0.1

22.981 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ ศรบีู

23.452 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

23.473 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู

24.374 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์ หมือ่เอ

24.415 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ชยัรัตน ์ ไชยชมพู

24.686 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีปรเุชษ พลหูลอ่

24.717 ร.ร. พัทลงุ วสย ุ สงวนทอง

25.178 เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 0.0

23.441 ร.ร. พัทลงุ ณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์

23.592 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

24.043 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสเุมธ ทองทพิย์

24.654 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธเิบต บญุชะตา

25.495 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยสหรัฏ ชนูาวา

25.816 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยศภุวชิญ ์ ชยัเมอืงมลู

28.607 ร.ร. สามพรานวทิยา ภานุพงศ ์ นอ้ยอยู่

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาคณุานนท ์ อนิตะ๊มัด

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 0.0

24.541 ร.ร. พัทลงุ วสย ุ สงวนทอง
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

200 m.

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 0.0

25.112 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีปรเุชษ พลหูลอ่

25.943 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยอภวิฒัน ์ กนัทาเงนิ

27.284 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษฎา กลุประสทิธิ์

28.575 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ทวพีงศ ์ เรอืงขจร

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาวาทะชยั ประทปีทอง

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAโชคชยั ทปีะบาล

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาจรีาพงศ ์ ทองลา

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐1.2

24.161 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ชยัรัตน ์ ไชยชมพู

24.332 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ชนติพล ไพรอดุมทอง

24.563 ร.ร. เวยีงสระสรุยิา เสนวงศ์

25.584 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดนันทวฒัน ์ เวยีงสมิา

25.595 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนวฒัน ์ เกดิเอยีด

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา  ชมุพร ทมี Bคณศิร อดุมฤทธิ์

DNS99 ร.ร. บัวขาว กอ้งเกยีรต ิ ชชัรัตน์

DNS99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ฉัตรนิ ฉัตรดอกไมไ้พร

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.4

23.911 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้

24.332 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่กอ้งภพ แสนนาม

24.843 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดธนพล สายโรจน์

25.744 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ธรัีงกรู ศรนีารัตน์

26.625 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนวพล หอมจันทร์

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาภมูนิทร ์ ภกูจินาค

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aพริโิชค หอมสวุรรณ

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไททรัพย์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.6

23.901 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธรีวฒุ ิ อนิเลศิ

24.372 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์จักรชลชั เหล็กจนี

24.473 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา อนุชา ถมสงูเนนิ

24.854 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา

24.975 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เจตนพัิทธ ์ ธงไชย

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิกติตศิกัดิ ์ ขงุชยัภมูิ

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aสญัชยั เอีย่มลอยพันธ์

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ศภุวชิญ ์ ทราบพรมราช

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.5
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

200 m.

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.5

23.131 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิ อนุภักดิ์

23.862 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์ หมือ่เอ

24.243 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีนันทศักดิ ์ ฉมิแกว้

24.824 ร.ร. ทุง่สง ตน้ตระการ คลอง้ขลปิ

26.915 ร.ร. พทุไธสง พงศกร โพธขํิา

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิณัฐพล ขนุมี

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์กณัฐถะ เกตวุงศ์

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 ‐0.8

23.061 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร

24.102 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู

24.583 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนัทธพงศ ์ ชืน่อารมย์

24.604 ร.ร. ทุง่สง จริะวตัร จลุเกลีย้ง

26.055 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชนะพล ผมทํา

26.686 ร.ร. พทุไธสง รัฐพล เพยีรสมภาร

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิภมูพัิฒน ์ ชมุปลา

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.4

23.581 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

23.732 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7นาคา พิง้ไธสง

25.013 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธรรมวทิย ์ สขุสะฐาน

25.694 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรากานต ์ วสิทุธนะ

25.765 ร.ร. บัวขาว ณัฐกร แดนดงเมอืง

26.596 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาธรีเดช สขุสงัข์

27.497 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพารชต ศวินาถฤทธิ

31.528 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกวรีภัทร ชืน่อารมย์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.2

23.401 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

24.722 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีธนธัช ยงยทุธ

24.883 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนพสทิธิ ์ จันทะโพธิ์

25.244 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการธรีโชต ิ การญุ

25.255 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรศภุกจิ สมนกึ

26.286 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBจักรพรรด ิ โนนตาเถร

26.577 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวตัน ์ นรสาร

28.568 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาศตวรรษ วงษ์ครฑุ

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 0.0

23.241 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ ศรบีู
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

200 m.

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 0.0

23.762 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAทชิานท ์ แกว้กระจาย

24.703 ร.ร. สตลูวทิยา ทกัษิน บัวทอง

25.054 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAรณชยั เพ็งคําป้ัง

25.355 เทศบาลเมอืงทุง่สงสมัพันธ ์ สมัครธรรม

25.386 สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุีเกษมพันธุ ์ ชมชืน่

