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100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.7

10.901 สโมสรกองทัพเรอืณภัทร คําเรยีน

10.992 Signature Sport รวมโชค เสมาทอง

11.063 สโมสรกองทัพเรอืสนัต ิ อนุภักดิ์

11.094 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ปิยงักรู อว่มอรณุ

11.155 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

11.186 ร.ร. สามพรานวทิยาวรีะศักดิ ์ แกว้ปราณี

11.207 จังหวัดน่านณฐวรรธ เอีย่มอดุม

11.328 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศราวธุ สะตังโหมง

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาชลธ ี ปานเทวจีรัส

สโมสรกองทัพเรอืสนัต ิ อนุภักดิ์

สโมสรกองทัพเรอืณภัทร คําเรยีน

สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศราวธุ สะตังโหมง

จังหวัดน่านณฐวรรธ เอีย่มอดุม

ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ปิยงักรู อว่มอรณุ

ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

Signature Sport รวมโชค เสมาทอง

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 +0.0

11.201 สโมสรกองทัพเรอืสนัต ิ อนุภักดิ์

11.222 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

11.383 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีมณฑวรรษ แรเ่พชร

11.494 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราธนกฤต ผดงุศรี

11.555 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

11.906 กรฑีาสตลูทกัษิณ บัวทอง

12.187 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนอนุชา ออ๊ดตอ่กนั

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 +0.0

11.161 สโมสรกองทัพเรอืณภัทร คําเรยีน

11.312 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายเดชโฆษิต ผงมลีะ

1.613 กรฑีาสตลูพสิฐิชยั จันทรักษ์

11.624 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีมฮูามะ สาและ

12.375 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติพิงศ ์ ใจพจิติร

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 +0.1

11.281 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศราวธุ สะตังโหมง

11.532 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์ กนัพน้ภัย
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100 m.

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 +0.1

11.653 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

11.664 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ปารม ี อตุรา

11.965 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยนรวรี ์ ชาญเจรญิกลุ

12.276 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์เอกนุชา ยศสพุรหม

13.857 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัทธพงศ ์ บญุโญประการ

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นันนภพ สมบรูณนอ้ย

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 +0.2

11.231 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ปิยงักรู อว่มอรณุ

11.262 จังหวัดน่านณฐวรรธ เอีย่มอดุม

11.303 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์มานะ หนิะ

11.334 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสธุา ไชยสขุ

11.745 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aพลเดช พันธม์ณี

11.926 ร.ร. สววีทิยาพลวรรษ ชมโลก

12.147 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ทรงเดช ฤทธธิรรม

13.048 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมธัชชยั สริโิชตวิทิยากร

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 +0.0

11.461 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎิ ์ ปานสงัข์

11.762 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรรมรนิทร ์ แกว้พมิ

12.103 ร.ร. เทพศรินิทรร์ม่เกลา้รัตนพงษ์ โคตรสมบัติ

12.624 ชมรมกรฑีาเบตงศราวธุ สหุลง

13.005 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bรพภีัทร แกว้มะณี

13.196 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมธรีภัทร งามทพิย์

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 +0.0

11.351 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์สมหมาย ดดีอก

11.382 ร.ร. พัทลงุวชิาญชยั ไตรรัตน์

11.453 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนวพล ศรบีรุมย์

11.644 จังหวัดน่านสทิธกิร ชุม่เฟือย

11.915 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการอภสิทิธิ ์ เนาวรัตน์

12.096 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาชยัวฒัน ์ สงกอก

12.497 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนอคัรเดช หนินอ้ย

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.1

11.061 Signature Sport รวมโชค เสมาทอง

11.402 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่วษิณุ รูห้ลัก

11.653 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการไชยวัฒน ์ มั่นสติ
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100 m.

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.1

11.724 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาศราวฒุ ิ ศรอีวยชยั

11.805 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสเุมธ ทองทพิย์

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 +0.0

11.821 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติกอ้งภพ แสนนาม

12.022 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

12.263 ร.ร. ศรยีาภัยบรูพา งามดี

16.844 ร.ร. พทุไธสงจรีะพัฒน ์ พันสนีาค

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 +0.0

11.201 ร.ร. สามพรานวทิยาวรีะศักดิ ์ แกว้ปราณี

11.372 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ธนกฤต นพคณุ

11.413 เทศบาลนครนนทบรุีทชิานนท ์ แกว้กระจาย

11.444 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนพฤทธิ ์ รัตนบรุี

11.845 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาชลธ ี ปานเทวจีรัส

12.106 วาปีปทมุภษูณ ภมูสิถาน

12.717 ร.ร. พะเยาพทิยาคมชนวรี ์ เพ็ชรอํ์าไพ

DQ99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจริภญิโญ แสนชนะ

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 +0.0

11.331 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีจริพนธ ์ สสีตัตรัตนะกลุ

11.782 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริภัทร แจง้เจรญิ

11.893 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติธนพล สายโรจน์

11.974 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aสหรัฏ ชนูาวา

12.115 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนัทธพงศ ์ ชืน่อารมณ์

12.146 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธนกฤต วงษ์กลาง

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 +0.0

11.321 ร.ร. ป่าซางกมัพล จันทรด์อนตอง

11.322 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

11.843 พนมไพรวทิยาคารรตพิงค ์ จันใหม่

11.864 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มอนุรักษ์ ผลดี

11.965 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาจรัิฎฐ ์ กางสําโรง

12.226 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีพงศ ์ ฟุ่ มเฟือย

12.387 วาปีปทมุราชนัย ์ ปัตตลิาพัง

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12 +0.1

11.461 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเศรษฐพงศ ์ ชืน่วเิศษ
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100 m.

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12 +0.1

11.542 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรอนุกลุ ออ่นนอ้ม

11.903 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุียทุธนา นอ้ยจอ้ย

12.034 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราสถาพร แสงมาศ

12.815 เทศบาลนครสกลนครธรัีงกรู ศรนีารัตน์

12.896 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางนพสทิธิ ์ จันทะโพธิ์

ทศกรฑีา 1 พวกที ่1 /Decathlo ‐1.4

11.911 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์ วรรณสขุ

12.122 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

12.363 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

12.374 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

12.385 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังยอดรัก ฉันทะพงศกร

12.466 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

12.627 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

ทศกรฑีา 1 พวกที ่2 /Decathlo ‐1.0

11.481 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

11.622 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

12.453 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปฐม กลนีสคุนธ์

12.994 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.1

21.781 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ

22.052 สโมสรกองทัพเรอืกรรชยั ฉมิทอง

22.423 Signature Sport รวมโชค เสมาทอง

22.544 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ธนกฤต นพคณุ

22.615 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ

22.846 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

22.887 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายเดชโฆษิต ผงมลีะ

23.128 สโมสรกองทัพเรอืสนัต ิ อนุภักดิ์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐0.0

วทิยาลัยเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการวฤธ ศรธีรรมโชติ

22.931 ร.ร. ป่าซางกมัพล จันทรด์อนตอง

23.142 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

24.313 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธนาดลุ โคตรทพิย์
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200 m.

