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Jr.Men /  เยาวชนชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

10.781 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทิธพิร ดอนไพรที

11.032 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปฏพัิทธ ์ กาสวุรรณ

11.063 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สรุยิา แตม้จันทร์

11.154 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

11.195 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีเตชภณ พางาม

11.316 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศัตราวธุ สะตังโหมง่

11.387 วทิยาลัยเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการจริายสุ กาญนะรังษี

11.508 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อนริธุ สะเทงิรัมย์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem ‐1.3

11.171 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สรุยิา แตม้จันทร์

11.282 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

11.423 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศริะเกลา้ เพิม่ทรัพย์

11.554 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเมธากลุ  ใจเมธา

11.645 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอนริตุ ิ สโมสร

11.846 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรอนุกลู ออ่นนอ้ม

11.967 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชจักกรชิ จนิดาประเสรฐิ

12.028 ร.ร. พทุไธสง ปรนิทร คดิได ้

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem ‐0.3

11.151 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปฏพัิทธ ์ กาสวุรรณ

11.272 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศัตราวธุ สะตังโหมง่

11.403 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อนริธุ สะเทงิรัมย์

11.494 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนวฒัน ์ ไสเกือ้

11.515 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสภุกณิห ์ ปัญญาแกว้

11.596 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอภสิทิธิ ์ ชเูสน

11.717 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพนาลกัษณ์ ทามัน

11.738 สมทุรสาครเลอสนัต ์ คณุปัญญา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem ‐0.9

11.091 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทิธพิร ดอนไพรที

11.372 วทิยาลัยเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการจริายสุ กาญนะรังษี

11.403 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีเตชภณ พางาม

11.474 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัญญา  ศรมีว่ง

11.485 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชาตชิาย ลาภมณีย์

11.766 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

11.807 ร.ร. พัทลงุ สกุฤษฎิ ์ ปานสงัข์

11.848 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

100 m.
รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐0.1

11.501 วทิยาลัยเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการจริายสุ กาญนะรังษี

11.732 ร.ร. พทุไธสง ปรนิทร คดิได ้

11.803 ร.ร. พัทลงุ ธนกฤต งว่นเสง้

12.184 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอมรเทพ ผลปันนะ

12.915 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะกนัต ์ สขุมว่ง

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยภัทรพล แสนคําตนั

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิศราวฒุ ิ ศรอีวยชยั

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์จริายสุ ประเทอืงไทย

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.1

11.451 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอนริตุ ิ สโมสร

11.662 สมทุรสาครเลอสนัต ์ คณุปัญญา

11.723 บคุคลธรีดล พรมนา

11.734 ร.ร. นารนุีกลูชลชาต ิ ธานี

11.775 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณชิากร ชยัอํานาญ

12.086 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการอภสิทิธิ ์ เนาวรัตน์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมมสุตากมี กาเจ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูินท ี โพธิศ์รี

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐0.2

11.361 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชาตชิาย ลาภมณีย์

11.372 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเมธากลุ  ใจเมธา

11.493 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัญญา  ศรมีว่ง

12.244 ทมีกรฑีาหัวหนิ ปรชีา ชยับัน

12.255 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการเตชติ โพนชยัยา

13.496 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยสหสัวรรษ ผลแสงศรี

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิพรพชิยั ธรรมศรี

DNS99 ร.ร. วดัประดษิฐารามกฤษณะ พรามนอ้ย

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 0.0

11.361 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อนริธุ สะเทงิรัมย์

11.582 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

11.593 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสภุกณิห ์ ปัญญาแกว้

11.704 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณวพล ตรธีดิา

11.925 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการภาณุภัทร โพธิอ์อ่น

12.686 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร ชลชาต ิ วาเสนัง

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูินเรนทรฤ์ทธิ ์ จันทรจ์รัสสถติ

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธัญญ เผือ่นภญิโญ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

100 m.
รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐1.4

11.521 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทิธพิร ดอนไพรที

11.942 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพนาลกัษณ์ ทามัน

12.113 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยเจษฎ ี ศรดีว้ง

12.214 ร.ร. บัวขาว ปรเิยศ สกลุโพน

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการกฤษณ์ธรรศปพน เพทศรนิทร์

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภคนิ โสภณกติตโิชติ

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐0.6

11.181 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

11.272 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศัตราวธุ สะตังโหมง่

11.833 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์นพิล จนิดารัตน์

12.034 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสเุมธ คําลอืศกัดิ์

12.215 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ทรงเดช ฤทธธิรรม

13.256 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการไชยวัฒน ์ มั่นสติ

DNS99 ร.ร. บัวขาว ปฏภิาน วงัคะฮาด

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 0.0

11.441 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สรุยิา แตม้จันทร์

11.942 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชจักกรชิ จนิดาประเสรฐิ

12.003 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีพงศ ์ ฟุ่ มเฟือย

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาอนริต ิ สโมสร

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีศภุกจิ สง่ชว่ย

DNS99 ร.ร. สตรศีกึษาณัฐพล สาระโยธา

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม ธรีะวทิย ์ มชีะนะ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 0.0

11.471 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนวฒัน ์ ไสเกือ้

11.642 ร.ร. พัทลงุ สกุฤษฎิ ์ ปานสงัข์

11.673 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

11.854 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัมนิธดา สโุพธิ์

12.065 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสวุทิย ์ แสงเกือ้หมนุ

12.196 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วงศธร สวุรรณพันธิ์

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดขอนแกน่วสวุรรณ จําปาวงษ์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 0.2

11.251 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปฏพัิทธ ์ กาสวุรรณ

11.402 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอภสิทิธิ ์ ชเูสน

11.693 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรอนุกลู ออ่นนอ้ม

11.764 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัทรายทุร บรรณบดี
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

100 m.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 0.2

11.905 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฎายธุ

12.306 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมจริทปีต ์ อนิเล็ก

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สทุธพิงษ์ สรา้งดี

DNS99 ร.ร. พทุไธสง ชยานันท ์ บญุไธสง

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 0.0

11.271 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีเตชภณ พางาม

11.292 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศริะเกลา้ เพิม่ทรัพย์

11.753 LaosVat SAISOULY

11.884 ทมีกรฑีาหัวหนิ ธนาวธุ บญุสงคราม

12.055 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ธนกฤต ผดงุศร

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยอณุวฒั สารา

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11

เทศบาลนครนนทบรุีธนดล โยชนะ

ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยเจษฎ ี ศรดีว้ง

ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสวุทิย ์ แสงเกือ้หมนุ

ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์นพิล จนิดารัตน์

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อนริธุ สะเทงิรัมย์

ร.ร. พัทลงุ สกุฤษฎิ ์ ปานสงัข์

ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธัญญ เผือ่นภญิโญ

ทศกรฑีา 1  /Decathlon 1  (100 0.1

11.511 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

11.532 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

11.693 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

12.464 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

12.635 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

21.411 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทิธพิร ดอนไพรที

21.762 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สรุยิา แตม้จันทร์

21.833 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

22.144 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ณรงคก์รณ ์ คงสขุ

22.155 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ

22.526 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ

22.767 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีจักรนิ คํามณี
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

