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100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.6

11.141 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ ฟกูทรัพย์

11.152 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเมฆนิทร ์ สขุอุน่

11.163 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีภมนิทร ์ ภกูจินาค

11.174 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาณัฐวฒุ ิ หาญพานชิ

11.255 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาณวฐั ปัจจัย

11.316 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง

11.507 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว

11.708 ร.ร. สฤษดเิดช จันทบรุีพัทธพล พว่งฟัก

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐0.9

11.661 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิ เรอืงเพชร

11.772 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการถริพทุธิ ์ ยวุวนชิ

12.143 ร.ร. ศรไีผทสมันต์จารพัุฒน ์ บญุมี

12.254 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพรีพัฒน ์ อุม่มี

12.605 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรศักดิส์ทิธิ ์ หนัตราถนิ

12.916 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมกติตริว ี ธราวฒันก์ลุกติติ

13.137 ร.ร. ศรยีาภัยชานนท ์ สวุรรณ์วงศ์

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสนิธชุา นามตาปี

99 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มสทิธโิชค พรหมอนิทร์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐1.0

11.371 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง

11.852 เทศบาลเมอืงทุง่สงปณุยวจัน ์ ศรสีวุรรณ

11.863 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณัฐพล บญุคง

12.304 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณภัทร จันทรส์ขุ

12.495 ร.ร. ศรยีาภัยอลนั ราชสนุทร

12.626 ร.ร. สามพรานวทิยาภัทรโชต ิ รอดสวา่ง

13.057 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศริภากรณ ์ จําปาลา

13.728 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ศภุณัฐ โสภา

99 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภิพ บญุหยวก

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐1.1

11.741 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มสทิธโิชค พรหมอนิทร์

11.902 เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

12.103 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีธนกฤต มเีดช

12.244 ร.ร. ศรไีผทสมันต์จารวตัร บญุมี

12.315 International School Bangkok ISBณัฐภาส ถนอมวรสนิ
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100 m.

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐1.1

12.916 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราศภุโชต ิ ศรหีนองพอก

13.497 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานเกรกิพล ธรรมคนัธี

99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากฤษฏ ์ คํามลุตรี

99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์สาธ ุ มลูมอ่ม

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐1.1

11.521 ร.ร. สฤษดเิดช จันทบรุีพัทธพล พว่งฟัก

11.992 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดลชยั รัตนประทปี

12.033 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนฑตั แกว้เนตร

12.074 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aวฒุพิงศ ์ เกษรนิทร์

12.805 อ.บ.ต. หนองโสนสริภพ กมราไสย

13.076 ร.ร. วชริธรรม สาธติสรุพัศ ฉายาวงค์

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาอานนทว์ฒัน ์ ววิฒันภ์รูี

DQ99 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานจักรนิทร ์ คําจําปาหอม

99 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิ พทัิกษ์เสมา

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐0.5

11.671 เทศบาลนครนนทบรุีพรีภัทร พลจร

12.072 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aอนุเทพ คลา้ยศรบีญุ

12.083 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาจริวฒัน ์ วรรณลี

12.274 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาธนากร ทน้ํีาคํา

12.325 ร.ร. เทศบาลวารนิวชิาชาติอภชิาต ิ หรัิญรัตน์

12.666 ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์นภดล เอนกพรหม

99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิอนุวฒัน ์ ชาแกว้

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมธรีพงศ ์ อํานวย

99 เทศบาลนครสกลนครกฤษฎา สรสทิธิ์

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐1.3

12.071 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรธนพนธ ์ มะลลิา

12.272 ร.ร. เทศบาลวารนิวชิาชาติธนดล วฒุสงัข์

12.323 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายนครนิทร ์ อนิทะเนตร

12.434 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพนธ ์ กระจา่งศรี

12.595 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนพรจุ สขุเจรญิ

12.786 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐวฒุ ิ ชวนโพธิ์

12.917 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณนิธร เคหะสมบรูณ์

14.178 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาสบืสกลุ ไกรมาก

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีคมกฤต พรมโคตร
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100 m.
รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.0

11.991 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสงกรานต ์ ผาสกุ

12.642 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมธรีดนัย ทองพุม่

12.733 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติยทุธนา หาญชนะ

12.874 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอรรณพ นุ่มนาก

13.025 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Cอลงกรณ ์ เหลา่พลิา

13.296 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานฤเบศ จาจมเปา

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวรพันธ ์ โพคโพธิ์

DQ99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์รัฐนนท ์ บัวศรี

99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามภัทรภณ ธรีะปัญญาชยั

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.9

11.251 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาณัฐวฒุ ิ หาญพานชิ

11.642 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aเอกรัตน ์ ศรบีู

11.963 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันากติตภิพ ชมูณี

11.994 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางปราโมทย ์ เอีย่มสะอาด

12.075 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมพงศกร หนูเล็ก

12.436 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bภวูดนิทร ์ เรอืงจันทกึ

12.727 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์ อมแยม้

13.278 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามสรุศกัดิ ์ มสุริาช

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.8

11.321 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเมฆนิทร ์ สขุอุน่

11.772 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู

12.653 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bขจรศกัดิ ์ จงศรี

12.974 อสัสมัชญัศรรีาชาสพุงค ์ เมย้นรธา

13.075 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีกอ้งภพ กอ้งพสธุา

13.876 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการสภิากร สมหารวงศ์

14.017 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bธรีภัทร หลงนาม

99 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมชยพัทธ ์ มแีสง

99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามบวรทตั เผยพจน์

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐1.0

11.481 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว

11.532 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aกอ้งภพ บัวระบัติ

11.593 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีศริะ เชญิชม

11.874 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ รักปาน
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100 m.