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐0.0

24.604 จังหวัดน่านสทิธกิร ชุม่เฟือย

26.055 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนนวพล เผอืกพาคํา

26.506 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมธรีภัทร งามทพิย์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เจตนพัิทธ ์ ธงไชย

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐0.0

22.201 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ

22.832 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ

23.963 กรฑีาสตลูทกัษิณ บัวทอง

24.934 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยนรวรี ์ ชาญเจรญิกลุ

25.175 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีพงศ ์ ฟุ่ มเฟือย

26.216 ชมรมกรฑีาเบตงศราวธุ สหุลง

99 ร.ร. ป่าซางกรกช แสนเศษ

99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ตณิณภพ ปรักมาตย์

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 +0.1

23.011 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีจริพนธ ์ สสีตัตรัตนะกลุ

23.112 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์ หมืน่เอ

23.523 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรอนุกลุ ออ่นนอ้ม

23.874 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต ลาดสงูเนนิ

24.065 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจริภญิโญ แสนชนะ

24.916 ร.ร. เทพศรินิทรร์ม่เกลา้รัตนพงษ์ โคตรสมบัติ

24.957 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติกอ้งภพ แสนนาม

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสรายทุธ อะเวลา

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐0.1

22.651 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

23.162 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนพฤทธิ ์ รัตนบรุี

23.683 ร.ร. สววีทิยาพลวรรษ ชมโลก

23.864 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาจรัิฎฐ ์ กางสําโรง

24.605 จังหวัดน่านนนทพัทธ ์ จันทมุ

26.356 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองประวรณ ์ อุน่ญาติ

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธนกฤต ทองจันทร์

99 ร.ร. พทุไธสงภรูนิทร ์ สพีมิพ์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐1.4

22.831 สโมสรกองทัพเรอืสนัต ิ อนุภักดิ์

23.382 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจริพัฒน ์ สทุธโิยช
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200 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐1.4

23.453 ร.ร. สามพรานวทิยาวรีะศักดิ ์ แกว้ปราณี

24.514 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติธนพล สายโรจน์

27.345 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมธัชชยั สริโิชตวิทิยากร

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางนพสทิธิ ์ จันทะโพธิ์

99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวศิรตุร นันทวงค์

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธราดล แยม้กลิน่

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 +0.1

22.431 สโมสรกองทัพเรอืกรรชยั ฉมิทอง

23.212 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเศรษฐพงศ ์ ชืน่วเิศษ

24.393 วาปีปทมุภษูณ ภมูสิถาน

24.504 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

26.285 ร.ร. สามพรานวทิยากฤษดา โตรักษา

26.426 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

99 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนัทธพงศ ์ ชืน่อารมณ์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสนัต ิ ทกัโลวา

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.1

24.581 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุียทุธนา นอ้ยจอ้ย

25.042 วาปีปทมุราชนัย ์ ปัตตลิาพัง

25.473 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนาวฒุ ิ หอกลาง

27.644 เทศบาลนครสกลนครธรัีงกรู ศรนีารัตน์

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชญานนท ์ ทานาพงึ

99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aชานน ธนูศร

99 ร.ร. สาธติ มศว. ประสานมติร ฝ่ายมัธยมภคนิ ยีภู่่

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.0

23.051 เทศบาลนครนนทบรุีทชิานนท ์ แกว้กระจาย

23.652 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์อาลยีาส สะเตง

24.033 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีรัชชานนท ์ คงศรชีาย

24.304 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาศราวฒุ ิ ศรอีวยชยั

24.905 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aสหรัฏ ชนูาวา

25.396 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลอษัฎายธุ ไชยโคตร

25.867 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราสรุพงษ์ ลลีะชาติ

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 +0.5

23.261 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีจริภัทร ไชยสง

23.482 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการภานุภัทร โพธิอ์อ่น
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200 m.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 +0.5

23.753 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสวุทิย ์ แสงเกือ้หนุน

24.774 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีพสิฐิ กรอเกลา้

26.965 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิวชัรภมู ิ ประชานันท์

99 เทศบาลนครนนทบรุีศักดิด์า พลวงศษ์า

99 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลสนธ ิ โกฏรัิกษ์

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐1.3

22.901 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายเดชโฆษิต ผงมลีะ

23.222 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎิ ์ ปานสงัข์

23.493 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ ์ ไหมพลู

23.614 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอมรเทพ ผลปันนะ

23.715 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์สมหมาย ดดีอก

24.756 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรรมรนิทร ์ แกว้พมิ

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aอภสิทิธิ ์ บญุเสรมิ

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 +1.0

22.221 Signature Sport รวมโชค เสมาทอง

22.312 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ธนกฤต นพคณุ

23.723 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มอนุรักษ์ ผลดี

24.144 ร.ร. วเิชยีรมาตุธวชัชยั เพชรจันทร์

25.815 ร.ร. พะเยาพทิยาคมชนวรี ์ เพ็ชรอํ์าไพ

99 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาชลธ ี ปานเทวจีรัส

99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฎายธุ

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12 +2.0

22.941 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสธุา ไชยสขุ

24.102 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสน้

24.883 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธรีะพัฒน ์ กลางโยธี

25.254 ร.ร. ศรยีาภัยบรูพา งามดี

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bธนวฒัน ์ บงึขนุทด

99 ลพบรุีนพรัตน ์ พพัิฒน์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรัชภมู ิ มรุา

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13 +0.1

22.971 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสรุชยั ขาวดํา

23.442 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่วษิณุ รูห้ลัก

23.483 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ชนิกร ปักการะเต

23.994 พนมไพรวทิยาคารรตพิงค ์ จันใหม่
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200 m.