23.428 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอนริตุ ิ สโมสร

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem ‐0.6

22.151 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สรุยิา แตม้จันทร์

22.512 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ

22.783 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีจักรนิ คํามณี

23.024 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"อานนท ์ จันทะพันธ์

23.885 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยเจษฎ ี ศรดีว้ง

24.146 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรอนุกลู ออ่นนอ้ม

24.397 ทมีกรฑีาหัวหนิ ธนาวธุ บญุสงคราม

DNS99 Singapore Sports SchoolMarcell Tan Yann Guang

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem ‐0.7

22.011 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทิธพิร ดอนไพรที

22.722 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ

22.803 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอนริตุ ิ สโมสร

22.914 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนวฒัน ์ ไสเกือ้

23.275 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ

23.556 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

24.897 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชาตชิาย ลาภมณีย์

DNS99 บคุคลธรีดล พรมนา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem ‐0.2

22.251 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

22.472 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ณรงคก์รณ ์ คงสขุ

23.473 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสภุกณิห ์ ปัญญาแกว้

23.524 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอภสิทิธิ ์ ชเูสน

23.585 ร.ร. พัทลงุ ชยัรัตน ์ พันธกุาล

23.676 สมทุรสาครเลอสนัต ์ คณุปัญญา

23.897 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาจริากร แซต่ัง้

24.178 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล  ศรบีรุมย์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 1.2

23.452 สมทุรสาครเลอสนัต ์ คณุปัญญา

23.693 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล  ศรบีรุมย์

23.874 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยภัทรพล แสนคําตนั

24.405 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสวุทิย ์ แสงเกือ้หมนุ

23.335 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอภสิทิธิ ์ ชเูสน

24.676 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีพงศ ์ ฟุ่ มเฟือย
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

200 m.

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 1.2

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาบญุญฤทธิ ์ จติรจักร

DNS99 ร.ร. วดัประดษิฐารามกฤษณะ พรามนอ้ย

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.1

23.251 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนวฒัน ์ ไสเกือ้

23.502 ร.ร. พัทลงุ ชยัรัตน ์ พันธกุาล

24.273 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสเุมธ คําลอืศกัดิ์

24.534 ร.ร. นารนุีกลูชลชาต ิ ธานี

26.265 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร ชลชาต ิ วาเสนัง

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีธนดล โยชนะ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูินท ี โพธิศ์รี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์  กําแกว้

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 1.3

22.311 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

23.212 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอนริตุ ิ สโมสร

23.713 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชาตชิาย ลาภมณีย์

24.304 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูินเรนทรฤ์ทธิ ์ จันทรจ์รัสสถติ

24.845 ร.ร. พัทลงุ ธนกฤต งว่นเสง้

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมมสุตากมี กาเจ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยากฤษดากรณ ์ ใหมพลู

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.7

22.391 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ณรงคก์รณ ์ คงสขุ

22.562 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ

23.733 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรอนุกลู ออ่นนอ้ม

23.834 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัทรายทุร บรรณบดี

25.065 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาวนัรวย สงิหส์รุยี ์

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์สถาพร แสงาก

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชวีานนท ์  เคาวสตุ

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 0.9

22.281 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สรุยิา แตม้จันทร์

23.972 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยเจษฎ ี ศรดีว้ง

24.023 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัเดชโฆษิต ผงมลีะ

24.284 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอมรเทพ ผลปันนะ

24.685 ทมีกรฑีาหัวหนิ ปรชีา ชยับัน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรศกัดิ ์  อปุชยั

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยพงษ์ เพรช เพรชนอก
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

200 m.

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 0.8

23.821 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาจริากร แซต่ัง้

24.492 บคุคลธรีดล พรมนา

24.693 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยฐานน ธนูศร

26.864 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะสรุบด ี ดเีดน่

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิศราวฒุ ิ ศรอีวยชยั

DNS99 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยอณุวฒั สารา

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 0.3

22.941 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ

23.862 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

24.163 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีณัฐนนท ์ นรศรี

24.584 เทศบาลเมอืงทุง่สงธนเดช จันทรข์าว

24.595 ร.ร. พทุไธสง ปรนิทร คดิได ้

25.006 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรภัทร พุม่เทศ

26.837 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ชนิกร ปักการะเต

DNS99 ร.ร. สตรศีกึษาปฏภิาณโสมาเกตุ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.3

22.291 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทิธพิร ดอนไพรที

23.362 Singapore Sports SchoolMarcell Tan Yann Guang

24.083 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพนาลกัษณ์ ทามัน

24.504 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชจักกรชิ จนิดาประเสรฐิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาจักรนิ ดํามณี

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธัญญ เผือ่นภญิโญ

DNS99 ร.ร. พทุไธสง ชยานันท ์ บญุไธสง

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.6

23.181 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"อานนท ์ จันทะพันธ์

24.182 ทมีกรฑีาหัวหนิ ธนาวธุ บญุสงคราม

24.553 LaosVat SAISOULY

25.084 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทวฒัน ์ ซือ่สตัย์

25.575 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปฐว ี เนนิงาม

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาอนริต ิ สโมสร

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์จริายสุ ประเทอืงไทย

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมจริทปีต ์ อนิเล็ก

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 0.1

22.761 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีจักรนิ คํามณี

23.132 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

200 m.

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 0.1

23.203 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุสภุกณิห ์ ปัญญาแกว้

23.834 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสรฤทธิ ์ เทพบรุี

23.965 ร.ร. บัวขาว ปรเิยศ สกลุโพน

23.996 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฎายธุ

27.187 วทิยาลัยเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการจริายสุ กาญนะรังษี

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

49.391 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

49.882 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

49.973 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมชาย จันทรแ์กว้

50.114 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สทิธพิล สระแกว้

50.925 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์ สมวงค์

51.276 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ

51.507 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีณัฐนนท ์ นรศรี

52.118 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

49.491 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

51.382 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สทิธพิล สระแกว้

52.103 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีวชริวชิญ ์ จติสงวน

52.454 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

53.075 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

54.346 ร.ร. พัทลงุ ชยัรัตน ์ พันธกุาล

57.787 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชพนธกร โกมัย

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลูบตุร

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

50.191 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมชาย จันทรแ์กว้

51.062 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ

51.893 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่

52.304 ร.ร. พัทลงุ ปรมัตถ ์ บญุฤทธิ์

52.495 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สบืสรา้ง ผายเงนิ

54.186 Singapore Sports SchoolMarcell Tan Yann Guang

54.327 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐพล แกว้ชะอุม่

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem

50.291 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

400 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่3 / Sem

50.752 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีณัฐนนท ์ นรศรี

51.133 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์ สมวงค์

51.934 ร.ร. กฉุนิารายณ์ทปีกร ภศูรหีาเทศ

52.385 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศักรนิทร ์ เกือ้หนู

52.766 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิสทิธพิล ตนชยัภมูิ

53.457 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"อานนท ์ จันทะพันธ์

54.618 วทิยาลัยเทคนคินครศรธีรรมราชธนธรณ ์ จันทรท์อง

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

51.591 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สทิธพิล สระแกว้

52.222 ร.ร. พัทลงุ ปรมัตถ ์ บญุฤทธิ์

52.233 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สบืสรา้ง ผายเงนิ

53.024 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐพล แกว้ชะอุม่

53.215 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรศกัดิ ์  อปุชยั

54.366 เทศบาลเมอืงทุง่สงธนเดช จันทรข์าว

55.247 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กรภัทร พุม่เทศ

56.048 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชวีานนท ์  เคาวสตุ

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

52.941 ร.ร. พัทลงุ ชยัรัตน ์ พันธกุาล

53.782 วทิยาลัยเทคนคินครศรธีรรมราชธนธรณ ์ จันทรท์อง

56.483 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาวนัรวย สงิหส์รุยี ์

57.074 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนวนิท ์ ตะ๊ยะ

58.765 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะพรีพล โพธิท์อง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดขอนแกน่วสวุรรณ จําปาวงษ์

DNS99 ร.ร. ทุง่สง ณัฐพล วงศเ์มฆ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยากฤษดากรณ ์ ใหมพลู

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

50.061 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

50.622 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

54.993 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีธชาวธุ มนิขาว

58.004 วทิยาลัยเทคนคินครศรธีรรมราชวฒุชิยั พทุธรัตน์

1:00.485 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"กานต ์ ชาภดํูา

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการบรูพา เอีย่มทศันะ

DNS99 ร.ร. ทุง่สง อรรถพล สทิธรัิกษ์

DNS99 ทมีกรฑีาหัวหนิ เกยีรตศิกัดิ ์ โขทนัเทยีะ

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

400 m.