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐1.0

12.065 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ภวูดล ขนุนะ

12.256 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภควตั ตางจงราช

12.607 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bชยางกรู ศรสีมบัติ

12.658 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ศรยทุธ ไชยยูศ

14.019 ร.ร. นารนุีกลูมงคลกรณ์ สวสัดิพั์นธ์

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐0.7

11.691 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลเพิม่

11.772 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aณฐนน สแีสง

11.883 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธวชัชยั หมีเอยีด

11.924 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร

12.415 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วฒุพิงศ ์ ใครนุ่่มนอ้ย

12.696 ร.ร. พทุไธสงชนพล สงัสแ์กว้

13.157 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Cชชัพงศ ์ คณีุยพั์นธุ์

99 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายณัฐนันท ์ พันธพ์มิพ์

99 ร.ร. ศรยีาภัยสทุธพิงษ์ จันทรว์เิศษ

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12 ‐1.0

11.431 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาณวฐั ปัจจัย

11.432 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีภมนิทร ์ ภกูจินาค

11.583 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aอวริทุย ์ คงชยั

12.514 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเอกรนิทร ์ สขุากลุ

12.595 ร.ร. พทุไธสงรัฐพล เพยีรสมภาส

12.706 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูศภุชยั ภาเรอืง

13.857 ร.ร. ผดงุนาร ี จังหวัดมหาสารคามชยัวฒุ ิ เทนชว่ย

99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bชนมค์ณศิ วรรณธนพนธ์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรัชพล แกว้เรอืง

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13 ‐0.9

11.791 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดสทิธพิงษ์ คมสนั

12.132 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ชนวตัร มทุาพร

12.133 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bอคัรชยั เดชพรหม

12.244 อสัสมัชญัศรรีาชาบัลลังก ์ ขาวเจรญิ

12.365 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวฒัน ์ นรสาร

14.096 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุณัฐ ศรวีชิยั

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐพล ขนัธเสน

99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่กนัตพัชร กองสขุ
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100 m.

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13 ‐0.9

99 ร.ร. ตะแพนพทิยาพลวตั เขยีวดํา

รอบแรกพวกที ่14/ ROUND 14 ‐0.8

11.281 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ ฟกูทรัพย์

11.842 อสัสมัชญัศรรีาชารัชพล เมอืงนาคนิ

12.063 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aศวิะเทพ ดวงจนิดา

12.124 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่กติตเทพ อนิตะ๊กลู

12.315 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7อาทติย ์ วงษ์เหล็ก

12.876 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเจษฎา ประพันธพั์ฒน์

13.687 ร.ร. สามพรานวทิยาศักรนิทร ์ พงษ์โนรี

13.898 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กโทวรนิทร ์ สขุากลุ

13.949 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมชษิณุพงศ ์ มว่งกลิง้

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.6

22.301 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ ฟกูทรัพย์

22.542 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเมฆนิทร ์ สขุอุน่

22.623 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีภมนิทร ์ ภกูจินาค

22.764 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาณัฐวฒุ ิ หาญพานชิ

23.425 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aอวริทุย ์ คงชยั

23.436 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก

24.127 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณวชัร จานโอ

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีศตนันท ์ แซอ่ือ้

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 +0.1

23.641 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณวชัร จานโอ

23.952 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีพสษิฐ ์ กา้นจักร

24.463 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาปารณ สสีา

24.804 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาจรีวฒัน ์ วรรณลี

24.805 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานจักรนิทร ์ คําจําปาหอม

24.826 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่กนัตพัชร กองสขุ

25.667 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการอภรัิกษ์ ศรแีกว้

26.568 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์ อมแยม้

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 +0.1

23.861 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู

24.062 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวฒัน ์ นรสาร



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 84 of 137

 อนชุนชาย

200 m.

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 +0.1

24.413 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนวฒัน ์ พรหมสทิธิ์

24.904 ร.ร. เทศบาลวารนิวชิาชาติธนดล วฒุสงัข์

25.805 ร.ร. สววีทิยาศตวรรษ แซล่ิม้

28.926 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bน้ําหนึง่ แสนโบราณ

29.387 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมบวรภพ ธํารงโชตคิณุ

99 ร.ร. วชริธรรม สาธติสรุพัศ ฉายาวงค์

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 +0.6

24.691 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงศ ์ กระจา่งศรี

25.452 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายนครนิทร ์ อนิทะเนตร

25.713 ร.ร. ศรยีาภัยอลนั ราชสนุทร

25.904 อ.บ.ต. หนองโสนสริภพ กมราไสย

25.945 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมกติตริว ี ธราวฒันก์ลุกติติ

26.786 ร.ร. วเิชยีรมาตุธนภมู ิ พลประสทิธิ์

27.947 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมภศิษิฐ ์ ตนัตสิวุรรณนา

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสนิธชุา นามตาปี

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 +0.

22.971 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีภมนิทร ์ ภกูจินาค

23.282 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก

23.553 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครญาณวฒุ ิ บรูณะปัทมะ

25.284 ร.ร. สามพรานวทิยาฐติพิล เยรัมภ์

25.355 International School Bangkok ISBณัฐภาส ถนอมวรสนิ

25.526 อ.บ.ต. หนองโสนพรเทพ สวุรรณโค

27.397 ร.ร. ศรยีาภัยชานนท ์ สวุรรณ์วงศ์

28.558 ร.ร. นารนุีกลูมงคลกรณ์ สวสัดิพั์นธ์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 +0.6

23.681 ร.ร. สฤษดเิดช จันทบรุีพัทธพล พว่งฟัก

24.162 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ รักปาน

24.883 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีธนกฤต มเีดช

25.754 ร.ร. สามพรานวทิยาภัทรโชต ิ รอดสวา่ง

25.895 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีกอ้งภพ กอ้งพสธุา

26.416 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิอนุวฒัน ์ ชาแกว้

27.007 ร.ร. ศรยีาภัยสทุธพิงษ์ จันทรว์เิศษ

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐพล ขนัธเสน

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 +0.4
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200 m.

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 +0.4

22.721 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเมฆนิทร ์ สขุอุน่

23.672 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิ เรอืงเพชร

24.983 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรศักดิส์ทิธิ ์ หนัตราถนิ

25.444 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์รัฐนนท ์ บัวศรี

25.445 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชครีภัทร ชสูงัข์

25.666 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์ สมภักดี

27.067 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

28.868 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาสบืสกลุ ไกรมาก

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.5

23.781 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลเพิม่

24.892 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณัฐพล บญุคง

24.983 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aอนุเทพ คลา้ยศรบีญุ

25.694 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aกอ้งภพ บัวระบัติ

26.125 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาธนากร ทน้ํีาคํา

26.786 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราศภุโชต ิ ศรหีนองพอก

27.727 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานฤเบศ จาจมเปา

38.538 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมชยพัทธ ์ มแีสง

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.3

23.881 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร

25.022 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรธนพนธ ์ มะลลิา

25.183 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพนธ ์ กระจา่งศรี

25.974 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอรรณพ นุ่มนาก

26.095 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ศรยทุธ ไชยยูศ

27.306 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ศริชิยั จันครหร

27.507 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อภเิชษฐ ์ เต็มดาวงษ์

DQ99 ร.ร. เทศบาลวารนิวชิาชาติอภชิาต ิ หรัิญรัตน์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.3