28.267 ทมีศรนีครหาดใหญ่ชยางกรู ศรสีมบัติ

DNS99 สงูเนนิเจษากรณ ์ โพกสงูเนนิ

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐1.3

24.771 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

25.162 เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

25.353 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณัฐวฒุ ิ รักปาน

26.534 ทมีกรฑีาหัวหนิ ศภุกร งามนอ้ย

27.435 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBครภีัทร ชสูงัข์

27.916 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอษัฎาวธุ คํามันออ่น

DNS99 ร.ร. ธงธานีภวูดล บรูณะอดุม

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกนัต ์ พลูแกว้

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12

เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยสหรัฏ ชนูาวา

ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์จักรชลชั เหล็กจนี

ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเรวตัร เนตเุพง้

ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสเุมธ ทองทพิย์

ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านียทุรการณ ์ ทองเอีย่ม

ทมีกรฑีาหัวหนิ ศภุกร งามนอ้ย

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

35.991 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

36.102 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ ศรบีู

36.683 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7นาคา พิง้ไธสง

36.864 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครราชนัย ์ บาระเฮม

37.855 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสรุชยั ขาวดํา

38.746 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรัชชานนท ์ คงศรชีาย

38.777 ร.ร. พัทลงุ ณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธรีพงธ ์ พวงเพชร
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

300 m.
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

37.961 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธรีพงธ ์ พวงเพชร

39.382 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชณานนท ์ ทานาพงึ

40.183 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยศภุวชิญ ์ ชยัเมอืงมลู

40.374 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองประวรณ ์ อุน่ญาติ

44.015 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดรัตน ์ ชาวไทย

53.196 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามะรวูนั บาเหม

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชฐ จันทรโ์คตร

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไททรัพย์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

36.571 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

37.952 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรัชชานนท ์ คงศรชีาย

39.633 ร.ร. ทุง่สง จริะวตัร จลุเกลีย้ง

40.704 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดนันทวฒัน ์ เวยีงสมิา

42.465 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีณัฐพงศ ์ งามพริง้

45.496 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ทวพีงศ ์ เรอืงขจร

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา อนุชา ถมสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ศภุวชิญ ์ ทราบพรมราช

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

36.941 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7นาคา พิง้ไธสง

38.202 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชนพฤทธิ ์ รัตนบรุี

39.713 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ปาณัสม ์ นพมณีวจิติร

40.364 ร.ร. ทุง่สง ตน้ตระการ คลอง้ขลปิ

40.815 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเกยีรตยิศ ไชยยอด

41.096 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีนันทพงค ์ ปลอดแยง่

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ชนติพล ไพรอดุมทอง

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aปณุยวรี ์ วงัคําฟู

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

39.581 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา

39.612 ร.ร. พทุไธสง จรีพัฒน ์ ตลุาเพยีร

41.183 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยอดศิร ใจทะวงค์

43.304 ร.ร. เวยีงสระศขิรนิ สขุเขยีว

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aมหาสมทุร ญาณรักษ์

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aญาณวฒุ ิ บรูณะปัทมะ

DNS99 สงูเนนิเจษากรณ ์ โพกสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. พทุไธสง จัสจติ อารมณด์ี
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

300 m.
คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

40.281 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ปิยะพันธ ์ กระตคุเงนิ

41.112 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวตัน ์ นรสาร

44.063 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาศตวรรษ วงษ์ครฑุ

44.294 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธรีภัทร พวงเพชร

44.295 ร.ร. เวยีงสระเจรญิทรัพย ์ บัวทอง

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา  ชมุพร ทมี Bณัฐภทัร ลาทุม่

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bศภุโชค จอมขนัเงนิ

DNS99 ร.ร. บัวขาว กอ้งเกยีรต ิ ชชัรัตน์

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

37.381 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครราชนัย ์ บาระเฮม

39.142 ร.ร. พัทลงุ ทตัธน พลูเพิม่

40.943 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกพงศกร หนูเล็ก

41.384 สาธติรามภผูา ฉุน้ยอ่ง

41.495 ร.ร. สตลูวทิยา ศรวชิญ ์ เณคราช

44.306 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาธรีเดช สขุสงัข์

45.477 มหาวทิยาลยัราชภัฎนครราชสมีายอดสกลุ โอกาวา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์นพรัตน ์ เจเกษตรการ

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

39.881 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิร ์ นามตาปี

41.742 สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายกนวพล หอมจันทร์

42.603 เทศบาลเมอืงทุง่สงพัชรพล ทอ่งวถิี

46.044 ร.ร. สตลูวทิยา พงศภัค ทมุพร

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาวชัรนิทร ์ เล็กมณี

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กหฤษฎ ์ ศรรีี

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

38.181 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์จักรชลชั เหล็กจนี

38.872 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวชัรนิทร ์ ปาตังตะโร

39.723 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAรณชยั เพ็งคําป้ัง

39.744 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aจริวฒัน ์ วรรณลี

DNS99 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"นพรัตน ์ ปะนางรอง

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธรรมวทิย ์ สขุสะฐาน

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ อนุชา มาลี

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

37.661 ร.ร. พัทลงุ ณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์

38.702 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสพลดนัย อนิทรพรหม
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

38.843 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

39.624 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

41.265 เทศบาลเมอืงทุง่สงภมูพัิฒน ์ ขอบขํา

43.916 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กติตกิร สมชือ่

DNS99 ทมีศรนีครหาดใหญ่ชยางกรู ศรสีมบัติ

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

36.791 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ ศรบีู

38.012 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสรุชยั ขาวดํา

39.303 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรศภุกจิ สมนกึ

40.524 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ธรัีงกรู ศรนีารัตน์

44.805 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอษัฎาวธุ คํามันออ่น

46.716 ร.ร. สามพรานวทิยา ภานุพงศ ์ นอ้ยอยู่

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

42.251 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBเชดิศกัดิ ์ ดาวกระจาย