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

53.941 ร.ร. มัธยมศกึษาเทศบาล 3 "ยตุธิรรมวทิยา"อานนท ์ จันทะพันธ์

57.022 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยเจษฎา ศรดีว้ง

57.313 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการกรกฎ ปากา

1:00.134 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคาร ชลชาต ิ วาเสนัง

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการเดนเซล อเล็กซานเดอร ์ ดารนิเพลิ

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการธรากร สขุไทย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรศกัดิ ์  อปุชยั

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

51.561 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีณัฐนนท ์ นรศรี

52.292 ร.ร. กฉุนิารายณ์ทปีกร ภศูรหีาเทศ

53.173 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

53.824 ร.ร. นารนุีกลูพัฒนะพงษ์ สมัมาปราบ

54.395 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเปลีย่ม

54.946 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัพระนครศรอียธุยาจริากร แซต่ัง้

55.767 ร.ร. บัวขาว ชยันุวฒัน ์ คําออ้

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการภาณุภัทร โพธิอ์อ่น

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

52.231 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่

53.222 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

53.873 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยณรงฤทธิ ์ นาคชืน่

55.394 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เจตนจ์รัินตน ์ นวลศรี

55.975 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีจักรนิ คํามณี

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาจริศักดิ ์ รอดเจรญิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธระสทิธิ ์ สารบรรณ

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

51.331 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์ สมวงค์

51.662 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีวชริวชิญ ์ จติสงวน

52.243 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศักรนิทร ์ เกือ้หนู

52.594 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิสทิธพิล ตนชยัภมูิ

54.445 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐพงษ์ ฉมิชาติ

55.216 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตะวนัฉาย ประพันธศ์ลิป์

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งณัฐกติต ิ นาคมว่ง

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

50.121 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมชาย จันทรแ์กว้

51.262 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

400 m.

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

51.793 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลูบตุร

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคพงศด์นัย หมูม่าก

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาจักรนิ ดํามณี

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งนัฐวฒัน ์ พนมหอม

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

53.261 Singapore Sports SchoolMarcell Tan Yann Guang

57.782 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชพนธกร โกมัย

58.293 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 ลพบรุีวรีะยทุธ ติง่จันทร์

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอาวะ เกือ้ทาน

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสทุธศิกัดิ ์ มเีสอื

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ชณิวตัร มว่งอยู่

DNS99 สงูเนนิสกลุเดช เขตตส์งูเนนิ

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนวนิท ์ ตะ๊ยะ

ร.ร. บัวขาว สทิธพิล สระแกว้

ร.ร. พระแสงวทิยากฤษดากรณ ์ ใหมพลู

Singapore Sports SchoolMarcell Tan Yann Guang

ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เจตนจ์รัินตน ์ นวลศรี

ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAวสธุา ไชยสขุ

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ณัฐพงษ์ ฉมิชาติ

ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรศกัดิ ์  อปุชยั

ทศกรฑีา 5  /Decathlon 5  (400

52.641 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

53.152 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

53.293 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

58.754 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

1:04.185 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:01.151 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมชาย จันทรแ์กว้

2:02.402 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

2:02.983 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

2:03.854 ร.ร. นารนุีกลูพัฒนะพงษ์ สมัมาปราบ

2:05.425 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กติตณัิฐฏ์ หนัศรี
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800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:07.126 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 ลพบรุีวรากร โวหารา

2:10.957 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอมรเทพ หอมพามา

2:14.328 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชพงศกร เพ็ญสวัสด์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:03.761 ร.ร. นารนุีกลูพัฒนะพงษ์ สมัมาปราบ

2:04.372 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 ลพบรุีวรากร โวหารา

2:06.203 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aมฮูมัหมัด จเุซง็

2:10.435 ร.ร. กฉุนิารายณ์ทปีกร ภศูรหีาเทศ

2:10.435 ร.ร. กฉุนิารายณ์ทปีกร ภศูรหีาเทศ

2:10.786 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีภาณุพงศ ์ วงษ์กา๋ใจ

2:11.527 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีภวูดล พันธแ์กว้

2:11.738 ร.ร. บัวขาว ชยันุวฒัน ์ คําออ้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:03.931 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมชาย จันทรแ์กว้

2:10.102 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAปิยราช สนัตรัิงสมิันตุ์

2:10.923 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

2:11.234 มหาวทิยาลยัรามคําแหงพงศกร ปานโต

2:1.955 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสกุฤษฏ ์  คลา้ยกรฏ

2:21.356 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เจตนจ์รัินตน ์ นวลศรี

2:32.767 รา้นนอ้งอาย มะละกอเรดเลดี้อภเิดช ลอืกอ้งไพบลูย์

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาวรัญญ ู กาญจนยี์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมธนพล กระษัตร

DNS99 ร.ร. ทุง่สง อรรถพล สทิธรัิกษ์

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมเรวตั จันทรด์ี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล  ศรบีรุมย์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:59.411 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

2:01.032 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

2:07.893 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

2:08.074 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์เทวาราช ปานนทิ

2:14.495 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A อดเิทพ ธรรมอนิราช

2:18.106 ร.ร. กลัยาณวตัรเสฏวฒุ ิ รัตนวงศ์

2:33.667 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยชนะโชต ิ ศรฉัีนทะมติร

2:42.298 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะพรีภาส โพธิท์อง

DNS99 ร.ร. ทุง่สง ณัฐพล วงศเ์มฆ
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งจริานุวฒัน ์ กํากระโทก

DNS99 สงูเนนิสกลุเดช เขตตส์งูเนนิ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:02.401 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชพงศกร เพ็ญสวัสด์

2:04.842 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

2:06.403 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสหสัศวรรษ หนูชว่ย

2:08.194 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิง สายชยั

2:12.675 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีะพงศ ์ เจอืจันทร์

2:17.206 ร.ร. เวยีงสระสรุยิญัห ์ เสนวงศ์

2:17.287 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรีพัฒน ์ นามไพโรจน์

2:35.468 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAทกัษิณ มากจงดี

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิเชาวรัตน ์ ววิชิชยั

DNS99 ร.ร. แกน่นครวทิยาลัยชนนิทร ์ ศรฉัีนทะมติร

DNS99 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีธชาวธุ มนิขาว

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งเกรกิพล กาสําโรง

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:06.941 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กติตณัิฐฏ์ หนัศรี