24.441 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดสทิธพิงษ์ คมสนั

24.772 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสงกรานต ์ ผาสกุ

24.913 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วฒุพิงศ ์ ใครนุ่่มนอ้ย

25.304 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณภัทร จันทรส์ขุ

26.695 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานอนนท ์ บญุเรอืง

26.786 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติยทุธนา หาญชนะ

26.807 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณนิธร เคหะสมบรูณ์
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200 m.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.3

27.018 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมณภัทร หนูกา้น

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 +0.2

25.801 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนฑตั แกว้เนตร

26.392 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเอกรนิทร ์ สขุากลุ

26.523 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ทวพีงศ ์ เรอืงขจร

27.504 ร.ร. พทุไธสงกติตวิรา สงสงัข์

30.345 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมสรุเชษฐ ์ แซสู่ ้

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาอานนทว์ฒัน ์ ววิฒันภ์รูี

99 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมชษิณุพงศ ์ มว่งกลิง้

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรัชพล แกว้เรอืง

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 +0.3

23.521 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aอวริทุย ์ คงชยั

23.772 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว

24.143 เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

24.324 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aเอกรัตน ์ ศรบีู

26.515 ร.ร. บา้นคาวทิยาพะสษิฐ ์ ลูพ่รธนพัฒน์

26.986 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิ พทัิกษ์เสมา

28.177 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิกติตพิงษ์ ชยับญุ

99 ร.ร. ตะแพนพทิยาพลวตั เขยีวดํา

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12 ‐0.3

23.651 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุพิงศ ์ ทองสขุ

23.742 เทศบาลเมอืงทุง่สงภมูพัิฒน ์ จนิดาวงษ์

24.263 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aธรีภัทร สงัขค์มัภ์

24.434 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่กติตเทพ อนิตะ๊กลู

24.605 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aธนกฤต เปลีย่นศรี

25.766 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bภวูดนิทร ์ เรอืงจันทกึ

25.937 เทศบาลนครสกลนครยทุธนา คําสงค

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13 ‐0.2

23.011 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาณัฐวฒุ ิ หาญพานชิ

23.802 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาณวฐั ปัจจัย

24.473 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aวฒุพิงศ ์ เกษรนิทร์

25.714 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bประวทิย ์ กาฬพันธ์

26.175 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bนพณัฐ โตทรัพย์

27.006 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการธนภทัร สบือา้ย
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200 m.

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13 ‐0.2

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีภรูภิัทร ขนัชะลี

รอบแรกพวกที ่14/ ROUND 14 ‐0.4

22.831 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ ฟกูทรัพย์

24.962 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมพงศกร หนูเล็ก

25.503 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bชนมค์ณศิ วรรณธนพนธ์

26.164 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bขจรศกัดิ ์ จงศรี

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีวรพันธ ์ โพคโพธิ์

99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีภัคณัฐดนัย ฉายศรศีริ ิ

99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากฤษฏ ์ คํามลุตรี

รอบแรกพวกที ่15/ ROUND 15 ‐0.3

23.511 เทศบาลนครนนทบรุีศตนันท ์ แซอ่ือ้

25.042 ร.ร. ศรไีผทสมันต์จารพัุฒน ์ บญุมี

25.023 อสัสมัชญัศรรีาชาบัลลังก ์ ขาวเจรญิ

25.634 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7อาทติย ์ วงษ์เหล็ก

26.595 ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์นภดล เอนกพรหม

27.296 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Cชชัพงศ ์ คณีุยพั์นธุ์

28.047 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมตน้ขาว กาละปัตย์

รอบแรกพวกที ่16/ ROUND 16 ‐0.4

25.991 ร.ร. พทุไธสงวรเม็ธ โสรกนติ

26.022 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูศภุชยั ภาเรอืง

26.273 ร.ร. ศรไีผทสมันต์ธรีภัทร เชือ้อุน่

26.734 ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์มนตร ี ผา่นงเูหลอืม

29.985 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Cคณาวฒุ ิ นุชตเวชวงค์

99 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมธรีดนัย ทองพุม่

99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธารากร นุ่มนวลศรี

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

36.661 เทศบาลนครนนทบรุีศตนันท ์ แซอ่ือ้

36.902 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก

37.163 เทศบาลเมอืงทุง่สงภมูพัิฒน ์ จนิดาวงษ์

37.494 ร.ร. พัทลงุอนุภาพ ฤทธริงค์

37.715 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธิชั พรบญุมี

38.966 เทศบาลนครนนทบรุีภรูณัิฐ จนิาสาย
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300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามรถ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

37.831 เทศบาลนครนนทบรุีภรูณัิฐ จนิาสาย

38.432 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aพสิษิฐ ์ สวุรรณมณี

38.703 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงษ์สฐิ แกว้วดัปรงิ

39.234 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมพงศกร หนูเล็ก

39.855 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วฒุพิงศ ์ ใครนุ่่มนอ้ย

45.086 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7อาทติย ์ อนิชาํนาญ

48.227 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bน้ําหนึง่ แสนโบราณ

99 เทศบาลนครสกลนครยทุธนา คําสงค

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

35.731 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

37.142 ร.ร. พัทลงุอนุภาพ ฤทธริงค์

40.263 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาธนากร ทน้ํีาคํา

40.794 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aลักกี ้ บยูามาดู

43.925 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์ อมแยม้

45.316 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมภมูพัิฒน ์ พันธุด์ี

46.857 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการคฑาธัณท ์ พันธคุะ

99 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิ พทัิกษ์เสมา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

36.651 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามรถ

37.022 เทศบาลนครนนทบรุีศตนันท ์ แซอ่ือ้

38.073 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธนโชต ิ จันทนเ์สนะ

40.064 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฐพล แดงเนือ่ง

42.835 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณนิธร เคหะสมบรูณ์

49.646 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการปฎกิร วงศเ์ตชะ

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาอานนทว์ฒัน ์ ววิฒันภ์รูี

99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิภมูนิทร ์ เจยีมภเูขยีว

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

37.851 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณวชัร จานโอ

39.082 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ปาณัสม ์ นพมณีวจิติร

40.293 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่ณฐณณ พรศริศิกัดิ์

40.804 ร.ร. สววีทิยาศตวรรษ แซล่ิม้
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