47.302 ทมีกรฑีาหัวหนิ มหาลาภ ไกรสหี์

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาณัฐชนน ศลิาพัฒน์

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิกติตศิกัดิ ์ ขงุชยัภมูิ

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการศริะวฒุ ิ หงคง์าม

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ไพบลูย ์ อาจอ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฎรงค ์ ชยัสวสัดิ์

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12

38.831 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีปรเุชษ พลหูลอ่

41.842 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกติตพัิฒน ์ ประวงิ

42.673 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนสา่ง ตระกลูหสัดนิ

42.784 ทมี 700 ปี เชยีงใหม่จติตภิธัฆ ์ จติมั่นชยัธรรม

DNS99 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBอศัมเ์ดช บญุชว่ย

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาจรีาพงศ ์ ทองลา

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการอภรัิกษ์ ศรแีกว้

คดัเลอืกพวกที ่13 / HEAT 13

43.061 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพานติพัิฒน ์ เจรญิแสนสวย

43.752 นครแหลมฉบังคณุภัทร ซือ่สตัย์

45.423 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษฎา กลุประสทิธิ์

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิภมูพัิฒน ์ ชมุปลา

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ ฟกทรัพย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธานนิทร ์ ทองทมุ
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่13 / HEAT 13

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวุรรณชยัรบ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:03.861 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

2:04.052 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

2:05.003 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม สวสิ ดวงทพิย์

2:11.684 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ คราพนิจิ

2:12.005 ร.ร. สววีทิยาศักรนิทร ์ ธารายศ

2:14.976 ร.ร. เมอืงถลางสรุชยั หาผล

2:19.047 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสพลดนัย อนิทรพรหม

DNF99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชปรวิรรษ มานพศลิป์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:10.221 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

2:20.312 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามฮูมัหมัดอามนี สะแหละ

2:21.953 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนรัชชนนท ์ ทะเลทอง

2:25.084 ทมี 700 ปี เชยีงใหม่พงศพ์ล สขุเกษตร

2:32.105 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aชยตุ พรมพนัินท์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aปณุยวรี ์ วงัคําฟู

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาณัฐชนน ศลิาพัฒน์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐวฒุ ิ แสงขํา

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารภัทรกร บตุรจันทร์

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารภัทรกร บตุรจันทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธนพนธ ์ แกน่สาร

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ อนุชา มาลี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธนวฒัน ์ เชือ้สงิห์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:10.491 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสพลดนัย อนิทรพรหม

2:11.632 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ คราพนิจิ

2:14.343 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชกติตนัินท ์ ใจกลา้

2:19.874 ร.ร. กลัยาณวตัรนนทวฒัน ์ ยนยบุล

2:31.335 ร.ร. ฝางวทิยายนนัทฐพงศ ์ ศรพีมิพ์

2:38.366 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBเชดิศกัดิ ์ ดาวกระจาย

2:38.407 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรพงศ ์ บญุมานะ

2:56.868 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอานัส คาโอะมสุอ

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ศภุฤกษ์ เพชรสงัข์
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิธเิบศน ์ มงคล

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามารถ

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAธปิไตย นุย้ยอ่ง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:12.981 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชปรวิรรษ มานพศลิป์

2:15.782 ร.ร. พทุไธสง จรีพัฒน ์ ตลุาเพยีร

2:16.093 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

2:22.854 ร.ร. ฝางวทิยายนภานุวัฒน ์ นะวะสมีา

2:31.425 ร.ร. สตลูวทิยา พงศภัค ทมุพร

2:34.036 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอษัฎาวธุ คํามันออ่น

2:39.727 ร.ร. เวยีงสระณัฐสทิธิ ์ สารมะโน

2:48.438 ร.ร. บา้นทบัวัง อลงณ ์ คณุยศยิง่

2:50.139 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฐภทัร ใบไม ้

3:06.6110 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBศักดา ปัญญาวงศ์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aมหาสมทุร ญาณรักษ์

DNS99 ร.ร. วดัประดษิฐารามสรัช ชแูกว้

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีบัณณทตั ทองถาวร

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:12.161 ร.ร. สววีทิยาศักรนิทร ์ ธารายศ

2:12.632 ร.ร. เมอืงถลางสรุชยั หาผล

2:21.673 สาธติรามบรูพาชยั คําเคน

2:15.333 ร.ร. สตลูวทิยา ศรวชิญ ์ เณคราช

2:25.375 เทศบาลเมอืงทุง่สงศักณฤทธิ ์ ไชยกล

2:25.586 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่วนัเฉลมิ วงศษ์า

2:27.887 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กติตกิร สมชือ่

2:32.748 ร.ร. สววีทิยาภรูพัิฒน ์ มาศสขุ

2:53.799 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกฬีาชยั สมัครณรงค์

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาภัทรพงศ ์ ภูส่าย

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปากติศิัพท ์ หนูทอง

DNS99 สงูเนนิเจษากรณ ์ โพกสงูเนนิ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:04.971 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

2:06.782 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม สวสิ ดวงทพิย์

2:19.023 เทศบาลเมอืงทุง่สงพัชรพล ทอ่งวถิี

2:23.634 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการสงิหช์ยั อยูท่อง
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:26.435 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่รุง่โรจน ์ แซล่ี

2:27.946 นครแหลมฉบังคณุภัทร ซือ่สตัย์

2:28.817 สาธติรามชลนัธร เดยีวตระกลู

2:50.428 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครคณุากร อาษานอก

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิเอกราช สขุังสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาอภสิทิธิ ์ สโมสร