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13 +0.1

24.115 กรฑีาสตลูพสิฐิชยั จันทรักษ์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางจติกร ดวงนอ้ย

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธรีะวฒุ ิ อนิเลศิ

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.631 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

49.852 สโมสรกองทัพเรอืวรีพล ทองเรอืง

49.943 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7นาคา พิง้ไธสง

50.164 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเอกลกัษณ ์ ศรบีู

50.765 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

51.166 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ

51.177 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรพล สทุธรัิกษ์

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธรีภัทร เขยีวสวสัดิ์

ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองกษิดศิ หงสว์รีกลุ

52.391 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปัญญาพล มขุสง

54.972 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

55.843 วาปีปทมุบรรัิกษ์ บพุตา

56.954 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่วสวุรรธน ์ จําปาวงษ์

59.645 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

1:01.006 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์ หมืน่เอ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

50.191 สโมสรกองทัพเรอืวรีพล ทองเรอืง

50.962 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7นาคา พิง้ไธสง

51.873 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีวรีะยทุธ ติง่จันทร์

52.144 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสรุชยั ขาวดํา

52.385 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ ์ ไหมพลู

53.146 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่วชัราภรณ์ เทยีบลา

53.477 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมรากรภัทร พุม่เทศ

56.318 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจริภญิโญ แสนชนะ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

50.281 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเอกลกัษณ ์ ศรบีู
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400 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

51.092 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

51.893 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราจักรชลชั เหล็กจนี

53.854 กรฑีาสตลูทกัษิณ บัวทอง

56.855 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มทนงศักดิ ์ แสงอทุยั

56.986 จังหวัดน่านนนทพัทธ ์ จันทมุ

58.787 เทศบาลนครสกลนครธรัีงกรู ศรนีารัตน์

1:02.008 บคุคลบงกช สดุสาคร

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

50.081 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

54.552 ร.ร. พัทลงุณัฐพงค ์ นาคเกลีย้ง

55.553 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนวนิท ์ ตะ๊ยะ

55.674 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aศภุเศรษฐ ์ วงศน์รา

56.775 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิร เถาวลัยพ์พัิฒน์

1:05.386 กรฑีาสตลูจักรกฤษ วัน่ซว้น

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

50.061 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

51.432 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

53.263 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์ อษัฎายธุ

56.914 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐพล วงศเ์มฆ

57.105 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนาวฒุ ิ หอกลาง

1:09.516 ร.ร. ศรไีผทสมันต์ธนากร สมหวงั

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

52.231 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์ สมวงค์

55.202 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพนัสบด ี ชุม่แสง

56.733 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มรพวีทิย ์ เชยีงแสน

57.924 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาเจนภพ โพธหิมอ่ง

1:00.295 บคุคลธรีศกัดิ ์ มั่นคง

1:00.326 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการธรีโชต ิ การญุ

1:01.347 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีอานนท ์ ฉมิมี

1:02.758 ร.ร. สววีทิยาวฒุกิานต ์ จิม้ลิม้

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

54.251 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางศราวฒุ ิ ผากา

56.092 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอรวิตัร ์ พัฒนแดง
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400 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

58.613 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยนรวรี ์ ชาญเจรญิกลุ

59.004 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฐพล มสีขุ

1:00.875 เทศบาลนครสกลนครกานต ์ ชาภคํูา

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

52.971 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์นราศกัดิ ์ กณัฑแ์กว้

53.242 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

54.083 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางเอกพล กรมเวช

55.734 ร.ร. พทุไธสงสรวชิญ ์ ชืน่ตา

59.575 กรฑีาสตลูพงศภัค ทมุพร

1:02.346 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนนวพล เผอืกพาคํา

1:06.157 ร.ร. ศรยีาภัยบรูพา งามดี

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

51.651 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาชลธ ี ปานเทวจีรัส

53.662 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกกรีต ิ อนัเกตุ

54.363 ร.ร. วเิชยีรมาตุธวชัชยั เพชรจันทร์

56.944 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลอษัฎายธุ ไชยโคตร

1:006.705 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมธัณยศ์รตุ วทิวสัไพศาล

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

51.441 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรศภุกจิ สมนกึ

52.542 สโมสรกองทัพเรอืกรรชยั ฉมิทอง

1:04.573 ชมรมกรฑีาเบตงศราวธุ สหุลง

1:06.434 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aธนาวฒุ ิ ปัจจัยวาณชิกจิ

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

50.251 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ

50.732 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรพล สทุธรัิกษ์

53.773 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูชาตภิชุงค ์ บตุรอดุม

55.364 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธรีะวทิย ์ มชีะนะ

59.325 ร.ร. ศรไีผทสมันต์เอกเซล เพาเวลส์

1:02.426 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิวชัรภมู ิ ประชานันท์

ทศกรฑีา 5 พวกที ่1 /Decathlo

53.801 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

55.462 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ
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400 m.

ทศกรฑีา 5 พวกที ่1 /Decathlo

58.083 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

ทศกรฑีา 5 พวกที ่2 /Decathlo

54.761 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

56.322 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

57.323 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

57.584 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

ทศกรฑีา 5 พวกที ่3 /Decathlo

56.581 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

58.522 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:01.721 สโมสรกองทัพเรอืปิยะราช สนัตรัิงสมิันตุ์

2:01.792 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

2:01.933 สโมสรกองทัพเรอืจลุจักร ดษิฐบรรจง

2:02.204 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรศภุกจิ สมนกึ

2:04.955 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิง สายชยั

2:06.266 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

2:07.467 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาพรีะพัฒน ์ มานพ

2:09.158 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูอยู่

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:03.901 สโมสรกองทัพเรอืปิยะราช สนัตรัิงสมิันตุ์

2:04.662 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิง สายชยั

2:05.783 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูอยู่

2:05.934 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษารัชพล เรยีนกิง่

2:06.755 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกกรีต ิ อนัเกตุ

2:12.796 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

2:16.557 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ธราธร สขุไทย

2:17.208 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีณัฐนนท ์ นรศรี

2:19.329 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภมูภิัทร แสนแทน

2:22.8810 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์วฒุพิงศ ์ สงัขส์มาน

2:36.4711 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aธนาวฒุ ิ ปัจจัยวาณชิกจิ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:04.321 สโมสรกองทัพเรอืจลุจักร ดษิฐบรรจง
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:12.982 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมคําออ่ง ลงุตะ๊

2:18.183 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ศขิรนิทร ์ ทองชว่ย

2:23.214 บคุคลธรีศกัดิ ์ มั่นคง

2:28.865 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาปิยะ เมระยํา

2:34.026 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมธรรมรักษ์ เจนสมทุร

2:41.277 เทศบาลนครสกลนครธรัีงกรู ศรนีารัตน์

2:44.558 ร.ร. ฝางวทิยายนปฏภิาณ อุน่คํา

2:46.419 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กติตทิศัน ์ เสนาดี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:01.401 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

2:01.442 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรศภุกจิ สมนกึ

2:05.463 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาพรีะพัฒน ์ มานพ

2:07.634 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสพลดนัย อนิทรพรหม

2:12.145 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

2:16.646 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมพชิญตุม ์ จรีะพงษ์

2:17.867 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการสงิหช์ยั อยูท่อง

2:19.898 สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงสทิธพิงศ ์ คําเคน

2:39.139 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bรพภีัทร แกว้มะณี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:06.111 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมรากติตณัิฏฐ ์ หนัครี