2:12.492 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนวนิท ์ ตะ๊ยะ

2:16.383 ร.ร. เวยีงสระเหมวทิย ์ เหมทานนท์

2:18.414 สาธติรามศภุณัฐ ฉง้ทบั

2:34.335 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีเอกราช สวุรรณศรี

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์กฤตนัย แซต่ัน

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูพัฒนะพงษ์ สมัมาปราบ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์สทิธโิชต ิ ยิม้แกว้

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีบรภิัณฑ ์ แกว้มณี

DNS99 ทมีกรฑีาหัวหนิ เกยีรตศิกัดิ ์ โขทนัเทยีะ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:09.661 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอมรเทพ หอมพามา

2:18.052 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์จริะพงศ ์ ชทูองรัตน์

2:20.803 สาธติรามชนกนัต ์ เตยีวตระกลู

2:28.454 กรฑีา สตลู วริฬุห ์ ขาวแกว้

2:30.665 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ กติตทิศัน ์ เสนาดี

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

DNS99 ร.ร. บัวขาว ภวูดล นพเสรฐิ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 ลพบรุีวรีะยทุธ ติง่จันทร์

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคกมลชยั ค้ําภเูขยีว

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชพงศกร เพ็ญสวัสด์

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสทุธศิกัดิ ์ มเีสอื

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:10.791 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A อดเิทพ ธรรมอนิราช

4:25.707 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

4:30.389 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์กติตณัิฐฏ์ หนัศรี

4:38.8117 รา้นนอ้งอาย มะละกอเรดเลดี้อภเิดช ลอืกอ้งไพบลูย์

4:39.8018 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

4:41.4719 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAทกัษิณ มากจงดี

4:42.6320 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนณัฐชยั เจรญิสมาธิ

4:42.9721 กรฑีา สตลู อดศิักดิ ์ สํานักพงษ์

4:56.0226 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชชยัณรงค ื ศริสิมบัติ

5:05.7630 ร.ร. เวยีงสระสรุยิญัห ์ เสนวงศ์

5:09.3532 ร.ร. กลัยาณวตัรชมอนิทร ์ ทองศริิ

5:11.4833 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีดํารงศกัดิ ์  พัฒนส์นิ

5:17.8636 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั จรเกตุ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:15.082 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A เอกลกัษณ ์ โสหรัุตน์

4:15.123 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

4:22.885 Singapore Sports SchoolRaeshon Loo Wei Ming

4:30.9710 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูินราธปิ รดุโท

4:31.4711 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 ลพบรุีวรากร โวหารา

4:35.4612 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยภรูภิัทร โบราณมลู

4:37.1713 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีบรภิัณฑ ์ แกว้มณี

4:37.1814 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีวชัรนิทร ์ ปานไหม

4:37.8115 ร.ร. นารนุีกลูพัฒนะพงษ์ สมัมาปราบ

4:44.1122 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีภวูดล พันธแ์กว้

4:51.6323 มหาวทิยาลยัรามคําแหงพงศกร ปานโต

5:04.3428 ร.ร. บัวขาว ภวูดล นพเสรฐิ

5:05.4529 ร.ร. เวยีงสระเหมวทิย ์ เหมทานนท์

5:06.1031 ร.ร. สววีทิยาประสทิธิช์ยั นาคพังกาญจน์

5:38.9339 กรฑีา สตลู วริฬุห ์ ขาวแกว้
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5:48.5440 วทิยาลัยเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยีทษมา แสงสขุ

ทศกรฑีา 10/Decathlon 10 (1,5

5:57.471 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

6:01.032 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

6:14.773 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

6:33.604 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:20.254 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

4:25.156 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิง สายชยั

4:27.918 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรวทิย ์ ไหมแกว้

4:38.7316 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aจันดา ยอดมณีบรรพต

4:53.7824 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

4:55.7925 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกญัชติ กอ้นแกว้

5:01.4327 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรีพัฒน ์ นามไพโรจน์

5:16.6334 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนชนติพล ไมม่ชีือ่สกลุ

5:16.7735 กรฑีาเพือ่ความเป็นเลศินาทวีเอกราช สวุรรณศรี

5:25.0437 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรีพล บญุมานะ

5:38.5438 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์กฤตนัย แซต่ัน

6:08.1841 ร.ร. พัทลงุ ยสุร ี ชเูล็ก

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10:33.381 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมาน และสนั

10:40.852 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A อภสิทิธิ ์ บัวมาศ

10:50.253 ร.ร. เวยีงสระกฤษณะ ฤดี

11:02.844 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ภบูดนิทร ์ ศกัดวิงค์

11:12.025 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

11:27.906 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรวทิย ์ ไหมแกว้

11:55.777 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

12:03.448 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ กติตทิศัน ์ เสนาดี

12:05.179 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aจันดา ยอดมณีบรรพต

12:11.9210 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอนันทศักดิ ์ ไพโรจน์

13:57.3211 ร.ร. สววีทิยาประสทิธิช์ยั นาคพังกาญจน์

DNS99 วทิยาลัยเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยีทษมา แสงสขุ

DNS99 ร.ร. ยงูทองพทิยาคมเจษฎา สมดวน
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมพงศกร แกว้กมับัว

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัขวญัชยั กระแหน่

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aชยัณรงค ์ วงศดํ์ารงววิฒัน์

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคกฤษณะ สลีอย

DNF99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์นติ ิ โพธิใ์บ

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชชยัณรงค ื ศริสิมบัติ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั พงศพั์นธ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอสัตัน สกลุทอง

DNS99 บคุคลพงศพั์นธ ์ ติ๊บลังกา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกติตศิกัดิ ์ ศรจีนิดา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 ลพบรุีปราการ เตอืนสวา่ง

DNF99 รา้นนอ้งอาย มะละกอเรดเลดี้นราวชิญ ์ เตชะวชัรานนท์

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาอนันทศักดิ ์ ไพโรจน์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล  ศรบีรุมย์

DNS99 ร.ร. พทุไธสง อดศิร ขันรุง่

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16:50.431 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aมฮูมัหมัด จเุซง็

16:57.072 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมาน และสนั

17:07.713 ร.ร. กลัยาณวตัรอรรถพันธ ์ ป่ินแกว้

17:25.664 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

17:34.315 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอานนท ์ เชือ้มว่ง

17:55.326 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ภบูดนิทร ์ ศกัดวิงค์

18:00.107 รา้นนอ้งอาย มะละกอเรดเลดี้นราวชิญ ์ เตชะวชัรานนท์

18:04.228 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

18:14.579 รา้นนอ้งอาย มะละกอเรดเลดี้อภเิดช ลอืกอ้งไพบลูย์

18:17.3110 ร.ร. เวยีงสระกฤษณะ ฤดี

18:40.6111 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

18:52.5512 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนณัฐชยั เจรญิสมาธิ

19:03.2513 ร.ร. บัวขาว ภวูดล นพเสรฐิ

19:07.7214 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A กติตพิงษ์ ขวญัชมุ

19:14.5415 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรีพล บญุมานะ

19:17.3216 กรฑีา สตลู อดศิักดิ ์ สํานักพงษ์

19:43.1617 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอนันทศักดิ ์ ไพโรจน์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

19:53.3418 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 ลพบรุีปราการ เตอืนสวา่ง

20:13.8619 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ วราวฒุ ิ ซยุกระเดือ่ง

21:46.8320 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิอานุภาพ โพธเิมธา