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฎรงค ์ ชยัสวสัดิ์

DNS99 ร.ร. พทุไธสง จัสจติ อารมณด์ี

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:14.741 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์จักรชลชั เหล็กจนี

2:21.052 ร.ร. กฉุนิารายณ์ธรีปัญญา สวุรรณหาร

2:21.283 ร.ร. ทุง่สง สขุสนัต ์ กล่ันสวุรรณ

2:29.704 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการบรูพา พลวนั

2:37.875 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีถริวฒัน ์ อตุรักษ์

2:46.106 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อนุรักษ์ มาเยอ

2:57.627 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพาภาดร บตุรพนม

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมธราดล เทถม

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)  สไุหงโกลกธาดาพงศ ์ ศรจัีนทร์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bศภุโชค จอมขนัเงนิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาชนะสทิธิ ์ คงกลุ

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไททรัพย์

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาณัฐภมู ิ วลิากลุ

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:39.444 ร.ร. สววีทิยาศักรนิทร ์ ธารายศ

4:44.898 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชระพพัีฒน ื ชมุทอง

4:48.1610 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชกติตนัินท ์ ใจกลา้

4:52.1611 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aชยตุ พรมพนัินท์

4:52.3912 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีอานันท ์ แพทยเ์พยีง

5:01.9417 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อาวธุ อายี

5:07.8219 ร.ร. พทุไธสง จรีพัฒน ์ ตลุาเพยีร

5:08.9120 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปยวฒัน ์  แชม่กุ

5:15.1126 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะกติตวินิ ออ่เกษร

5:15.1527 ทมี 700 ปี เชยีงใหม่จติตภิธัฆ ์ จติมั่นชยัธรรม

5:22.7029 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการบรูพา พลวนั



Summary Result

Page 15 of 149
กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:29.9734 ร.ร. สามพรานวทิยา ชนนิทร วมิลชาติ

5:38.7037 ร.ร. ฝางวทิยายนนัทฐพงศ ์ ศรพีมิพ์

5:41.9640 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพาภาดร บตุรพนม

5:41.9941 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอานัส คาโอะมสุอ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิเอกราช สขุังสงูเนนิ

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aปณุยวรี ์ วงัคําฟู

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bศภุโชค จอมขนัเงนิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาอภสิทิธิ ์ สโมสร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กติตกิร สมชือ่

DNS99 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษา ถริวฒัน ์ ชยัฉมิพลี

DNS99 ร.ร. พทุไธสง จัสจติ อารมณด์ี

DNS99 สงูเนนิเจษากรณ ์ โพกสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปากติศิัพท ์ หนูทอง

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:42.045 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ คราพนิจิ

4:44.057 เทศบาลเมอืงทุง่สงพสิษิฐส์รรค ์ ฑามาศ

4:56.3614 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมภธูเนตร สาระอาภรณ์

4:59.8915 ทมี 700 ปี เชยีงใหม่พงศพ์ล สขุเกษตร

5:01.4616 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีบัณณทตั ทองถาวร

5:05.3218 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนรัชชนนท ์ ทะเลทอง

5:19.7228 ร.ร. สววีทิยาภรูพัิฒน ์ มาศสขุ

5:26.1730 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฐภทัร ใบไม ้

5:32.0835 ร.ร. สามพรานวทิยา ภวูภทัร เตชธรธนาคณู

5:38.1136 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร นะท ี เทยีบดอกไม ้

5:38.7339 ร.ร. ทุง่ศขุลาพทิยา"กรงุไทยอนุเคราะห"์สหสัวรรษ มว่งอาการ

5:46.7342 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่ภาณุวฒัน ์ นยิมการ

6:17.1143 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดอํานาจ สองวงค์

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ศภุฤกษ์ เพชรสงัข์

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิธเิบศน ์ มงคล

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aกติพิงษ์ เพชรสวสัดิ์

DNS99 ร.ร. กฉุนิารายณ์ณัฐพล ภขูดี

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมธราดล เทถม

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาภัทรพงศ ์ ภูส่าย

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาณัฐภมู ิ วลิากลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารภัทรกร บตุรจันทร์
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ อนุชา มาลี

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:23.391 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

4:23.662 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAธนโชต ิ จันทรเ์สนะ

4:24.813 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม สวสิ ดวงทพิย์

4:43.486 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชนนิทร ์ แสงเวยีง

4:45.949 เทศบาลเมอืงทุง่สงศักณเิดช ไชยกล

4:55.7413 ร.ร. พระแสงวทิยาชนะสทิธิ ์ คงกลุ

5:09.0821 ร.ร. กลัยาณวตัรนนทวฒัน ์ ยนยบุล

5:09.2822 ร.ร. ฝางวทิยายนภานุวัฒน ์ นะวะสมีา

5:09.3723 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอทิธโิชต ิ สนิไชยครีี

5:14.1724 ร.ร. กฉุนิารายณ์ธรีปัญญา สวุรรณหาร

5:14.4725 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่รุง่โรจน ์ แซล่ี

5:26.8231 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพพัิฒนพ์งศ ์ ชยัสวัสดิ์

5:28.2332 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการอนุชา ยานจรัส

5:28.2533 นครแหลมฉบังคณุภัทร ซือ่สตัย์

5:38.7138 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อนุรักษ์ มาเยอ

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 (วมิกุตายนวทิยา)  สไุหงโกลกธาดาพงศ ์ ศรจัีนทร์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aมหาสมทุร ญาณรักษ์