2:06.822 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกชยพล อนุจร

2:12.853 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยานชิากร พมิพร

2:15.494 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางศราวฒุ ิ ผากา

2:15.615 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอรวิตัร ์ พัฒนแดง

2:18.866 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีบรภิัณฑ ์ แกว้มณี

2:19.407 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bณัฐนัย รักษากลุ

2:21.078 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

2:29.299 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติวฒันา ศรกีวนชา

2:31.3210 กรฑีาสตลูจักรกฤษ วัน่ซว้น

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:08.661 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

2:10.162 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

2:11.933 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีพงศกร เพ็ญสวัสดิ์

2:12.774 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชรชานนท ์ จันทรแ์กว้
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:21.865 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางเทวราช ปานนลิ

2:21.996 ร.ร. ป่าซางทนงศักดิ ์ ทองรัตน์

2:24.337 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ชนะชยั จันทมาลา

2:27.248 กรฑีาสตลูพงศภัค ทมุพร

2:33.939 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aคําภรี ์ แวงชยัภมู

2:35.0010 ร.ร. สววีทิยาประสทิธชิยั นาคพังกาญจน์

2:35.7111 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมรากรภัทร พุม่เทศ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:04.941 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

2:07.562 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนรัชชานนท ์ ทะเลทอง

2:10.713 ร.ร. สามพรานวทิยาชนนิทร โตตยิะ

2:13.314 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

2:16.435 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิไกรวนิ ศรสีวุรรณ

2:17.556 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกญัชติ กอ้นแกว้

2:17.907 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aศภุเศรษฐ ์ วงศน์รา

2:31.338 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีอานนท ์ ฉมิมี

2:31.999 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูชนิกฤต สงูปานเขา

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

3:17.583 สโมสรกองทัพเรอืเจษฎา สมดวน

4:26.078 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมคําออ่ง ลงุตะ๊

4:26.689 ร.ร. มัธยมจติจัณอภเิดช ลอืกอ้งไพบลูย์

4:32.1212 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกชยพล อนุจร

4:33.7113 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

4:36.1614 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aนตพินฑ ์ อุน่หนู

4:36.6015 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีณัชชานน เชือ้พลพชิยั

4:44.5924 3R Sportกติตพิงศ ์ ป่าขาว

4:44.9025 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

4:48.6629 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิวราวฒุ ิ ซยุกระเดือ่ง

4:49.3430 ร.ร. เทพศรินิทรร์ม่เกลา้โชตโิรจน ์ โชตติระกลู

4:50.5031 ร.ร. วเิชยีรมาตุธรรมรัตน ์ สขุคุม้

4:57.7340 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

5:01.3041 ร.ร. ป่าซางทนงศักดิ ์ ทองรัตน์

5:10.2244 ร.ร. สามพรานวทิยาชนนิทร โตตยิะ



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 40 of 137

 เยาวชนชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:11.4745 สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงสทิธพิงศ ์ คําเคน

5:29.5552 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการสงิหช์ยั อยูท่อง

5:33.3554 ร.ร. พัทลงุยสุร ี ชเูล็ก

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:18.184 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกติตพิงษ์ ขวญัชมุ

4:24.486 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

4:29.0010 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสพลดนัย อนิทรพรหม

4:30.1111 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรจักรนิทร ์ ลนุพลิา

4:37.7816 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

4:39.4719 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

4:41.6120 ร.ร. วเิชยีรมาตุเกรกิเกยีรต ิ พรหมมี

4:43.9022 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีกรวทิย ์ ไหมแกว้

4:44.1323 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

4:45.0926 ร.ร. กฉุนิารายณ์พงศพ์นชิ โพธบิรุี

4:51.3332 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนรัชชานนท ์ ทะเลทอง

4:52.1833 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ธราธร สขุไทย

4:54.3835 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยชนาธปิ ไทยกรรณ์

4:55.2036 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ราเชนต ์ สนิสพุรรณ

4:56.9439 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภมูภิัทร แสนแทน

5:10.0743 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ชนะชยั จันทมาลา

5:21.4251 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์วฒุพิงศ ์ สงัขส์มาน

5:33.0853 บคุคลธรีศกัดิ ์ มั่นคง

5:36.7655 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่ชนะศกัดิ ์ กองไชยสงค์

6:05.4657 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aคําภรี ์ แวงชยัภมู

ทศกรฑีา 10/Decathlon 10 (1,5

4:49.471 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

4:52.842 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

4:53.563 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

5:11.054 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

5:17.205 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

5:20.736 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

5:39.797 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

5:50.838 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

6:15.959 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา
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1,500 m.
รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:14.501 สโมสรกองทัพเรอืจลุจักร ดษิฐบรรจง

4:15.612 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชยัณรงค ์ วงคดํ์ารงคว์วิฒัน์

4:24.365 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิง สายชยั

4:24.927 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

4:38.7117 กรฑีาสตลูอดศิักดิ ์ สํานักพงษ์

4:38.9218 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารภัทรกร ณรงคร์าช

4:43.2421 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์ ดอนทอง

4:46.2027 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์คํานวณ ชยัเขยีว

4:48.5128 ร.ร. พัทลงุดํารงศกัดิ ์ โยธา

4:53.3034 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมรากติตณัิฏฐ ์ หนัครี

4:56.0337 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูอยู่

4:56.1338 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิไกรวนิ ศรสีวุรรณ

5:06.6142 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูชนิกฤต สงูปานเขา

5:14.0046 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาอภสิทิธิ ์ พดุจบี

5:16.9447 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

5:17.8148 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาสภุัทร แกว้วารี

5:20.3449 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาทศพร ศรโีชติ

5:21.1250 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

5:37.6756 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาไชยวัฒย ์ เวยีงชยัภมู ิ

6:42.5358 ร.ร. ฝางวทิยายนปฏภิาณ อุน่คํา

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10:13.531 สโมสรกองทัพเรอืภบูดนิทร ์ ศกัดวิงศ์

10:23.692 สโมสรกองทัพเรอืเจษฎา สมดวน

10:40.223 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกวรีกฤช พงษ์ธานี

11:15.324 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชอภสิทิธิ ์ บัวมาศ

11:18.305 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

11:20.466 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

11:23.847 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรจักรนิทร ์ ลนุพลิา

11:26.518 ร.ร. นาทววีทิยาคมพงศกร แกว้กลบับัว

11:44.819 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์คํานวณ ชยัเขยีว

11:59.8410 ร.ร. กฉุนิารายณ์พงศพ์นชิ โพธบิรุี

12:08.8211 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

12:10.9712 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรธรีะศกัดิ ์ วงศศ์รทีา