41.755 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราศภุโชต ิ ศรหีนองพอก

41.796 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอษัฎาวธุ คําปันออ่น

43.157 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

55.498 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กทนุธรรม คะระนันท์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

37.181 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก

38.432 ร.ร. พทุไธสงจริพัฒน ์ ตลุาเพยีน

39.413 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่ณัฐดนัย สเีขยีว

40.654 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีเฉลมิชยั นุ่มสกลุ

40.895 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายนครนิทร ์ อนิทะเนตร

43.546 ร.ร. วเิชยีรมาตุธนภมู ิ พลประสทิธิ์

46.087 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิคมกรชิ สตีา

99 ร.ร. บา้นน้ําพน่ อดุรธานีนนทพ์ส ุ ทรัพยช์นาพร

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

39.311 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศริภัส บัวทอง

39.562 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษฎา กลุประดษิฐ์

40.233 ร.ร. สามพรานวทิยาฐติพิล เยรัมภ์

40.394 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรธนพนธ ์ มะลลิา

40.895 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีไวภพ

41.696 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอรรณพ นุ่มนาก

42.147 ร.ร. ศรไีผทสมันต์ธรีภัทร เชือ้อุน่

42.518 อ.บ.ต. หนองโสนกติตศิกัดิ ์ หนุทอง

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

38.111 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชดิดารา เพส อเีวล้

38.161 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีอนุชา สขุสา

39.083 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงศ ์ กระจา่งศรี

41.554 อ.บ.ต. หนองโสนพรเทพ สวุรรณโค

41.915 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์เทพทตั รางคณุเสน

42.896 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์ สมภักดี

44.837 ร.ร. ศรยีาภัยชานนท ์ สวุรรณ์วงศ์

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมธรีพงศ ์ อํานวย

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

38.141 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชตน้ตการณ์ คลิง้ขลิป้

40.562 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bภวูดนิทร ์ เรอืงจันทกึ
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

42.373 ร.ร. ศรยีาภัยอลนั ราชสนุทร

42.534 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่นเรศ สมเงนิ

43.705 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aชชัวาล นลิพันธ์

48.966 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLALEXANDER JANSSEN

99 มหาวทิยาลยัราชภัฎนครราชสมีาปวรศิ วงศอ์ดุม

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

37.831 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุพิงศ ์ ทองสขุ

41.422 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7นวดล ทองแดง

41.543 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานอนนท ์ บญุเรอืง

43.124 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธนภมู ิ มากสนิ

44.325 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aอารฟีีน สาและ

45.066 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาสเุมธ ทองจันทร์

45.907 ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์เจษฎา พงษ์ประพันธ์

46.518 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วชริเมธ คาสรยุ

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

37.701 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธิชั พรบญุมี

38.472 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานจักรนิทร ์ คําจําปาหอม

39.193 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรฉัตรชยั รักบัวทอง

41.064 ร.ร. พทุไธสงวรเม็ธ โสรกนติ

41.185 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ทวพีงศ ์ เรอืงขจร

43.476 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงษ์ปณต แกว้จนี

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครญาณวฒุ ิ บรูณะปัทมะ

99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่กนัตพัชร กองสขุ

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

38.031 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธวชัชยั หมีเอยีด

38.762 ร.ร. เทศบาลวารนิวชิาชาติอภชิาต ิ หรัิญรัตน์

39.323 ร.ร. พัทลงุนราวชิญ ์ หนูปลอด

40.784 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรศักดิส์ทิธิ ์ หนัตราถนิ

41.205 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aธรีศกัดิ ์ ศรจีนิดา

44.496 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมตน้ขาว กาละปัตย์

47.277 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณัฐพล แตงประวตั ิ

99 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูศภุชยั ภาเรอืง

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12

38.121 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์ สง่ปลืม้

39.342 ร.ร. เทศบาลวารนิวชิาชาติธนดล วฒุสงัข์

40.873 ร.ร. สามพรานวทิยาภัทรโชต ิ รอดสวา่ง

43.024 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานฤเบศ จาจมเปา

43.765 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาณัฐภทัร ลาทมุ

99 เทศบาลนครสกลนครสมหมาย แสนตา่งนา

99 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาจริวฒัน ์ วรรณลี

คดัเลอืกพวกที ่13 / HEAT 13

39.871 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aศวิะเทพ ดวงจนิดา

40.252 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางปราโมทย ์ เอีย่มสะอาด

41.233 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลกติตศิกัดิ ์ อนิทกลู

44.044 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาจติรทวิสั พายหุฤษ

44.495 ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์พฤทธิ ์ พันธเ์พ็ชร

45.156 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีภัคณัฐดนัย ฉายศรศีริ ิ

47.377 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัพริยิากร สงิหศริิ

คดัเลอืกพวกที ่14 / HEAT 14

39.701 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวฒัน ์ นรสาร

41.932 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารอภรัิกษ์ เมฆขํา

43.213 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพรีพัฒน ์ อุม่มี

45.014 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จารภุัทร ์ ประทมุวลัย์

99 ร.ร. บา้นน้ําพน่ อดุรธานียศพล ลีส้วุรรณ

99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Cอลงกรณ ์ เหลา่พลิา

99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีคณุภัทร ซือ่สตัย์

คดัเลอืกพวกที ่15 / HEAT 15

37.301 เทศบาลเมอืงทุง่สงภมูพัิฒน ์ จนิดาวงษ์

38.482 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว

40.593 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามรุง่เรอืง สสีด

44.264 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิ โนนตาเถร

48.865 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Cคณาวฒุ ิ นุชตเวชวงค์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสรนันท ์ พมิพา

99 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีจักรกฤษณ์ พวงสอาด

คดัเลอืกพวกที ่16 / HEAT 16

38.501 เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

40.872 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bประภากร พฒุซอ้น
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่16 / HEAT 16

41.353 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมวรีภัทร ชืน่อารมณ์

41.444 ร.ร. บา้นคาวทิยาพะสษิฐ ์ ลูพ่รธนพัฒน์

41.975 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bสนัตสิขุ ชายพอ

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีภรูภิัทร ขนัชะลี

99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากฤษฏ ์ คํามลุตรี

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:02.391 ร.ร. สววีทิยาศักรนิทร ์ ธารายศ