21:59.9921 ร.ร. สามพรานวทิยา อดศิร เถาววืลัพพัิฒน์

23:31.5122 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์กฤตนัย แซต่ัน

DNS99 ร.ร. กลัยาณวตัรชมอนิทร ์ ทองศริิ

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยภรูภิัทร โบราณมลู

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัศภุกร สภุวาลย์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมพงศกร แกว้กมับัว

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิรชตะ กลิน่สตุ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูินราธปิ รดุโท

DNS99 วทิยาลัยเทคโนโลยฐีานเทคโนโลยีทษมา แสงสขุ

DNS99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aชยัณรงค ์ วงศดํ์ารงววิฒัน์

DNS99 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการชนะชยั พุม่โมรา

DNS99 ร.ร. ยงูทองพทิยาคมเจษฎา สมดวน

DNF99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนชนติพล ไมม่ชีือ่สกลุ

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกญัชติ กอ้นแกว้

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาอนันทศักดิ ์ ไพโรจน์

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรวทิย ์ ไหมแกว้

DNF99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชชยัณรงค ื ศริสิมบัติ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั พงศพั์นธ์

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคกฤษณะ สลีอย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศริวิัฒน ์ ตุม้บตุร

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคพศวตั ไชยกลุ

DNS99 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษา วรเมธ ปู่ ตาแสง

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ปรชีา หวงัหามกลาง

DNS99 อดุมสทิธศิกึษาสมชาย

DNS99 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษา ภคนันท ์ นนทภ์ักดิ์

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งกฤษดา เกตโุฉม

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารสทุธพิงศ ์ ยาวกําพล

DNS99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ กฤษฎา พมิพปิ์ง

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารเอนกพงศ ์ ดําสง่แสง

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารเอนกพงศ ์ ดําสง่แสง

DNF99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาพัชรพล สงิหเ์รอืง

DNS99 ร.ร.ปากพะยนูพทิยาคารสทุธพิงศ ์ ยาวกําพล
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110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.7

14.541 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการเดนเซล อเล็กซานเดอร ์ ดารนิเพลิ

14.902 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปฏภิาณ เทยีมสะอาด

14.923 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวรรณกร มทีองขาว

15.044 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปัณธรณ ์ ซือ่ดี

15.335 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

15.686 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกัดิ ์ เสลาหอม

15.797 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

15.838 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรญิญา กําเหนดิฤทธิ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 0.4

14.541 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการเดนเซล อเล็กซานเดอร ์ ดารนิเพลิ

15.672 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรญิญา กําเหนดิฤทธิ์

16.023 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์ คงกลัง้

16.114 ร.ร. พทุไธสง ศภุชยั ผอ่งไธสง

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่วชัรากรณ์ เทนีบลา

DNS99 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAอลงกรณ ์ รยิพันธ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.2

14.921 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปัณธรณ ์ ซือ่ดี

15.082 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวรรณกร มทีองขาว

15.373 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกัดิ ์ เสลาหอม

16.184 LaosSoulasack XAYSA

16.675 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาพรีรพัฒน ์ เขยีวจันทร์

16.896 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

20.877 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพลวฒัน ์ แสงเพ็ชร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวริยิะ หลกัทอง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 0.0

15.551 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

15.572 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

16.103 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

16.234 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธนภทัร หลอมประโคน

18.495 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAตันตกิร ราชรักษ์

DNS99 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมสตัถาชาต ิ ปาธะรัตน์

DNS99 บคุคลณัฐพงษ์ เกตวุชิติ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

15.181 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปฏภิาณ เทยีมสะอาด
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

15.882 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัทพงศ ์ บญุโญประการ

16.173 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีรัชพล วงษ์ประยรู

16.984 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สมพงษ์ ผดุผอ่ง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอสัตัน สกลุทอง

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีภาคภมู ิ แกวประดษิฐ

ทศกรฑีา 6  /Decathlon 6  (H11 0.0

15.461 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

15.922 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

18.373 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

20.024 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

21.675 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

54.501 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

54.532 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

55.563 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสหสัวรรณ ภยิะวงศ์

56.774 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนัญชยั สจุนิพรัม

58.275 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

59.326 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A กรรชยั แถบทอง

1:01.687 สโมสรกองทัพเรอื  ทมี Bภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

DNS99 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAตันตกิร ราชรักษ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

58.741 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสหสัวรรณ ภยิะวงศ์

58.922 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAตันตกิร ราชรักษ์

59.943 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนวนิท ์ ตะ๊ยะ

1:00.864 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมสตัถาชาต ิ ปาธะรัตน์

1:08.455 เป่ียมรัก‐พนุพนิ ทมีAอลงกรณ ์ รยิพันธ์

1:10.266 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

59.381 สโมสรกองทัพเรอื  ทมี Bภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

1:00.702 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่วชัรากรณ์ เทนีบลา

1:00.723 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรญิญา กําเหนดิฤทธิ์

1:09.294 ร.ร. กฉุนิารายณ์พงษ์พนชิ โพธบิรุี

1:10.325 บคุคลณัฐพงษ์ เกตวุชิติ
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดขอนแกน่วสวุรรณ จําปาวงษ์

DNS99 เทศบาลเมอืงทุง่สงอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

57.601 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

59.312 ร.ร. กฉุนิารายณ์ทปีกร ภศูรหีาเทศ

1:01.543 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

1:01.564 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์ธนายง ขาวพมิล

DISQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพัชรพล สวสัดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาพรีรพัฒน ์ เขยีวจันทร์

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สทุธพิงษ์ สรา้งดี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

57.111 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีเกษมสนัต ์ แกว้กลุ

59.152 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์เทวาราช ปานนทิ

59.583 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปฏภิาณ เทยีมสะอาด

1:00.694 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวริยิะ หลกัทอง

1:02.005 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สมพงษ์ ผดุผอ่ง

DNS99 สโมสรกองทัพเรอื  ทมี Bภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเมธากลุ  ใจเมธา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

58.191 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนัญชยั สจุนิพรัม

58.512 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A กรรชยั แถบทอง

58.713 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

1:00.904 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีนันทวฒัน ์ แกว้กลุ

1:02.945 กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเปลีย่ม

1:13.226 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยพงศกร ทองนุย้

DNS99 ร.ร. ปากชอ่งเกรกิพล กาสําโรง

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.611 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aเศรษฐพงศ ์ ชืน่วเิศษ3
1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aศัตราวธุ สะตังโหมง่3
1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ3
1 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทิธพิร ดอนไพรที3

42.042 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ณรงคก์รณ ์ คงสขุ4
2 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมหมาย ดดีอก4
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ปฏพัิทธ ์ กาสวุรรณ4
2 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สรุยิา แตม้จันทร์4
3 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา7
3 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีเตชภณ พางาม7
3 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีกติเิมศวร ์ จริภวูธธนพัชร์7

42.273 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีวชริวชิญ ์ จติสงวน7
43.444 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์  กําแกว้5

4 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัญญา  ศรมีว่ง5
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรศกัดิ ์  อปุชยั5
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเมธากลุ  ใจเมธา5
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อภเิชษฐ ์ โนนทอง6
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7กติตศิกัดิ ์ ไชยประเสรฐิ6
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7ชนิกร ปักการะเต6

43.675 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7อนริธุ สะเทงิรัมย์6
6 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภคนิ โสภณกติตโิชติ2
6 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการเดนเซล อเล็กซานเดอร ์ ดารนิเพลิ2