12:16.6113 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมคําแดด คําแหลง
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3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1229.1014 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรีวฒุ ิ อยูเ่จรญิ

12:30.5215 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรีพล บญุมานะ

12:42.6416 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสยามรัฐ สกุมุาลย์

12:48.5017 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรุชยั มมุทอง

13:05.5818 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชทกัษิณ มากจงดี

13:10.6019 ร.ร. สววีทิยาภรูพัิฒน ์ มาศสขุ

14:03.8420 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bรพภีัทร แกว้มะณี

14:11.4821 ร.ร. สามพรานวทิยาธรีภมู ิ บญุนํา

14:35.5622 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธันวา แสงงาม

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aนัสรยี ์ เบ็ญแวดาโอะ๊

DNF99 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมพชิญตุม ์ จรีะพงษ์

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

16:56.911 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาภัคนันท ์ นนทภ์ักดี

16:58.212 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชยัณรงค ์ วงคดํ์ารงคว์วิฒัน์

17:25.544 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกวรีกฤช พงษ์ธานี

17:41.226 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทิธริาช โพธิช์นัง

18:10.6210 ร.ร. มัธยมจติจัณอภเิดช ลอืกอ้งไพบลูย์

18:10.6911 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกติตพิงษ์ ขวญัชมุ

18:25.5412 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

18:36.3714 ร.ร. วเิชยีรมาตุเกรกิเกยีรต ิ พรหมมี

18:41.2515 ร.ร. วเิชยีรมาตุธรรมรัตน ์ สขุคุม้

18.42.2516 ร.ร. ศกึษานาร ี วทิยาคณศิร หนองนา

18:42.6517 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aนตพินฑ ์ อุน่หนู

18:52.9619 ร.ร. ป่าซางอจัฉราวฒุ ิ บญุอปุละ

19:05.6621 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมคําแดด คําแหลง

19:23.2823 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีชนกนัฑ ์ ทองชู

19:23.9724 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารภัทรกร ณรงคร์าช

19:36.1627 ร.ร. สามพรานวทิยาชนนิทร โตตยิะ

20:03.6232 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนรัฐชยั เจรญิสมาธิ

20:15.9734 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิวราวฒุ ิ ซยุกระเดือ่ง

20:35.3936 ร.ร. พะเยาพทิยาคมวรโชต ิ จันทรผ์องศรี

20:35.3937 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรีวฒุ ิ อยูเ่จรญิ

21:23.7843 ร.ร. เทพศรินิทรร์ม่เกลา้โชตโิรจน ์ โชตติระกลู
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5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

21:57.4344 ร.ร. สาธติ มศว. ประสานมติร ฝ่ายมัธยมรวสิดุ เตมิศรี

DNF99 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาไชยวัฒย ์ เวยีงชยัภมู ิ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

17:04.673 สโมสรกองทัพเรอือรรถพันธ ์ ป่ินแกว้

17:38.345 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารสทุธพิงศ ์ ยกกําพล

1749.037 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสวลิ ์ ดวงทพิย์

17:54.518 ร.ร. นาทววีทิยาคมพงศกร แกว้กลบับัว

17:57.169 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์ ดอนทอง

18:33.2113 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

18:46.1218 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรจักรนิทร ์ ลนุพลิา

19:04.6020 กรฑีาสตลูอดศิักดิ ์ สํานักพงษ์

19:08.0822 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

19:29.0425 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์คํานวณ ชยัเขยีว

19:35.1026 3R Sportกติตพิงศ ์ ป่าขาว

19:42.8228 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชอภสิทิธิ ์ บัวมาศ

19:44.8129 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ราเชนต ์ สนิสพุรรณ

19:50.0830 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

19:58.6031 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สพุรรณ พนิจิอาชา

20:09.4833 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรธรีะศกัดิ ์ วงศศ์รทีา

20:32.9535 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่กติตศิกัดิ ์ จา่เต

20:40.6338 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรีพล บญุมานะ

20:54.8839 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาสภุัทร แกว้วารี

20:59.3340 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aนัสรยี ์ เบ็ญแวดาโอะ๊

21:16.3741 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กติตทิศัน ์ เสนาดี

21:16.5242 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูชนิกฤต สงูปานเขา

22:16.4045 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีธนภทัร เปกรัมย์

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

14.431 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

14.472 สโมสรกองทัพเรอืปัณธรณ ์ ซือ่ดี

14.543 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัทธพงศ ์ บญุโญประการ

15.574 สโมสรกองทัพเรอืปฏภิาณ เทยีมสอาด

15.685 ร.ร. พทุไธสงจรีะพัฒน ์ พันสนีาค

15.956 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์
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110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

16.067 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศราวธุ สาระสขุ

17.498 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเจษฎา เพงิแกว้

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.0

14.731 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

16.932 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศราวธุ สาระสขุ

18.763 ร.ร. อบจ.เพชรบรูณ์ วงัชมภวูทิยาคมภสูวสัดิ ์ เสมา

DQ99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bณัฐนัย รักษากลุ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.0

16.421 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

17.502 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเจษฎา เพงิแกว้

20.173 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนาวฒุ ิ หอกลาง

20.854 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.0

14.571 สโมสรกองทัพเรอืปัณธรณ ์ ซือ่ดี

15.692 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัทธพงศ ์ บญุโญประการ

16.483 ร.ร. พทุไธสงจรีะพัฒน ์ พันสนีาค

18.054 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชตันตกิร ราชรักษ์

19.645 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีหสัดา อนิทานุกลู

21.546 วาปีปทมุชวัลวชิญ ์ ลําภาย

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 0.0

15.581 สโมสรกองทัพเรอืปฏภิาณ เทยีมสอาด

18.182 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรีเดช ชว่ยใกร

20.073 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

20.364 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aศภุเศรษฐ ์ วงศน์รา

ทศกรฑีา 6 พวกที ่1 /Decathlo

16.641 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

16.702 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

19.003 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

20.404 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

ทศกรฑีา 6 พวกที ่2 /Decathlo

17.601 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

18.112 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

19.173 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์
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110 m. Hurdles

ทศกรฑีา 6 พวกที ่2 /Decathlo

20.814 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

22.145 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

ทศกรฑีา 6 พวกที ่3 /Decathlo

ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนาวฒุ ิ หอกลาง

ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีธนพนธ ์ แกน่สาร

ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์ วรรณสขุ

ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปฐม กลนีสคุนธ์

ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

54.031 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

54.282 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

56.983 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีศถุกฤต สงัขท์อง

58.174 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์นราศกัดิ ์ กณัฑแ์กว้