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAธปิไตย นุย้ยอ่ง

DNS99 ร.ร. วดัประดษิฐารามสรัช ชแูกว้

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไททรัพย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธนวฒัน ์ เชือ้สงิห์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธนพนธ ์ แกน่สาร

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารภัทรกร บตุรจันทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรพงศ ์ บญุมานะ

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.5

15.371 ร.ร. พทุไธสง จรีะพัฒน ์ พันสนีาค

16.082 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิร ์ นามตาปี

16.213 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองกษิดศิ หงสว์รีกลุ

17.394 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเจษฎา เพ็งแกว้

17.435 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วรีภัทร ภาษี

19.446 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีหสัด อนิทานุกลู

19.767 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวชัระ พมิพด์ี
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110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.5

20.278 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีชลสทิธิ ์ ทองสขุศริกิลู

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 0.0

15.691 ร.ร. พทุไธสง จรีะพัฒน ์ พันสนีาค

16.222 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิร ์ นามตาปี

20.103 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวชัระ พมิพด์ี

20.954 ร.ร. ทุง่สง สขุสนัต ์ กล่ันสวุรรณ

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aพัชรพล แกว้เกดิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสรุยิา สมประสงค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐0.1

17.021 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองกษิดศิ หงสว์รีกลุ

19.522 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีหสัด อนิทานุกลู

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aสรายทุธ อะเวลา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนกร สขุสงัวาลย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์ อตุรักษ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.0

17.421 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วรีภัทร ภาษี

17.952 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเจษฎา เพ็งแกว้

20.663 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีชลสทิธิ ์ ทองสขุศริกิลู

21.424 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยอภวิฒัน ์ กนัทาเงนิ

21.424 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ฉัตรนิ ฉัตรดอกไมไ้พร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพพัิฒนพ์งศ ์ ชยัสวัสดิ์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

58.181 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชปรวิรรษ มานพศลิป์

58.772 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเจษฎา เพ็งแกว้

59.823 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิร ์ นามตาปี

1:00.814 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

1:02.185 ร.ร. พทุไธสง จรีะพัฒน ์ พันสนีาค

1:03.436 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

1:06.667 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่ภรูพัิฒน ์ สมรปู

1:11.648 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:02.351 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

1:06.232 ร.ร. กฬีา จ.เชยีงใหม ่ภรูพัิฒน ์ สมรปู
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:07.943 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร นะท ี เทยีบดอกไม ้

1:09.114 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองประวรณ ์ อุน่ญาติ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิภมูพัิฒน ์ ชมุปลา

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aมหาสมทุร ญาณรักษ์

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีหสัด อนิทานุกลู

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:01.841 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชปรวิรรษ มานพศลิป์

1:03.152 ร.ร. พทุไธสง จรีะพัฒน ์ พันสนีาค

1:09.843 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อภเิดช นาคสอาด

1:12.394 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีชลสทิธิ ์ ทองสขุศริกิลู

1:22.175 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอคัรพล หนูตะถ่ัวนอก

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aปณุยวรี ์ วงัคําฟู

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aพัชรพล แกว้เกดิ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:00.181 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเจษฎา เพ็งแกว้

1:01.842 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิร ์ นามตาปี

1:22.183 มหาวทิยาลยัราชภัฎนครราชสมีายอดสกลุ โอกาวา

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยศภุวชิญ ์ ชยัเมอืงมลู

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aสรายทุธ อะเวลา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐวฒุ ิ แสงขํา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสรุยิา สมประสงค์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:05.171 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

1:07.742 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา

1:08.763 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วรีภัทร ภาษี

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิกติตศิกัดิ ์ ขงุชยัภมูิ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนกร สขุสงัวาลย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทรงยศ บญุเคลอืบ

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ3
43.901 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธราเทพ มขุโรจน์3

1 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชปานวฐั ปัจจัย3
1 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ3
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันทภพ สมบรูณน์อ้ย5
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่กอ้งภพ แสนนาม5
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก5

43.992 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เจตนพัิทธ ์ ธงไชย5
44.593 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง4

3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชณานนท ์ ทานาพงึ4
3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู4
3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิ อนุภักดิ์4

44.734 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAโชคชยั ทปีะบาล6
4 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAทชิานท ์ แกว้กระจาย6
4 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAรณชยั เพ็งคําป้ัง6
4 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAณัฐพงษ์ หงษ์เจรญิ6

45.165 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์ อตุรักษ์2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธานนิทร ์ ทองทมุ2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์ หมือ่เอ2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธเิบต บญุชะตา2
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ทวิาสทิธิ ์ โชคโอฬาร7

45.386 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สทิธชิยั โพธิศ์รี7
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7นาคา พิง้ไธสง7
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7วรีภัทร ภาษี7

45.397 ร.ร. พัทลงุ อานุภาพ ฤทธริงค์8
7 ร.ร. พัทลงุ ณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์8
7 ร.ร. พัทลงุ ทตัธน พลูเพิม่8
7 ร.ร. พัทลงุ วสย ุ สงวนทอง8

45.458 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีณัฐพงศ ์ งามพริง้1
8 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีธรีวธุ พมิานบรูณวจิติร1
8 ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านีนันทศักดิ ์ ฉมิแกว้1
8 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา อนุชา ถมสงูเนนิ1