43.716 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปัญญาภาส สวสัดิป์ระสทธิ์2
6 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปิยงักรู อว่มอรณุ2

44.197 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAรัฐพงศ ์ สขุแกว้1
7 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณชิากร ชยัอํานาญ1
7 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสทุธิรั์กษ์ มศีรงีาม1
7 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAอภสิทิธิ ์ ชเูสน1

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศริะเกลา้ เพิม่ทรัพย์8
99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสรฤทธิ ์ เทพบรุี8
99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชณัชพัฒน ์ ผลประเสรฐิ8
99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลูบตุร8

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

42.311 ‐26105  ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A

43.742 ‐26084  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

44.233 ‐26038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

46.064 ‐26015  ร.ร. ชมุพลโพนพสิยั

DNS99 ‐26140  ทมี เทศบาลนครนนทบรุี

DNS99 ‐26090  ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์

DNS99 ‐26030  ร.ร. พทุไธสง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

43.491 ‐26026  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

45.012 ‐26167  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย

46.503 ‐26077  ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์

DNS99 ‐26089  ร.ร. ปากชอ่ง

DNS99 ‐26099  ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

DNS99 ‐26125  ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี A

DNS99 ‐26085  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

41.851 ‐26168  สโมสรกองทัพอากาศ ทมี A

42.602 ‐26098  ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานี

43.513 ‐26023  อบจ. นครศรธีรรมราช

43.894 ‐26051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

47.285 ‐26122  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิ

DNS99 ‐26034  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

DNS99 ‐26086  กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัย

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

43.321 ‐26092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

44.022 ‐26045  ร.ร. พัทลงุ

44.103 ‐26031  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุ

44.564 ‐26115  ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการ

44.885 ‐26148  ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัย

45.856 ‐26009  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:20.581 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนวฒัน ์ ไสเกือ้1
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ2
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนัญชยั สจุนิพรัม3
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้4

3:21.522 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A กรรชยั แถบทอง1
2 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สมชาย จันทรแ์กว้2
2 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A วรีพล ทองเรอืง3
2 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A สทิธพิล สระแกว้4

3:22.023 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศภุกฤต สงัขท์อง1
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ ขํากลิน่2
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสหสัศวรรษ หนูชว่ย3
3 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชสหกจิ เกือ้กลูบตุร4
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:23.114 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธรีภัทร จันทรเ์กดิ1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม2
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเอกรตน ์ ชศูรี3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์ สมวงค์4

3:26.255 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวรวฒุ ิ ทรัพยป์ระเสรฐิ1
5 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร2
5 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสหสัวรรณ ภยิะวงศ์3
5 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ4

3:30.126 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAปิยราช สนัตรัิงสมิันตุ์1
6 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณัฐชานนท ์ สงพราหมณ์2
6 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAตันตกิร ราชรักษ์3
6 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสทุธิรั์กษ์ มศีรงีาม4

3:32.917 ร.ร. พัทลงุ ปรมัตถ ์ บญุฤทธิ์1
7 ร.ร. พัทลงุ ชยัรัตน ์ พันธกุาล2
7 ร.ร. พัทลงุ ธรีภัทร รัตนพันธ์3
7 ร.ร. พัทลงุ ธนภมู ิ มานุย้4

3:38.968 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการธรากร สขุไทย1
8 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการวรกานต ์ ปัญญวนัตลักษณ์2
8 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการณัฐวฒุ ิ ภัตตจิารี3
8 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการบรูพา เอีย่มทศันะ4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

3:25.991 ‐26105  ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A

3:26.362 ‐26009  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

3:37.273 ‐26084  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

3:38.484 ‐26045  ร.ร. พัทลงุ

DNS99 ‐26140  ทมี เทศบาลนครนนทบรุี

DNS99 ‐26086  กรฑีา ร.ร. ศรยีาภัย

DNS99 ‐26034  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

DNS99 ‐26026  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

3:29.211 ‐26023  อบจ. นครศรธีรรมราช

3:29.492 ‐26051  ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีA

3:39.773 ‐26167  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย

DNS99 ‐26016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

DNS99 ‐26125  ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี A
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

4x400 relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 ‐26090  ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์

DNS99 ‐26007  เทศบาลตําบลหนองแค

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

3:30.191 ‐26038  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

3:30.472 ‐26168  สโมสรกองทัพอากาศ ทมี A

3:39.753 ‐26018  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

3:44.184 ‐26092  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์

DNS99 ‐26148  ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัย

DNS99 ‐26089  ร.ร. ปากชอ่ง

DNS99 ‐26122  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิ

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48:34.321 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aสชุาต ิ แทสี

51:44.832 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม  สมาคมกฬีาแหง่จังหวัศภุกร สภุวาลย์

54:22.433 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ตะวนั แกว้วมิล

54:40.404 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ชตุพินธ ์ กล่ันแยม้

56:00.455 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์ 7สรุยิา ปาตติงั

59:43.746 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุกติต ์ วรรณสา

1:00:59.177 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์อํานาจ บัณฑติเสน

1:01:30.138 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจักรนิทร ์ พริณุกาญจน์

1:03:08.179 ร.ร. บางมดวทิยา "สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ"์พลนาถ สําราญนติกิลุ

1:05:28.4610 ร.ร. เสาไห"้วมิลวทิยานุกลู"อรรนิทร ์ นามมงุคณุ

1:11:28.0311 ร.ร. บางมดวทิยา "สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ"์ปิยวฒัน ์ ตา๋ออ่น

1:11:37.7512 ร.ร. บา้นทบัวัง ชาครติ เย็นบา้นควน

1:15:01.5513 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์ศภุัคษร พรหมจันทร์

1:16:56.6114 ร.ร. บา้นทบัวัง อรณุรุง่ สงัผอ่ง

DISQ99 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวเิชยีร หมอืโปภู่

DISQ99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีวศัรฒุ วรรณโชติ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.111 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ชศูกัดิ ์ แสนธจัิกร์

1.982 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aชยัมงคล ทรงภานุช

1.903 Singapore Sports SchoolTeo Tze Jun Ryan

1.854 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A มนตร ี พองพาลา
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.855 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังภรูณัิฐ บญุนวน

1.855 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง ทมี A ยอดรัก

1.857 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรีวชิญ ์ เขยีดนุย้

0.008 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีนัฐวธุ กองจําปา

0.008 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAธรีพัฒน ์ ภัคคอีกัษร

0.008 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมปิยทศัน ์ สวุรรณดี

0.008 ร.ร. พัทลงุ พน ธรรม อนิทรภักดิ์

0.008 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสทุธิรั์กษ์ มศีรงีาม

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชยัยทุธ บญุมา

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการวงศธร เพิม่พลู

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์ คงกลัง้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองไตรภพ เลาหตรีานนท์

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีภาณุพงศ ์ วงษ์กา๋ใจ

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธนภทัร หลอมประโคน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล  ศรบีรุมย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์  กําแกว้

ทศกรฑีา 4 /Decathlon 4 (High

1.711 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

1.712 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

1.683 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

1.624 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

0.005 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริกติติ ์ แงพ่รหม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อดศิักดิ ์ สารสม

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา กติตศิกัดิ ์ ปากดี

DNS99 ร.ร. ผดงุนารีสรุยิา สสีงัข์

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา อธวิฒัน ์ แสนทว้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองดษุด ี ตอ่สกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวสนัต ์ เสยกระโทก