58.445 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเจษฎา เพงิแกว้

59.096 สโมสรกองทัพเรอืภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

59.517 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ภาคนิ จงอยู่

1:00.798 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนดล ยะแหม

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

57.571 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

59.302 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเจษฎา เพงิแกว้

59.563 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนดล ยะแหม

1:02.014 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

1:15.205 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาเจนภพ โพธหิมอ่ง

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอสัตนิ สกลุหลง

99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีกติเิมศร ์ จริภวูธนพัชรี

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปรวิรรษ มานพศลิป์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

57.821 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ภาคนิ จงอยู่

58.772 สโมสรกองทัพเรอืภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

58.873 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์นราศกัดิ ์ กณัฑแ์กว้

1:01.164 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนวนิท ์ ตะ๊ยะ
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400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:04.355 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิร เถาวลัยพ์พัิฒน์

1:13.366 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bณัฐนัย รักษากลุ

99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐวฒุ ิ สหีะรอด

DQ99 เทศบาลนครสกลนครธรัีงกรู ศรนีารัตน์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:00.591 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีวรีะยทุธ ติง่จันทร์

1:02.172 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางเทวราช ปานนลิ

1:05.023 ร.ร. อบจ.เพชรบรูณ์ วงัชมภวูทิยาคมภสูวสัดิ ์ เสมา

1:07.264 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรีเดช ชว่ยใกร

1:08.255 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางนนธวัช ยงยนื

DQ99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนาวฒุ ิ หอกลาง

99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิปวรศิ นามตาปี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

58.811 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีศถุกฤต สงัขท์อง

1:03.332 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูชาตภิชุงค ์ บตุรอดุม

1:10.023 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์พงศน์เรศ ทองสองศรี

DQ99 สโมสรกองทัพเรอืกรรชยั แถบทอง

99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิพทิกัษ์ รสเจรญิ

99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์ คงกลัง้

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

57.271 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

1:00.332 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชตันตกิร ราชรักษ์

1:02.423 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีหสัดา อนิทานุกลู

1:03.504 ร.ร. ศรไีผทสมันต์เอกเซล เพาเวลส์

1:04.255 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางสรุศกัดิ ์ เสลาหอม

1:04.276 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีวชัพล วงษ์ประยรู

1:09.587 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aศภุเศรษฐ ์ วงศน์รา

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.991 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัทธพงศ ์ บญุโญประการ1
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครราชนัย ์ บาระเฮม2
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้3
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ4
42.082 สโมสรกองทัพเรอืปัณธรณ ์ ซือ่ดี1

2 สโมสรกองทัพเรอืณภัทร คําเรยีน2
2 สโมสรกองทัพเรอืสนัต ิ อนุภักดิ์3
2 สโมสรกองทัพเรอืกรรชยั ฉมิทอง4

42.113 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศราวธุ สะตังโหมง1
3 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ2
3 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเอกลกัษณ ์ ศรบีู3
3 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเศรษฐพงศ ์ ชืน่วเิศษ4

42.724 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธนาชยั แสงอรณุ1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์ กนัพน้ภัย2
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศราวธุ สาระสขุ3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธนธัช อาจทวกีลู4

43.255 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ธรีภัทร รัตนพันธ์1
5 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์มานะ หนิะ2
5 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์อาลยีาส สะเตง3
5 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ฉะฝีอ ี หมัดหมดี4

43.596 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7สทิธชิยั โพธิศ์รี1
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ชนิกร ปักการะเต2
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7นาคา พิง้ไธสง3
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ธนกฤต นพคณุ4

43.707 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการชวีานนท ์ เคาวสตุ1
7 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการอภสิทิธิ ์ เนาวรัตน์2
7 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการภานุภัทร โพธิอ์อ่น3
7 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการกรกฎ ปากา4

43.628 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสน้1
8 ร.ร. พัทลงุวชิาญชยั ไตรรัตน์2
8 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิ ขาวสงัข์3
8 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎิ ์ ปานสงัข์4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

43.291 ‐25025  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

44.072 ‐25095  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

44.133 ‐25013  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

46.784 ‐25176  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

99 ‐25152  ลพบรุี
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4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

99 ‐25178  เทศบาลนครสกลนคร

99 ‐25133  ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

42.661 ‐25104  สโมสรกองทัพเรอื

43.372 ‐25155  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์

43.613 ‐25033  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์

44.334 ‐25179  ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานี

45.075 ‐25168  ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์

99 ‐25136  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

99 ‐25076  ร.ร. สามพรานวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

43.841 ‐25184  ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการ

43.862 ‐25042  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

44.613 ‐25106  ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

44.934 ‐25081  ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมร

45.985 ‐25132  วาปีปทมุ

99 ‐25128  เทศบาลนครนนทบรุี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

42.611 ‐25196  สโมสรทหารอากาศ ทมี A

42.872 ‐25140  ร.ร. พัทลงุ

43.223 ‐25143  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

45.124 ‐25045  ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่ม

46.615 ‐25085  ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี B

47.626 ‐25110  ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยา

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:18.861 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีมณฑวรรษ แรเ่พชร1
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก2
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีจริภัทร ไชยสง3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้4

3:21.042 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้1
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครราชนัย ์ บาระเฮม2
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัทธพงศ ์ บญุโญประการ3
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4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ4
3:23.023 สโมสรกองทัพเรอืปิยะราช สนัตรัิงสมิันตุ์1

3 สโมสรกองทัพเรอืกรรชยั แถบทอง2
3 สโมสรกองทัพเรอืวรีพล ทองเรอืง3
3 สโมสรกองทัพเรอืกรรชยั ฉมิทอง4

3:24.614 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพัชรพล สวสัดี1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม2
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพลวฒัน ์ แสนเพ็ชร3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์ สมวงค์4

3:26.325 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชตันตกิร ราชรักษ์1
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสรุชยั ขาวดํา2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปัญญาพล มขุสง3
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสธุา ไชยสขุ4

3:27.966 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพชิยัภษิูต ศริบิตุร1
6 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเอกลกัษณ ์ ศรบีู2
6 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ3
6 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเศรษฐพงศ ์ ชืน่วเิศษ4

3:30.007 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีณัชชานน เชือ้พลพชิยั1
7 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีศถุกฤต สงัขท์อง2
7 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีพสิฐิ กรอเกลา้3
7 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ ์ ไหมพลู4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

3:24.461 ‐25143  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

3:27.442 ‐25104  สโมสรกองทัพเรอื

3:38.303 ‐25049  ร.ร. กฬีาอา่งทอง นครลําปาง

3:47.894 ‐25076  ร.ร. สามพรานวทิยา

3:54.095 ‐25176  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

3:25.811 ‐25013  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

3:27.312 ‐25025  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

3:28.263 ‐25109  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านี

3:43.434 ‐25106  ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

3:40.651 ‐25033  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์
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4x400 relay