2:02.892 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ ความพนิจิ

2:02.903 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธนโชต ิ จันทนเ์สนะ

2:09.804 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิกฤษฎา พมิพบ์งึ

2:10.605 เทศบาลนครนนทบรุีณัฐพล สขุลติร

2:10.896 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ

2:22.237 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามรถ

2:22.498 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิภมูนิทร ์ เจยีมภเูขยีว

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:05.391 ร.ร. สววีทิยาศักรนิทร ์ ธารายศ

2:19.892 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานจักรนิทร ์ คําจําปาหอม

2:22.303 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฐพล แดงเนือ่ง

2:26.484 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bพงศธร แสงออ่น

2:27.455 ร.ร. เทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์ธนวชัร ์ มวีันนัง

2:34.216 อ.บ.ต. หนองโสนกติตศิกัดิ ์ หนุทอง

2:37.257 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีจักรกฤษณ์ พวงสอาด

2:38.558 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กติตนัินท ์ เรอืงรุง่

2:42.479 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกกฤษดากร ตวิทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:18.681 ร.ร. ปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลัย เชยีงใหม่จติตภิธัฆ ์ จติมั่นชยัธรรม

2:23.002 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีไวภพ

2:23.003 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานอนนท ์ บญุเรอืง

2;23.264 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูศักดา ชยัชมภู

2:31.305 สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงธนวฒัน ์ คําเคน

2:33.226 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมณัฐพล พรหมมา

2:33.757 ร.ร. สามพรานวทิยาภัทรโชต ิ รอดสวา่ง

2:41.808 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLALEXANDER JANSSEN
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

99 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bภานุพงศ ์ กก๊เซีย่ง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:17.361 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูเจตนพัิทธ ์ เตีย๋วกลุ

2:24.732 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารอภรัิกษ์ เมฆขํา

2:27.893 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีโจเซฟ โอฟิโอมา โอนุโอราฬ จเูนยีร์

2:43.634 ร.ร. พทุไธสงจักรกรชิ วชิา

2:52.095 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชนะศกึ ปรมัตถค์ณุาสนิ

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธรีเทพ จรงุจติร

99 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aกติตพัิฒน ์ สง่ภู่

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมภานุชยั นาคขาว

99 ร.ร. ศรยีาภัยธนวฒัน ์ ธนาศรี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:16.551 ร.ร. สฤษดเิดช จันทบรุีอนิทชั จงใจจติร

2:18.042 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนสา่ง ตระกลุหสัดนิ

2:20.583 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอนุพงษ์ สง่ประเสรฐิ

2:21.084 เทศบาลเมอืงทุง่สงศักณฤทธิ ์ ไชยกล

2:21.285 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมปฏภิาณ ปรุสิมัย

2:28.846 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aปราโมทย ์ จนิดารัตน์

2:30.867 ร.ร. กฉุนิารายณ์อภชิยั อทุรักษ์

2:31.168 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูภพกร พชิญารกรู

2:33.299 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์วฒุชิยั นาคผวิ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:14.581 ร.ร. พระแสงวทิยาภัทรพงษ์ ภูส่าย

2:15.002 เทศบาลเมอืงทุง่สงปัณณธร พรามยนิดี

2:17.263 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิกฤษฎา พมิพบ์งึ

2:25.094 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูมาโนชย ์ ผานชิย์

2:31.465 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมยทุธศาสตร ์ มลูมณี

2:32.896 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สมหวงั โนรี

2:48.307 ดรโุณทัยมนัสสวรี ์ หมืน่ศรี

DNF99 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลปรชีาพล สงิหพัฒน์

99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษฎา กลุประดษิฐ์

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:09.551 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่อรรถกร คา่วาง

2:15.242 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีอนุวรรตน ์ ทองกํา่



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 94 of 137
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:15.353 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่กติตศิกัดิ ์ หน่อชู

2:19.934 ร.ร. สามพรานวทิยาฐติพิล เยรัมภ์

2:28.425 ร.ร. นาทววีทิยาคมปณุณทตั ทองถาวร

2:31.756 เทศบาลนครสกลนครสมหมาย แสนตา่งนา

2:39.367 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีธรีศกัดิ ์ แทง่ทอง

99 ร.ร. บา้นน้ําพน่ อดุรธานีธันยธรณ ์ ทองสขุเหลอื

DNF99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aธนวฒุ ิ ตระการจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

2:13.641 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามรถ

2:14.922 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอภชิาต ชอบจติ

2:20.263 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีเฉลมิชยั นุ่มสกลุ

2:22.384 ร.ร. สววีทิยาจักรนิทร ์ ทองผึง้

2:26.915 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาภชูติ รวมภักดี

2:39.886 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาปฎภิาณ จอูอ่ง

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ภานรนิทร ์ มณฑาทพิย์

99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ลเีจอ้ ฮว้ยแม

99 ร.ร. ประชาบํารงุ อทุติกจิจาทรศภุฤกษ์ เพชรสงัข์

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

2:11.991 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ

2:14.512 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชนนิทร ์ แสนเวยีง

2:15.453 ร.ร. ป่าซางกนัตณัฐ เพ็ชรสรุยิา

2:18.534 ร.ร. เกาะสมยุโภไคย พกุมาก

2:22.555 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

2:37.716 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาพพัิฒนพ์งษ์ โคตรประทมุ

2:43.827 ร.ร. บา้นน้ําพน่ อดุรธานียศพล ลีส้วุรรณ

2:57.958 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาถริวฒัน ์ ชยัฉมิพลี

99 ร.ร. กระเทยีมวทิยารักเขตต ์ นามวเิศษ

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

2:07.191 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ ความพนิจิ

2:24.312 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนติภิมู ิ ลุม่รอ้ย

2:28.623 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์ สมภักดี

2:31.664 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุภมูพัิฒน ์ บัวเมอืง

2:32.615 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาภมูทิศัน ์ เทพาขนัธ์

2:33.046 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรพงษ์ บญุมานะ
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศริภัส บัวทอง

99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีสรุศกัดิ ์ โสดาจันทร์

99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงษ์ปณต แกว้จนี

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

2:06.361 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธนโชต ิ จันทนเ์สนะ

2:19.862 ร.ร. พทุไธสงจริพัฒน ์ ตลุาเพยีน

2:22.803 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีธนธรณ ์ ลา่สงิห์

2:23.144 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวถัณฑลิ โชตแิสง

2:30.475 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนวฒัน ์ พมิพศ์รี

2:48.306 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกติตภิณ นวิาสรัมย์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีสรนันท ์ พมิพา