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

44.041 ‐28011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

44.782 ‐28080  เป่ียมรัก‐พนุพนิทมีA

45.193 ‐28045  ร.ร. พัทลงุ

45.304 ‐28026  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

45.345 ‐28041  ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านี

45.576 ‐28051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

46.537 ‐28009  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง
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4x100 relay

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

46.638 ‐28084  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

43.781 ‐28023  อบจ. นครศรธีรรมราช

44.582 ‐28018  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

44.813 ‐28092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

45.404 ‐28167  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย

45.655 ‐28044  ร.ร. เวยีงสระ

46.106 ‐28038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

46.477 ‐28115  ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการ

48.908 ‐28052  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีB

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

44.501 ‐28018  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

44.972 ‐28092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

45.833 ‐28044  ร.ร. เวยีงสระ

46.184 ‐28084  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

46.205 ‐28034  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

47.846 ‐28123  ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ด

DNS99 ‐28122  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิ

DNS99 ‐28156  ทมีศรนีครหาดใหญ่

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

44.521 ‐28023  อบจ. นครศรธีรรมราช

45.642 ‐28051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

45.973 ‐28041  ร.ร. เมอืงสรุาษฏรธ์านี

47.694 ‐28030  ร.ร. พทุไธสง

48.055 ‐28025  ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานี

DNS99 ‐28146  ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี A

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

44.761 ‐28009  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

45.332 ‐28115  ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการ

47.033 ‐28052  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีB

DNS99 ‐28166  ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

DNS99 ‐28147  ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา  ชมุพร ทมี B

DNS99 ‐28061  ร.ร. กฬีาเทศบาลสรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐28016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์
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4x100 relay
รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

44.071 ‐28011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

44.742 ‐28080  เป่ียมรัก‐พนุพนิทมีA

45.103 ‐28045  ร.ร. พัทลงุ

45.274 ‐28026  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

45.595 ‐28038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

45.746 ‐28167  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย

47.367 ‐28148  ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัย

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:28.571 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ1
1 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ2
1 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรัชชานนท ์ คงศรชีาย3
1 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชปรวิรรษ มานพศลิป์4

2:32.132 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชณานนท ์ ทานาพงึ1
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเมฆนิทร ์ สขุอุน่2
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู3
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิ อนุภักดิ์4

2:32.903 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุพิงศ ์ ทองสขุ1
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธรรมวทิย ์ สขุสะฐาน2
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชนะพล ผมทํา3
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครราชนัย ์ บาระเฮม4

2:33.404 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปัณณ ์ กาละภักดี1
4 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ2
4 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวนิภพ พลานา3
4 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกนัต ์ พลูแกว้4

2:34.075 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสเุมธ ทองทพิย์1
5 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเจษฎา เพ็งแกว้2
5 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAธนโชต ิ จันทรเ์สนะ3
5 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAภรีภัทร ระวัง4

2:35:846 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐวฒุ ิ ถิน่แกว้1
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่2
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังทรัพยน์คร นาคสทีอง3
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวชัรนิทร ์ ปาตังตะโร4

2:37.297 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้1
7 ร.ร. เวยีงสระสรุยิา เสนวงศ์2
7 ร.ร. เวยีงสระพงศธร คงวลัิย3
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4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7 ร.ร. เวยีงสระณัฐดนัย รัตนบรุี4
2:38.178 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนทตั คลายสมบัติ1

8 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยสหรัฏ ชนูาวา2
8 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปรานต ์ เจษฎางคก์ลู ณ อยธุยา3
8 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ ศรบีู4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:35.711 ‐28051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

2:36.562 ‐28038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

2:40.103 ‐28018  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

2:45.254 ‐28132  ทมี เทศบาลเมอืงทุง่สง

2:50.695 ‐28148  ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัย

2:50.706 ‐28030  ร.ร. พทุไธสง

2:51.487 ‐28052  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีB

DNS99 ‐28085  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:32.751 ‐28023  อบจ. นครศรธีรรมราช

2:37.172 ‐28167  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย

2:38.293 ‐28044  ร.ร. เวยีงสระ

2:43.644 ‐28034  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

2:47.925 ‐28080  เป่ียมรัก‐พนุพนิทมีA

2:54.286 ‐28139  ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพา

DNS99 ‐28158  สมาคมกฬีาจังหวัดนครนายก

DNS99 ‐28092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:36.141 ‐28061  ร.ร. กฬีาเทศบาลสรุาษฎรธ์านี

2:36.682 ‐28009  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

2:47.263 ‐28035  ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

DNS99 ‐28045  ร.ร. พัทลงุ

DNS99 ‐28011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐28166  ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

DNS99 ‐28146  ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี A

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:35.451 ‐28084  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

2:39.422 ‐28025  ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานี

2:44.993 ‐28123  ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ด
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

DNS99 ‐28016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

DNS99 ‐28026  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

DNS99 ‐28147  ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา  ชมุพร ทมี B

DNS99 ‐28037  สมาคมกฬีาจังหวัดจันทบรุี

DNS99 ‐28122  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิ

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

27:33.291 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามฮูมัหมัดอามนี สะแหละ

27:34.482 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชเอกรัตน ์ แซแ่ต ้

27:54.773 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมภธูเนตร สาระอาภรณ์

28:06.104 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30จาหวะ เมอืงจัน

29:52.995 ร.ร. บางมดวทิยา "สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ"์กติพิงษ์ จอุบุล