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

3:43.002 ‐25117  ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่

3:44.523 ‐25155  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

3:27.371 ‐25042  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

3:30.102 ‐25139  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

3:30.203 ‐25081  ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมร

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

3:27.651 ‐25196  สโมสรทหารอากาศ ทมี A

3:35.512 ‐25095  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

3:37.193 ‐25140  ร.ร. พัทลงุ

3:44.744 ‐25132  วาปีปทมุ

3:51.595 ‐25045  ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่ม

3:59.756 ‐25084  ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี A

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

53:33.321 สโมสรกองทัพเรอืศภุกติติ ์ วรรณสา

54:19.142 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aมยูะหวดัอามนี สาแหละ

55:40.273 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีเอกรัตน ์ แซแ่ต ้

56:54.694 สโมสรกองทัพเรอืจะหวะ เมอืงจัน

1:00.53.735 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

1:03.03.236 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาไชยวัฒย ์ เวยีงชยัภมู ิ

1:03.35.907 ร.ร. กลัยาณวตัรชมอนิทร ์ ทองศริิ

1:03.46.108 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปณุยวรี ์ วงัคําฟู

1:04.13.379 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางตะวนั แกว้วมิล

1:07.44.5310 ร.ร. บางมดวทิยา สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ์พลนาถ สําราญนติกิลุ

1:12.19.1411 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bอานัส ดาโอะมสุอ

1:12.20.9512 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางชตุพิงศ ์ กลันแยม้

DNF99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aคําภรี ์ แวงชยัภมู

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aมฮูมัหมัดอลัฮาด ี อาบ๊ะ
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.011 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชยัโรจน ์ ศรกีมล

1.982 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชชัชยั นลิพงษ์

1.953 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพรีพัฒน ์ อนิทรสวุรรณ

1.954 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชยัมงคล ทรงภานุช

1.905 สโมสรกองทัพเรอืนครนิทร ์ สพีฤติ

1.856 สโมสรกองทัพเรอืวชริพล สอนรัมย์

1.856 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ วงศธร เพิม่พนู

1.858 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกชลนัธร กอ้นบญุใส

1.859 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่จักรนิ เพ็งคํา่

1.8010 ร.ร. พัทลงุหฤษฎ พรหมทอง

1.8011 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังยอดรัก ฉันทะพงศกร

1.8012 ร.ร. พัทลงุพบธรรม อนิทรภักดิ์

1.7513 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ชตุพิงศ ์ แกว้กลุ

1.7514 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสณัหณัฐ กาญจนวจิติร

1.7015 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

0.099 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ขันตพิงศ ์ แกน่เพชร

0.099 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนราวชิญ ์ ปรสีมัย

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกรวชิญ ์ วเิชยีรชติ

0.099 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

ทศกรฑีา 4 /Decathlon 4 (High

1.821 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

1.822 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

1.793 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังยอดรัก ฉันทะพงศกร

1.734 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

1.705 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

1.646 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

1.647 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

1.618 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

1.529 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

1.4310 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6.851 สโมสรกองทัพเรอืธรีศกัดิ ์ กจิตผัิด

6.822 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกติตทิชั มาสงัข์
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6.603 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์วรีภัทร ธาตไุพบลูย์

6.604 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อธบิด ี ออ่นทองใหญ่

6.435 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธิชั งามขํา

6.366 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางชยัธวชั ศรชีมพู

6.327 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชยัวตัน ์ ไชชมพู

6.268 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั จรเกตุ

6.239 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bสไูฮม ี วาเลา๊ะ

6.2310 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรีวตัร สายสระนอ้ย

6.2211 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวนัมนู หนูจันทร์

5.7612 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bอลักอรห์มะ๊ หามะ

รอบคดัเลอืก /  HEAT

6.691 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกติตทิชั มาสงัข์

6.642 สโมสรกองทัพเรอืธรีศกัดิ ์ กจิตผัิด

6.613 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์วรีภัทร ธาตไุพบลูย์

6.604 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชยัวตัน ์ ไชชมพู

6.575 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวนัมนู หนูจันทร์

6.476 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรีวตัร สายสระนอ้ย

6.447 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bอลักอรห์มะ๊ หามะ

6.438 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางชยัธวชั ศรชีมพู

6.389 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธิชั งามขํา

6.2810 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั จรเกตุ

6.2111 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อธบิด ี ออ่นทองใหญ่

6.1912 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bสไูฮม ี วาเลา๊ะ

6.1513 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aปพน จันทรเ์ต็ม

6.1214 เทศบาลนครนนทบรุีพรีดนัย ทพิยพ์มิล

6.0015 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มนาธาน พลนอก

5.8916 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนอคัรเดช หนินอ้ย

5.8317 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กติตพิงษ์ กอบัวแกว้

5.8218 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

5.6219 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

5.6020 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูธนกฤต สขุพอ

5.5721 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาชลธ ี ปานเทวจีรัส

5.5522 ร.ร. พัทลงุปฎวิตั ิ เจรญิมาศ

5.5323 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติพิงศ ์ ใจพจิติร

5.3924 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชชัชยั นลิพงษ์
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Long Jump

รอบคดัเลอืก /  HEAT

5.3925 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนอนุชา ออ๊ดตอ่กนั

5.2926 ร.ร. หนองโดนวทิยาภมูริะพ ี พันธุส์ุ

5.2327 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สนัตภิาพ ลันทมเหลอืง

5.1828 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐธพงษ์ เกตวุชิติ

5.1429 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวริณุ แจม่กระจา่ง

5.1330 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมพันธวชั อนิทรไพบลูย์

5.0131 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกรวชิญ ์ วเิชยีรชติ

4.8932 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aคําภรี ์ แวงชยัภมู

4.8333 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธนวฒัน ์ ขอบขํา

4.6634 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองระพพัีฒน ์ ชทูอง

4.5035 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7นครนิทร ์ สรุะวชิยั

4.4536 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bรพภีัทร แกว้มะณี

3.6937 วาปีปทมุบรรัิกษ์ บพุตา

0.099 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชนาธร แสนกลา้

ทศกรฑีา 2  /Decathlon 2 (Long

6.811 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

6.092 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

6.063 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

5.754 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

5.475 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังยอดรัก ฉันทะพงศกร

5.466 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

5.457 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

5.448 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

5.359 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

5.1210 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.361 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรีวตัร สายสระนอ้ย

14.182 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวนัมนู หนูจันทร์

14.003 สโมสรกองทัพเรอืธรีศกัดิ ์ กจิตผัิด

13.934 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aปพน จันทรเ์ต็ม

13.825 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bอลักอรห์มะ๊ หามะ

13.816 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธนวฒัน ์ ขอบขํา

13.507 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aตรเีพชร ทวเีฉลมิดษิฐ์
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.448 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธิชั งามขํา