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aลักกี ้ บยูามาดู

99 ร.ร. ฝางวทิยายนภานุวัฒน ์ นะวะสมีา

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

2:13.691 ร.ร. ฝางวทิยายนนัทฐพงศ ์ ศรพีมิพ์

2:19.132 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครตาร ์ ชืน่อรุา

2:23.903 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวชนนิทร ์ หนูนาค

2:29.484 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วนัเฉลมิ วงศษ์า

2:29.885 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวชัระ รัตนา

3:00.536 ร.ร. อสัสมัชญัศรรีาชาPATCHARA SAKULYA

3:30.587 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aวรายทุธ ์ บญุเสนา

99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีศักดิส์ทิธิ ์ โสดาจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12

2:17.391 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรฉัตรชยั รักบัวทอง

2:20.192 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอษัฎาวธุ คําปันออ่น

2:22.543 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7สายชล บอนไธสง

2:23.624 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bภวูดนิทร ์ เรอืงจันทกึ

2:29.135 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาจติรทวิสั พายหุฤษ

2:43.616 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กสมชาย บญุสขุใส

243.707 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนธรีะชยั กติยิสกลุ

99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชจริะวตัร จลุเกลีย้ง

คดัเลอืกพวกที ่13 / HEAT 13

2:10.671 เทศบาลนครนนทบรุีณัฐพล สขุลติร

2:11.082 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิภมูนิทร ์ เจยีมภเูขยีว
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่13 / HEAT 13

2:24.723 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารฐติศิักดิ ์ แกว้ออ่นแสง

2:33.564 ร.ร. วเิชยีรมาตุการนิ รํานา

2:34.065 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาวรากร ศรอํีาภัย

2:51.696 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bปฏภิาณ บัณฑติ

3:04.287 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ศวิโรจน ์ โลเ้จรญิรัตน์

99 ร.ร. บา้นน้ําพน่ อดุรธานีนนทพ์ส ุ ทรัพยช์นาพร

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:33.395 เทศบาลเมอืงทุง่สงศักณเิดช ไชยกล

4:36.777 ร.ร. เกาะสมยุโภไคย พกุมาก

4:38.269 ร.ร. นาทววีทิยาคมปณุณทตั ทองถาวร

4:39.8610 เทศบาลนครนนทบรุีณัฐพล สขุลติร

4:43.1412 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูเจตนพัิทธ ์ เตีย๋วกลุ

4:51.9719 ร.ร. เทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์พรีดล พจนารถ

4:53.3421 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่กติตศิกัดิ ์ หน่อชู

4:55.7624 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภายธุธร อายยุนื

4:56.2425 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวชนนิทร ์ หนูนาค

5:01.4528 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนธนพล วรชยัธนพล

5:02.4429 ดรโุณทัยมนัสสวรี ์ หมืน่ศรี

5:04.7931 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอนุพงษ์ สง่ประเสรฐิ

5:06.9633 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีธนธรณ ์ ลา่สงิห์

5:09.2735 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนติภิมู ิ ลุม่รอ้ย

5:14.7938 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูศักดา ชยัชมภู

5:16.7642 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วนัเฉลมิ วงศษ์า

5:18.7444 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์พัชรพล พาแกว้

5:18.8946 สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงธนวฒัน ์ คําเคน

5:20.9150 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปนเิวช คงสงิข์

5.22.1553 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอนุชติ จติรจักร

5:23.6654 ร.ร. บา้นน้ําพน่ อดุรธานีธันยธรณ ์ ทองสขุเหลอื

5:28.4655 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูภพกร พชิญารกรู

5:29.3256 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานรัฐภมู ิ พวงผกา

5:40.3757 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกกฤษดากร ตวิทอง

6:03.9366 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิธรีวัฒน ์ สนุารักษ์

6:11.2468 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเศรษฐกรณ ์ ศรรีี
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6:22.5570 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์พงศพัศ กจิตยิะพงศ์

6:24.2371 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bเจมสเ์มอรว์นิ พวงไธสง

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:25.171 ร.ร. สววีทิยาศักรนิทร ์ ธารายศ

4:25.692 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธนโชต ิ จันทนเ์สนะ

4:26.183 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ ความพนิจิ

4:45.7613 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอภชิาต ชอบจติ

4:46.0214 ร.ร. ป่าซางกนัตณัฐ เพ็ชรสรุยิา

4:49.5816 ร.ร. ฝางวทิยายนนัทฐพงศ ์ ศรพีมิพ์

4:49.7817 ร.ร. พะเยาพทิยาคมวชริวทิย ์ ธรุะสทิธ์

4:51.9618 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สมหวงั โนรี

4:53.1220 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนสา่ง ตระกลุหสัดนิ

4:54.9823 เทศบาลเมอืงทุง่สงศักณฤทธิ ์ ไชยกล

4:58.9326 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bปฏภิาณ บัณฑติ

5:05.8432 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนติธิร จันณรงค์

5:11.4637 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารฐติศิักดิ ์ แกว้ออ่นแสง

5:19.6049 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวชัระ รัตนา

5:21.0751 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7สายชล บอนไธสง

5:21.6452 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิปภังกร เพ็ชรชะ

5:42.2160 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์วฒุชิยั นาคผวิ

5:45.2761 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาภชูติ รวมภักดี

5:51.0362 ร.ร. สามพรานวทิยาภวัต พรมโครต

5:51.8163 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aทวศีกัดิ ์ เกือ้กลู

5:57.0164 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อลงกรณ ์ ศรอีดุม

6:03.1965 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมฌานวฒัน ์ พลูเพิม่คลา้ย

6:19.1369 ร.ร. อสัสมัชญัศรรีาชาPATCHARA SAKULYA

6:28.9572 อ.บ.ต. หนองโสนธนพล จันทรอํ์า

6:33.6473 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานพัชรพนธ ์ การณุพันธ์

7:31.5974 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aวรายทุธ ์ บญุเสนา

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:30.254 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิกฤษฎา พมิพบ์งึ

4:34.876 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพสิษิฐส์รรค ์ ฑามาศ

4:37.618 ร.ร. สฤษดเิดช จันทบรุีอนิทชั จงใจจติร

4:42.7211 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:48.1315 ร.ร. พระแสงวทิยาภัทรพงษ์ ภูส่าย