29:54.536 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ฝไทเทพ มาเยอะ

30:14.467 เทศบาลเมอืงทุง่สงศตวรรษ ทองศรทีอง

32:59.578 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามฮูมัหมัดอลัฮาค ี อามะ๊

33:00.789 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธรีเมศ กาดแกว้

33:01.0710 เทศบาลเมอืงทุง่สงกฤษณะ สดุถนอม

33:39.9811 ร.ร. บา้นทบัวัง ชยัเดช เพชรอยู่

33:47.6012 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอดเิทพ  ดอกแยม้

34:30.7613 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพล ประสงคศ์ลิป์

34:48.6714 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐวฒุ ิ สงัขม์รุนิทร์

34:49.4515 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร นะท ี เทยีบดอกไม ้

36:46.3916 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAธนพล เพชรโยธา

36:51.4517 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดอํานาจ สองวงค์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Bศภุโชค จอมขนัเงนิ

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aกติพิงษ์ เพชรสวสัดิ์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aปณุยวรี ์ วงัคําฟู

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.871 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพพัีฒน ์ อนิสวุรรณ

1.872 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชยัโรจน ์ ศรกีมล

1.813 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7พชร โชคอนันตส์กลุ

1.754 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ชยัรัตน ์ ไชยชมพู

1.705 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวชริพล สอนรัมย์

1.656 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการถริพทุธิ ์ ยวุวนชิ
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.657 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติพิงษ์ กอบัวแกว้

1.608 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวริณุ แจม่กระจา่ง

09 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอคัรพล หนูตะถ่ัวนอก

09 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกนครนิทร ์ ลพีฤติ

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aธนวฒัน ์ ขําเหมอืนแข

DNS99 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั พาเรอืง

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการเกยีรตชิยั แจม่จํารัส

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAภรูณัิฐ จนิาสาย

DNS99 เทศบาล5 ( กระดาษไทยอนุเคราะห ์ ) กาญจนบชชัชยั นลิพงษ์

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6.541 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ชยัรัตน ์ ไชยชมพู ‐0.3

6.082 เทศบาลเมอืงทุง่สงธนวฒัน ์ ขอบขํา ‐0.7

5.863 ธาตนุารายณว์ทิยา ยศกร ไชยตะมาตย์ ‐0.9

5.724 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวนัมนู หนูจันทร์ ‐1.8

5.665 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวรีภัทร สตีอง ‐0.5

5.456 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยศภุวชิญ ์ ชยัเมอืงมลู ‐1.1

5.407 เทศบาลเมอืงทุง่สงภมูพัิฒน ์ ขอบขํา ‐1.0

5.308 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวริณุ แจม่กระจา่ง ‐0.6

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

6.281 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ชยัรัตน ์ ไชยชมพู ‐1.1

5.832 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวนัมนู หนูจันทร์ ‐0.4

5.693 เทศบาลเมอืงทุง่สงธนวฒัน ์ ขอบขํา ‐0.2

5.634 ธาตนุารายณว์ทิยา ยศกร ไชยตะมาตย์ ‐0.1

5.485 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวรีภัทร สตีอง ‐0.1

5.396 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวริณุ แจม่กระจา่ง ‐0.1

5.327 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยศภุวชิญ ์ ชยัเมอืงมลู 0.4

5.198 เทศบาลเมอืงทุง่สงภมูพัิฒน ์ ขอบขํา 0.0

5.0310 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาซโูฮม ี มะมากะ ‐1.4

4.9311 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรีดนย ์ สกุใส 0.2

4.7612 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAภรูณัิฐ จนิาสาย 0.1

4.7213 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัญวชัร จานโอ ‐0.0

4.6614 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปรานต ์ เจษฎางคก์ลู ณ อยธุยา 0.3

4.6315 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีณัฐฐกติติ ์ สงัคะวตัร 0.0

4.5916 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนกร สขุสงัวาลย์ ‐0.2
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

Long Jump

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

4.4817 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั พาเรอืง ‐0.3

4.4518 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอษัฎาวธุ คํามันออ่น ‐0.6

4.4119 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"ศตวรรษ รณุสง ‐0.1

3.4620 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม ปิยชยั มสีวัสดิ์ ‐0.6

DNS99 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีพงศธร ใจนันตะ

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aจริวฒัน ์ วรรณลี

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาวชัรนิทร ์ เล็กมณี

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมกติตธิชั เรอืงดํา

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aสญัชยั เอีย่มลอยพันธ์

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิณัฐพล ขนุมี

DNS99 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวตัน ์ นรสาร

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการเกยีรตชิยั แจม่จํารัส

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธรีวัฒน ์ รักชพี

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐพงษ์ ฉมิชาติ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนัทพล โพธิ

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการสภุัทร ฉมิสขุ

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกธรีภัทร ์ กมลสาร

DNS99 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ ์วชัรพงษ์ ปะทะวงั

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการวฒุนัินท ์ รุง่สขุใส

DNS99 ทมีกรฑีา ร.ร. พนางตงุธนพล วเิชยีรบตุร

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.421 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"ชยัรัตน ์ ไชยชมพู ‐1.2

13.202 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาสไูรม ี วาเลา๊ะ 1.2

12.413 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวรีภัทร สตีอง 0.5

12.254 เทศบาลเมอืงทุง่สงธนวฒัน ์ ขอบขํา 0.6

12.105 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรีดนย ์ สกุใส 1.2

11.736 ธาตนุารายณว์ทิยา ยศกร ไชยตะมาตย์ 0.0

10.897 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปรานต ์ เจษฎางคก์ลู ณ อยธุยา ‐0.4