13.409 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชนาธร แสนกลา้

13.0810 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bสไูฮม ี วาเลา๊ะ

12.7911 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูธนกฤต สขุพอ

12.6412 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์วรีภัทร ธาตไุพบลูย์

12.4213 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มนาธาน พลนอก

12.2814 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กติตพิงษ์ กอบัวแกว้

12.2215 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติพิงศ ์ ใจพจิติร

11.6816 ร.ร. พัทลงุปฎวิตั ิ เจรญิมาศ

11.5017 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4.251 สโมสรกองทัพเรอืเรวตั จันทรด์ี

4.252 สโมสรกองทัพเรอือญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

3.303 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aวรีชยั แซอ่ึง้

3.104 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aอรรถวฒัน ์ ชอลี

3.105 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Bสทุธพิจน ์ ปานเสยีง

2.906 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Bพาย ุ โพธิพ์ี

ทศกรฑีา 8 /Decathlon 8 (Pole 

2.701 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

2.602 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

2.403 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

2.304 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

2.105 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์ วรรณสขุ

0.099 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

0.099 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16.991 สโมสรกองทัพเรอืพัชรพล ปิยะพันธ์

15.672 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีบัณฑติ สงิหทองกลู

14.423 สโมสรกองทัพเรอืปณธิาน นาสมฝัน
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.974 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ

13.785 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เมธวนิ บตุรสองคอน

13.596 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางชยัยศ เออืยกระโทก

11.847 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิาฤทธิ ์ มาอนิ

11.728 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์ สขุโก

11.549 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนากร สโุพธิ์

11.3610 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางเพ็ชรรัตน ์ ชัง่กรสิ

11.3011 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นติภิมู ิ แสนใจ

10.6212 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพพัิฒน ์ ภมูอินิทร์

10.4613 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

10.3914 พนมไพรวทิยาคารพงศธร ปาทะหา

10.3115 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุภมูนัินท ์ คงเกลีย้ง

9.9916 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลัยเกยีรตศิกัดิ ์ ถนอมสงวน

9.7917 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ภาคภมู ิ รอดเขยีว

7.9018 ร.ร. ศรไีผทสมันต์ธนากร สมหวงั

099 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

ทศกรฑีา 3  /Decathlon 3 (Shot

12.031 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

10.152 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

9.373 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

8.764 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

8.605 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

8.516 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังยอดรัก ฉันทะพงศกร

8.437 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

8.328 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

8.269 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

7.9510 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

50.661 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีบัณฑติ สงิหทองกลู

45.492 สโมสรกองทัพเรอืปณธิาน นาสมฝัน

42.333 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางชยัยศ เออืยกระโทก

39.334 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกยีรตปิระดษิฐ ์ ศรใีส

39.275 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางเพ็ชรรัตน ์ ชัง่กรสิ
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

36.816 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดคณาวฒุ ิ ขวญัทอง

36.217 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิาฤทธิ ์ มาอนิ

34.718 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม

33.189 สโมสรกองทัพเรอืพัชรพล ปิยะพันธ์

31.7410 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

31.4411 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุภมูนัินท ์ คงเกลีย้ง

31.3612 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพพัิฒน ์ ภมูอินิทร์

29.9513 ร.ร. สามพรานวทิยาจักร ดปีระเสรฐิ

29.9014 พนมไพรวทิยาคารพงศธร ปาทะหา

26.8315 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

22.3416 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ณัฐพล ชาตมินตรี

19.4917 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์เจษฎากร สวุดษิฐ์

16.4118 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ศภุวชิญ ์ กจินเิทศ

15.9519 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อภชิาต ิ กฏุมัจฉา

0.099 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาสทุธพิงษ์ สนิธภุมู ิ

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์ สขุโก

ทศกรฑีา 7 /Decathlon 7 (Discu

27.851 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

25.982 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

25.943 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

24.984 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

23.615 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

23.346 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

20.477 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

19.258 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

15.979 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

62.531 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

58.102 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐพนธ ์ ชว่ยประดษิฐ์

56.543 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางวชัรเกยีรต ิ ซือ่สตัย์

50.974 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางธรีวฒุ ิ จะกอ่

49.525 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสทิธนัินท ์ สทิธชิยั

49.206 สโมสรกองทัพเรอืธนโชค ฉวภีักดิ์
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.557 ร.ร. สามพรานวทิยาปราเมศวร ์ หอมศริิ

43.728 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐวฒุ ิ หลดุกระโทก

41.029 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สวุฒัน ์ กองเคน

39.5810 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสจุติ เดชบรัุมย์

36.7211 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสรุชยั นอ้ยเรอืง

36.5212 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปรุเชษณ ์ คงไผ่

35.3313 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม

35.1114 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีวทิวสั สขุเกดิ

30.7415 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมวณชิย ์ เชีย่วชาญรัตนกลุ

29.1016 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ศภุณัฐ ดสีม

29.0217 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ชนิกฤต ผลาผล

0.099 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aศักรนิทร ์ เกดิทพิย์

0.099 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัธรีภัทร ์ อทุวงศ์

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรรถพล ศรเีดช

ทศกรฑีา 9 /Decathlon 9 (Jave

46.421 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

40.252 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

40.013 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

37.314 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

34.175 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

32.966 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

26.267 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปิยะพงค ์ บญุโภย

22.318 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

0.099 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

49.911 สโมสรกองทัพเรอืกงัวาน ทองทบั

47.102 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางธันวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

43.203 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกสภุนัย ขนัปลอ้ง

41.664 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีวรวฒุ ิ แกว้วงษ์บน

40.535 ร.ร. นาทววีทิยาคมกลยทุธ พมิพกรรณ์

38.856 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์ วรรณสขุ

37.957 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Bดนุสรณ ์ เหลีย่ววงคภ์ธูร

35.588 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ชนิกฤต ผลาผล
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Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

34.559 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Bศักยศ์รณ ์ เรอืนใจหลกั

29.7710 ร.ร. สามพรานวทิยาจักร ดปีระเสรฐิ

22.3811 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aไม ้ อเูม

21.0512 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อภชิาต ิ กฏุมัจฉา

16.2213 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ศภุวชิญ ์ กจินเิทศ

0.099 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

0.099 สโมสรกองทัพเรอืประพลวาด มงคลฟัก

Decathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5,5511 สโมสรกองทัพเรอืนคร พเินตรเสถยีร

4,7672 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

4,5653 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

4,5014 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

4,2965 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

4,0226 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

3,9317 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

3,5698 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

3,5549 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีณัฐพล ประสงคศ์ลิป์