4:53.4822 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวถัณฑลิ โชตแิสง

4:59.7127 ร.ร. สววีทิยาจักรนิทร ์ ทองผึง้

5:04.3230 ร.ร. ปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลัย เชยีงใหม่จติตภิธัฆ ์ จติมั่นชยัธรรม

5:08.1234 ร.ร. เทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์ธนวชัร ์ มวีันนัง

5:10.7336 ร.ร. กฉุนิารายณ์อภชิยั อทุรักษ์

5:16.0339 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาภมูทิศัน ์ เทพาขนัธ์

5:16.0840 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอษัฎาวธุ คําปันออ่น

5:16.4041 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนวฒัน ์ พมิพศ์รี

5:18.2343 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่นุวฒัน ์ นยิมการ

5:18.8145 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาพพัิฒนพ์งษ์ โคตรประทมุ

5:19.3647 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมกอ้งกฤดากร คําฝึกฝน

5:19.5448 ร.ร. วเิชยีรมาตุการนิ รํานา

5:41.5558 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมธนวฒัน ์ รามคุม้

5:42.0959 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ลเีจอ้ ฮว้ยแม

6:07.7767 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ศวิโรจน ์ โลเ้จรญิรัตน์

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.6

16.121 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีเมธาว ี ยนืยง

16.552 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7วรีภัทร ภาษี

17.493 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ธรียทุธ หอมสมบัติ

17.874 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภิพ บญุหยวก

18.655 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนฑตั แกว้เนตร

19.876 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนวฒัน ์ พรหมสทิธิ์

DNF99 ร.ร. พทุไธสงรัฐพล เพยีรสมภาส

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 0.0

17.611 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ธรียทุธ หอมสมบัติ

18.392 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภิพ บญุหยวก

19.863 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกสณัหณัฐ คุม้ทรัพย์

20.464 เทศบาลเมอืงทุง่สงชษิณุพงศ ์ รักศลี

20.675 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิ โนนตาเถร

26.846 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bสรุกานต ์ ฟ้าศรทีอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.0

20.481 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่จักรรนิทร ์ ป่ินแกว้
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110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.0

20.822 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์ อมแยม้

22.723 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

21.944 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bภวูดนิทร ์ เรอืงจันทกึ

22.485 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณกรณ ์ เลหก์ล

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.0

17.411 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7วรีภัทร ภาษี

18.332 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนวฒัน ์ พรหมสทิธิ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.0

17.861 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีเมธาว ี ยนืยง

19.202 ร.ร. พทุไธสงรัฐพล เพยีรสมภาส

19.263 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนฑตั แกว้เนตร

20.234 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณนิธร เคหะสมบรูณ์

21.275 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aอานัส หะยอีามะ

22.206 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุณัฐ ศรวีชิยั

26.827 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานฤเบศ จาจมเปา

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

55.791 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ ความพนิจิ

55.832 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

59.573 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีเมธาว ี ยนืยง

1:02.104 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงษ์สฐิ แกว้วดัปรงิ

1:06.085 ร.ร. พทุไธสงจริพัฒน ์ ตลุาเพยีน

1:07676 ร.ร. สามพรานวทิยาฐติพิล เยรัมภ์

1:08.157 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีโจเซฟ โอฟิโอมา โอนุโอราฬ จเูนยีร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่สหพล สรรพะโน

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

59.101 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

1:02.052 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงษ์สฐิ แกว้วดัปรงิ

1:04.373 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วชัรพล จารพัุฒนกลุ

1:06.404 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธวชัชยั หมีเอยีด

1:07.885 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ธรียทุธ หอมสมบัติ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:05.662 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ภรูพัิฒน ์ สมรปู
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400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:03.832 ร.ร. สามพรานวทิยาฐติพิล เยรัมภ์

1:06.743 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกสณัหณัฐ คุม้ทรัพย์

1:09.634 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธนภมู ิ มากสนิ

1:15.525 เทศบาลเมอืงทุง่สงชษิณุพงศ ์ รักศลี

1:17.896 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bปฏภิาณ บัณฑติ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

58.171 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ ความพนิจิ

1:02.792 ร.ร. พทุไธสงจริพัฒน ์ ตลุาเพยีน

1:09.493 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรัชญพล พันธป์ระดษิฐ์

1:15.204 ร.ร. สามพรานวทิยาภัทรโชต ิ รอดสวา่ง

1:15.705 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณนิธร เคหะสมบรูณ์

1:21.216 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานฤเบศ จาจมเปา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:03.651 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีโจเซฟ โอฟิโอมา โอนุโอราฬ จเูนยีร์

1:03.962 ร.ร. เกาะสมยุจักรกฤษ จติรจง

1:09.333 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอษัฎาวธุ คําปันออ่น

1:10.744 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

1:16.515 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aอานัส หะยอีามะ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

1:00.251 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีเมธาว ี ยนืยง

1:02.632 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่สหพล สรรพะโน

1:07.173 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกัดิ ์ งามขํา

1:08.934 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aลักกี ้ บยูามาดู

1:11.165 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิ โนนตาเถร

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

42.811 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์ จันทรโ์คตร1
1 เทศบาลนครนนทบรุีศตนันท ์ แซอ่ือ้2
1 เทศบาลนครนนทบรุีพรีภัทร พลจร3
1 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ ฟกูทรัพย์4

42.862 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรีะวฒัน ์ บญุประเสรฐิ1
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม2
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง3
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเมฆนิทร ์ สขุอุน่4
43.323 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์1

3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาณวฐั ปัจจัย2
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธราเทพ มขุโรจน์3
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร4

43.784 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aจริภัทร สาบตุร1
4 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aกวนิภพ พลานา2
4 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aภรูพิล บญุสอน3
4 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aกอ้งภพ บัวระบัติ4

43.965 ร.ร. พัทลงุวงศกร เกดิเทพ1
5 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลเพิม่2
5 ร.ร. พัทลงุอนุภาพ ฤทธริงค์3
5 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิ เรอืงเพชร4

44.546 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐวฒุ ิ สงัขม์รุนิทร์1
6 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครญาณวฒุ ิ บรูณะปัทมะ2
6 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดลชยั รัตนประทปี3
6 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุพิงศ ์ ทองสขุ4

44.667 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาคณศิร อดุมฤทธิ์1
7 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาปารณ สสีา2
7 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันากติตภิพ ชมูณี3
7 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาณัฐวฒุ ิ หาญพานชิ4