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุนคร นเินตรเสถยีร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7.101 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชชันันท ์ ชรูอด 1.3

6.852 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ธนพล ออ่นตา 1.3

6.713 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aมนัสว ี สปาตอ 1.1

6.684 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อธบิด ี ออ่นทองใหญ่ 2.1

6.675 Singapore Sports SchoolRaeshon Loo Wei Ming 2.5

6.416 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณชิากร ชยัอํานาญ 1.4

6.367 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาจริวฒัน ์ สายสระนอ้ย 1.1

5.888 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะอดุมชยั ทองมั่งคง 1.5

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

6.601 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชชันันท ์ ชรูอด ‐0.1

6.592 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aมนัสว ี สปาตอ 0.4

6.503 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ธนพล ออ่นตา 0.1

6.494 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาจริวฒัน ์ สายสระนอ้ย 0.0

6.395 Singapore Sports SchoolRaeshon Loo Wei Ming ‐0.7

6.316 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณชิากร ชยัอํานาญ ‐1.0

6.167 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อธบิด ี ออ่นทองใหญ่ 0.1

6.128 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะอดุมชยั ทองมั่งคง 0.0

6.079 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ 0.2

6.0110 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธนภทัร หลอมประโคน 0.2

6.0011 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAสทุธิรั์กษ์ มศีรงีาม ‐0.6

6.0012 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์นนธนนิทร ์ ทองศรี

6.0012 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ธรีศกัดิ ์ กจิตผัิด 0.0

53.9814 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิสหสัวรรษ สกีองแกว้ ‐0.3

5.9715 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกศภุชยั โพธิส์าราช ‐0.1

5.9416 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมปิยทศัน ์ สวุรรณดี ‐0.6

5.6817 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพฒุพิงศ ์ เตมิงาม ‐0.1

5.6818 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวชัญธ์นัต ทฆีกลุ 0.0

5.5819 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีอนุชา แกว้กนัรัตน์ 0.0

5.5819 ร.ร. พัทลงุ ปฎวิตั ิ เจรญิมาศ ‐0.1

5.5721 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตรเีพชร ทวเีฉลมิดษิฐ์ ‐0.1

5.4522 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีนัฐวธุ กองจําปา

3.4623 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธนกฤต วงศก์ลาง ‐0.7

0.0024 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกติตธิชั มาสงัข์

0.0024 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นายกสณิภพ ชมชะนัด

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูินติชิยั พลิยัพงษ์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลัยเจษฎา ศรดีว้ง
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Long Jump

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาศตวรรษ พรมภักตร์

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการวงศธร เพิม่พลู

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชวศิรฒุ วรรณโชติ

DNS99 เทศบาลตําบลหนองแคกมลชยั ค้ําภเูขยีว

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชลวฒัน ์ แจง้ไข

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลานัสม ี สตาปอ

DNS99 บคุคลJames Moloney

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วฒุชิยั นบนอ้ย

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ณัฐพงศ ์ ศรนีนทา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์  กําแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธระสทิธิ ์ สารบรรณ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล  ศรบีรุมย์

ทศกรฑีา 2  /Decathlon 2 (Long

6.141 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร 1.2

6.002 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์ 1.3

5.653 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ 0.2

5.604 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie 0.1

5.085 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์ 0.0

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริกติติ ์ แงพ่รหม

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา อธวิฒัน ์ แสนทว้

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา กติตศิกัดิ ์ ปากดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อดศิักดิ ์ สารสม

DNS99 ร.ร. ผดงุนารีสรุยิา สสีงัข์

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธนภทัร หลอมประโคน

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุนคร นเินตรเสถยีร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวสนัต ์ เสยกระโทก

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองดษุด ี ตอ่สกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีภาณุพงศ ์ วงษ์กา๋ใจ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.071 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ณัฐพงศ ์ ศรนีนทา 0.1

14.672 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A วฒุชิยั นบนอ้ย 0.8
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.343 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศวิกร ชตุกิาญจน์ 0.4

14.274 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ธนพล ออ่นตา 0.0

13.695 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอลัดอรแ์มะ๊ หามะ 0.0

13.376 ทมีกรฑีาจังหวดัเพชรบรูณ์ธรีศกัดิ ์ กจิตผัิด 0.0

13.147 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีนัฐวธุ กองจําปา 0.4

08 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aมนัสว ี สปาตอ

08 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิสหสัวรรษ สกีองแกว้

08 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตรเีพชร ทวเีฉลมิดษิฐ์

08 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาปมน จันทรเ์ต็ม

08 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปิยวฒัน ์ มณีโชติ

08 Singapore Sports SchoolDylan Wong U Fai

08 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์นนธนนิทร ์ ทองศรี

08 ร.ร. พัทลงุ ปฎวิตั ิ เจรญิมาศ

08 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกศภุชยั โพธิส์าราช

DNS99 ร.ร. พันดอนวทิยาศตวรรษ พรมภักตร์

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมพันธวชั อนิทรไพบลูย์

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูินติชิยั พลิยัพงษ์

DNS99 ร.ร.  จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู ทมี Aธรีธาดา เสนาใหม่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจริภัทร อนิทะรังษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกติตธิชั มาสงัข์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อธบิด ี ออ่นทองใหญ่

DNS99 ร.ร. สมทุรสาครบรูณะอดุมชยั ทองมั่งคง

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชชันันท ์ ชรูอด

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์  กําแกว้

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมปิยทศัน ์ สวุรรณดี

DNS99 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAณชิากร ชยัอํานาญ

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมกสนิภพ ชมธะนัด

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพฒุพิงศ ์ เตมิงาม

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธนภทัร หลอมประโคน

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.011 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นายกสณิภพ ชมชะนัด

3.902 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ธรีภัทร โพธิม์ี

3.503 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมอญัณฤทธิ ์ อรณุรัตน์
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Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.904 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAธรีพัฒน ์ ภัคคอีกัษร

2.705 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีภาคภมู ิ แกว้ประดษิฐ

2.706 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรีพล พานชิกลุ

07 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพนัสบด ี ชุม่แสง

07 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมวรีะชยั แซอ่ึง้

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิพรพชิยั ธรรมศรี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธันยบรูณ ์ ขาวผอ่ง

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีภาคภมู ิ แกวประดษิฐ

ทศกรฑีา 8 /Decathlon 8 (Pole 

3.101 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

02 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

02 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

02 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

02 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริกติติ ์ แงพ่รหม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.871 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aจักรพรรดิ ์ นอ้ยศรี

14.852 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พัชรพล ปิยะพันธ์

14.223 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ

14.034 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมสหสัวรรษ พวงทอง

13.565 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aบัณฑติ สงิหท์องกลู

12.916 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปณธิาน นาสมผัน

12.747 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เมชวนิ บตุรสองคอน

11.168 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรีพล ดอกบัว

10.779 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพล บญุทา

10.5910 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชณัฐพนธ ์ ชว่ยประดษิฐ์

10.4911 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจริภัทร อนิทะรังษ์

10.0612 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์ สขุโก

10.0413 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพงษ์ บญุทา

9.9314 ร.ร. บา้นทบัวัง อษัฎาวธุ กีอํ่าไพ

8.9715 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีธนกร มิง่จันทกึ

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาวรัญญ ู กาญจนยี์

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาวฒุนัินท ์ จรญูกลุ
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมเกรยีงศกัดิ ์ แออว่ม