9.778 เทศบาลเมอืงทุง่สงภมูพัิฒน ์ ขอบขํา 1.5

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aพัชรพล แกว้เกดิ

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา  ชมุพร ทมี Bเพชรบญุนํา บญุเพิม่

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมกติตธิชั เรอืงดํา

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาวาทะชยั ประทปีทอง

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาคณุานนท ์ อนิตะ๊มัด
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั พาเรอืง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนกร สขุสงัวาลย์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นครนิทร ์ จนิดา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธรีวัฒน ์ รักชพี

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ฝ้ายกก๊

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศภุเลศิ ลกัษณา

DNS99 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ ์วชัรพงษ์ ปะทะวงั

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกธรีภัทร ์ กมลสาร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีณัฐฐกติติ ์ สงัคะวตัร

DNS99 ทมีกรฑีา ร.ร. พนางตงุธนพล วเิชยีรบตุร

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.181 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชยัยศ เอือ้ยกระโทก

14.682 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ ทองงาม

14.293 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ ชัง่กรสิ

13.484 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธัญวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

12.555 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กฟาฮดั พัวพันธ์

11.616 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารปฎหิารยิ ์ คลา้ยวชิต

11.427 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

11.208 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาองิครัต คําแกว้

10.709 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชระ

9.9810 เทศบาลเมอืงทุง่สงอมรชยั ขวญัแกว้

9.5711 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBสภุกติ มคํีา

9.3612 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสรุศกัดิ ์ อนิทรฤ์ทธ์

7.4113 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนัทพล โพธิ

6.6214 สมทุรสาครฐวชิญ ์ บัวสําอาค์

5.4915 เทศบาลเมอืงทุง่สงปรเมศม ์ จงใจ

0.0016 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนทตั คลายสมบัติ

0.0016 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ฝ้ายกก๊

0.0016 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีศภุกร พันธส์วา่ง

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิกฤตวทิย ์ แสนตลาด

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาเจนภพ โพธหิมอ่ง

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aพรรษา ทับเนตร

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยจริาย ุ ตัง้อยู่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศภุเลศิ ลกัษณา
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. วดับา้นพรกิเมธ ี ภูท่อง

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกธรียทุธ วงคส์นิธุ

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา พชร คดพีศิาล

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา เจษฎาภรณ ์ มาดี

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.481 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ ชัง่กรสิ

41.042 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์คณาวฒุ ิ ขวญัทอง

41.003 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชยัยศ เอือ้ยกระโทก

32.354 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ ทองงาม

31.505 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชระ

30.996 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธัญวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

30.337 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารปฎหิารยิ ์ คลา้ยวชิต

26.968 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพพัิฒน ์ ภมูอินิทร์

24.009 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAภรูวิฒัน ์ วรรณสขุ

20.3910 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสรุศกัดิ ์ อนิทรฤ์ทธ์

19.5611 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาองิครัต คําแกว้

18.4012 เทศบาลเมอืงทุง่สงปรเมศม ์ จงใจ

16.7713 เทศบาลเมอืงทุง่สงอมรชยั ขวญัแกว้

014 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิกฤตวทิย ์ แสนตลาด

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aพรรษา ทับเนตร

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาเจนภพ โพธหิมอ่ง

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิธรีภัทร ์ อกัษร

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอคัรพล หนูตะถ่ัวนอก

DNS99 สมทุรสาครฐวชิญ ์ บัวสําอาค์

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกธรียทุธ วงคส์นิธุ

DNS99 ร.ร. วดับา้นพรกิเมธ ี ภูท่อง

DNS99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชสรวศิ สงศรี

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาณัฐภมู ิ วลิากลุ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวศิวชติ มาตุ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.291 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศขิรนิทร ์ สวุรรณา

46.802 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีวฒุ ิ จะกอ่
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Boy/ อนชุนชาย ( นกัเรยีน)

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.623 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aจักรพันธ ์ จันทรเ์ดชระ

39.704 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตศิกัดิ ์ กนัตะโอภาส

38.605 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAพงศพั์ทธิ ์ รักษายศ

34.676 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั เสน็หมี

34.327 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัรอ้ยเอ็ดพทุธลักษณ ์ สายเทพ

33.758 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กฟาฮดั พัวพันธ์

23.269 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพาคณาธปิ ทรัพยม์หาศาล

21.9610 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีBสภุกติ มคํีา

9.6311 ร.ร. สาธติพบิลูบําเพ็ญ มหาวทิยาลัยบรูพารชต ศวินาถฤทธิ

9.2612 สมทุรสาครฐวชิญ ์ บัวสําอาค์

013 เทศบาลเมอืงทุง่สงอมรชยั ขวญัแกว้

DNS99 ร.ร. สอาดเผดมิวทิยา ชมุพร ทมี Aพรรษา ทับเนตร

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)วรทิธิธ์ร เหล็มปาน

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาเจนภพ โพธหิมอ่ง

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกธรีภัทร ์ กมลสาร

DNS99 ร.ร. วดับา้นพรกิเมธ ี ภูท่อง

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกธรียทุธ วงคส์นิธุ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวศิวชติ มาตุ

DNS99 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

DNS99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชเดชมนตร ี ปพูะบญุ