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการพงศกรณ ์ คานพรม

ทศกรฑีา 3  /Decathlon 3 (Shot

12.891 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

11.472 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

8.723 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

7.974 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

7.715 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริกติติ ์ แงพ่รหม

DNS99 ร.ร. ผดงุนารีสรุยิา สสีงัข์

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา กติตศิกัดิ ์ ปากดี

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา อธวิฒัน ์ แสนทว้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อดศิักดิ ์ สารสม

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีภาณุพงศ ์ วงษ์กา๋ใจ

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุนคร นเินตรเสถยีร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองดษุด ี ตอ่สกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวสนัต ์ เสยกระโทก

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธนภทัร หลอมประโคน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.461 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aบัณฑติ สงิหท์องกลู

46.432 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ธรีะพงษ์ เผอืกผอ่ง

43.833 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aจักรพรรดิ ์ นอ้ยศรี

37.764 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปณธิาน นาสมผัน

37.435 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ

33.426 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรุศกัดิ ์ ดา่นดา้ว

32.797 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมสหสัวรรษ พวงทอง

32.598 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พัชรพล ปิยะพันธ์

30.789 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพล บญุทา

30.5910 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพงษ์ บญุทา

30.0511 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์ธรีศกัดิ ์ เฉดิละออ

26.1512 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีธนกร มิง่จันทกึ



Summary Result

Page 86 of 149
กรีฑาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย
คร้ังที ่64 ประจําปี 2561
Thailand Open Track and Field Championships 2018

Jr.Men /  เยาวชนชาย

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

24.7613 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมสทิธศิกัดิ ์ สําลี

24.1314 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์ สขุโก

21.6015 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เมชวนิ บตุรสองคอน

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาวฒุนัินท ์ จรญูกลุ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิสหสัวรรษ สกีองแกว้

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)อคิรสิ หมานระโตะ๊

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาวรัญญ ู กาญจนยี์

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชเกยีรตศิกัดิ ์ จงจติ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศภุเลศิ ลกัษณา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัณณวชัญ ์  สาสมจติค์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล  ศรบีรุมย์

DNS99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม ภัทรภมู ิ จันทรเ์ต็มดวง

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวริฬุห ์ พันนาม

ทศกรฑีา 7 /Decathlon 7 (Discu

40.951 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

31.362 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

20.643 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

17.474 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

15.945 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริกติติ ์ แงพ่รหม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อดศิักดิ ์ สารสม

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา อธวิฒัน ์ แสนทว้

DNS99 ร.ร. ผดงุนารีสรุยิา สสีงัข์

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา กติตศิกัดิ ์ ปากดี

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีภาณุพงศ ์ วงษ์กา๋ใจ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวสนัต ์ เสยกระโทก

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองดษุด ี ตอ่สกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธนภทัร หลอมประโคน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุนคร นเินตรเสถยีร
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

55.711 สโมสรกองทัพอากาศ ทมี Aวชิรวทิย ์ ศรวีชิยั

47.972 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชณัฐพนธ ์ ชว่ยประดษิฐ์

47.843 นครแหลมฉบังวชัรเกยีรต ิ ซือ่สตัย์

46.794 ร.ร. พัทลงุ สทิธนัินท ์ สทิธชิยั

46.375 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A จริวฒัน ์ ปินดาวะณา

45.606 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)เขมทตั บญุรัตน์

42.697 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดลพัฒน ์ เกาะแกว้

42.028 ร.ร. พนุพนิพทิยาคมสทิธศิกัดิ ์ สําลี

41.439 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์ธรีศกัดิ ์ เฉดิละออ

39.9310 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พชิติพล ดวงใย

39.7611 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สวุฒัน ์ กองเคน

39.0712 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรีภัทร บญุฤทธิ

38.8713 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางฉัตรนิ เป็นคณุ

36.5814 ร.ร. สามพรานวทิยา ปราเมศร ์ หอมศริิ

34.9915 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวริฬุห ์ พันนาม

34.0916 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอนุวฒัน ์  นภาโชติ

33.4817 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสรุชยั นอ้ยเรอืง

29.4618 ร.ร.สวนกหุลาบสมทุรปราการวรทิธร ตนประเสรฐิ

17.7819 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมสทุธพิจน ์ ปานเสยีง

0.0020 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัชยัภมูิสหสัวรรษ สกีองแกว้

0.0020 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนากร กองสวุรรณ์

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปรุเชษณ ์ คงไฝ

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ยศกร ชนะสทิธิ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล  ศรบีรุมย์

DNS99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชสทิธพิร ขมุบัวมาศ

DNS99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชเลอศักดิ ์ หสัดนิทร์

DNS99 ร.ร. กฬีานครศรธีรรมราช ทมีAเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอนุวฒัน ์  นภาโชติ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัณณวชัญ ์  สาสมจติค์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอนุวฒัน ์  นภาโชติ

DNS99 ทมี อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดงุวทิย)์ธรีศกัดิ ์ เฉดิละออ

ทศกรฑีา 9 /Decathlon 9 (Jave

39.451 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

36.282 ร.ร. ศรัทธาสมทุรศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

36.213 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์

34.894 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Javelin Throw

ทศกรฑีา 9 /Decathlon 9 (Jave

29.415 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริกติติ ์ แงพ่รหม

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา อธวิฒัน ์ แสนทว้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชรังสมิันตุ ์ ซุน่คง

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยา กติตศิกัดิ ์ ปากดี

DNS99 ร.ร. ผดงุนารีสรุยิา สสีงัข์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อดศิักดิ ์ สารสม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวสนัต ์ เสยกระโทก

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุนคร นเินตรเสถยีร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองดษุด ี ตอ่สกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรพล สายทองประดษิฐ์

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธนภทัร หลอมประโคน

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีภาณุพงศ ์ วงษ์กา๋ใจ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพงษ์พัฒน ์ ใบไม ้

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

45.071 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรีพล ดอกบัว

42.862 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A ประพลวาด มงคลฟัก

41.773 วทิยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวนัออกวศิรตุ ชลวานชิ

41.054 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรุศกัดิ ์ ดา่นดา้ว

38.725 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูสทุธภิทัร หอมจันทกึ

36.926 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กองเกรยีรต ิ ศรกีลุ

35.967 องคก์ารบรหิารสว่นนครศรธีรรมราชเกยีรตศิกัดิ ์ จงจติ

32.548 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีชทูปิ วบึชยัภมูิ

20.199 ร.ร. บา้นทบัวัง ชยัพร มสุกิสาร

0.0010 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีธนกร มิง่จันทกึ

0.0010 ร.ร. ทา่อแุทพทิยา สรุาษฎรธ์านีสรุาเมธ มลายเวช

DNS99 ร.ร. กฉุนิารายณ์พงษ์พนชิ โพธบิรุี

DNS99 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคมเรวตั จันทรด์ี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัณณวชัญ ์  สาสมจติค์

Decathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5,5041 Singapore Sports SchoolKang Jun Jie

4,8142 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A นคร พเินตรเสถยีร

4,5183 ทมีสโมสรกองทัพเรอื  A พรพล สายทองประดษิฐ์
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Jr.Men /  เยาวชนชาย

Decathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2,5014 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวราวฒุ ิ สนิประยงค์