44.898 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aธนวฒุ ิ ตระการจันทร์1
8 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aศวิะเทพ ดวงจนิดา2
8 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aธนกฤต เปลีย่นศรี3
8 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aเอกรัตน ์ ศรบีู4

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

43.871 ‐27192  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี A

44.132 ‐27140  ร.ร. พัทลงุ

46.323 ‐27037  ร.ร. ศรไีผทสมันต์

47.474 ‐27015  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

48.105 ‐27178  เทศบาลนครสกลนคร

48.726 ‐27193  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี B

DQ99 ‐27070  ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานี

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2
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4x100 relay

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

43.651 ‐27095  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

44.602 ‐27194  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี A

45.053 ‐27143  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

47.464 ‐27024  ร.ร. เทศบาลวารนิวชิาชาติ

47.955 ‐27004  ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ (พทุธอทุยาน

48.746 ‐27014  สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคม

DNF99 ‐27073  ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

DQ99 ‐27197  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี B

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

44.641 ‐27025  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

44.992 ‐27121  เทศบาลเมอืงทุง่สง

46.303 ‐27084  ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี A

46.504 ‐27066  ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี A

47.135 ‐27185  อสัสมัชญัศรรีาชา

48.006 ‐27035  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี B

DQ99 ‐27155  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

44.301 ‐27094  ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันา

45.702 ‐27127  ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

45.973 ‐27176  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

48.254 ‐27186  ร.ร. พทุไธสง

48.785 ‐27038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเชร

49.326 ‐27030  ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑ

51.197 ‐27198  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี C

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

42.851 ‐27054  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

42.952 ‐27128  เทศบาลนครนนทบรุี

47.003 ‐27187  ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่

47.784 ‐27172  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

49.925 ‐27032  ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

50.036 ‐27165  ร.ร. ศรยีาภัย

52.587 ‐27085  ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี B

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

44.801 ‐27034  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี A
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4x100 relay

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

45.782 ‐27136  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

47.073 ‐27013  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

47.504 ‐27190  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงคราม

48.405 ‐27188  อ.บ.ต. หนองโสน

50.296 ‐27090  ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:26.451 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีพสษิฐ ์ กา้นจักร1
1 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีภมนิทร ์ ภกูจินาค2
1 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีศริะ เชญิชม3
1 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีอนุชา สขุสา4

2:28.182 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์ สง่ปลืม้1
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม2
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง3
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเมฆนิทร ์ สขุอุน่4

2:28.643 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู1
3 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว2
3 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธิชั พรบญุมี3
3 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ ความพนิจิ4

2:28.774 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดลชยั รัตนประทปี1
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครญาณวฒุ ิ บรูณะปัทมะ2
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอรรถญา นุ่ยโหน่ง3
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุพิงศ ์ ทองสขุ4

2:30.055 ร.ร. พัทลงุอนุภาพ ฤทธริงค์1
5 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิ เรอืงเพชร2
5 ร.ร. พัทลงุวงศกร เกดิเทพ3
5 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลเพิม่4

2:30.426 เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง1
6 เทศบาลเมอืงทุง่สงปณุยวจัน ์ ศรสีวุรรณ2
6 เทศบาลเมอืงทุง่สงปรชิญ ์ นอ้ยนึง่3
6 เทศบาลเมอืงทุง่สงภมูพัิฒน ์ จนิดาวงษ์4

2:31.287 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aจริภัทร สาบตุร1
7 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aภรูพิล บญุสอน2
7 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aกอ้งภพ บัวระบัติ3
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4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aกวนิภพ พลานา4
2:31.338 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ1

8 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชดิดารา เพส อเีวล้2
8 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์3
8 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชตน้ตการณ์ คลิง้ขลิป้4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:35.031 ‐27094  ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันา

2:36.702 ‐27139  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

2:39.193 ‐27024  ร.ร. เทศบาลวารนิวชิาชาติ

2:39.404 ‐27176  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

2:42.535 ‐27172  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

2:43.826 ‐27004  ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ (พทุธอทุยาน

2:59.347 ‐27073  ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

99 ‐27193  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี B

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:29.781 ‐27121  เทศบาลเมอืงทุง่สง

2:32.232 ‐27025  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

2:34.393 ‐27140  ร.ร. พัทลงุ

2:29.784 ‐27084  ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี A

2:46.515 ‐27050  ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์

99 ‐27005  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

99 ‐27178  เทศบาลนครสกลนคร

99 ‐27194  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี A

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:30.001 ‐27143  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

2:30.892 ‐27054  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

2:36.313 ‐27013  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

2:37.634 ‐27034  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี A

2:40.325 ‐27186  ร.ร. พทุไธสง

2:41.646 ‐27127  ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

3:04.647 ‐27085  ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี B

99 ‐27197  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี B

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:35.851 ‐27128  เทศบาลนครนนทบรุี
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4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:42.692 ‐27187  ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่

2:44.233 ‐27015  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

2:47.144 ‐27035  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี B

2:49.215 ‐27155  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์

99 ‐27014  สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคม

99 ‐27087  ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานี

99 ‐27161  ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:32.471 ‐27095  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

2:39.222 ‐27042  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

2:42.823 ‐27037  ร.ร. ศรไีผทสมันต์

2:52.884 ‐27188  อ.บ.ต. หนองโสน

2:59.185 ‐27066  ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี A

3:04.046 ‐27129  ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยม

3:05.557 ‐27198  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี C

99 ‐27165  ร.ร. ศรยีาภัย

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:29.021 ‐27070  ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานี

2:31.052 ‐27192  ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี A

2:40.893 ‐27041   ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่

2:56.264 ‐27001  ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ

DQ99 ‐27136  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

99 ‐27038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเชร

99 ‐27090  ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

28:28.751 ร.ร. บางมดวทิยา สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ์กติตพิงษ์ จอุบุล

28:34.392 เทศบาลเมอืงทุง่สงณัฐนนท ์ สขุชมุ

28:45.953 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐภทัร นจิดร

29:07.744 เทศบาลเมอืงทุง่สงกฤษณะ สดุถนอม

30:28.045 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30บญุด ี ฉ่วงจา่

31:26.526 ร.ร. กฉุนิารายณ์วฒุชิยั โชดจํิาลอง

32.15.447 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอนุชติ จติรจักร

33:16.418 ร.ร. บา้นระวงิอภสิทิธิ ์ ชยัยา
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5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

33:48.839 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศักดิส์ทิธิ ์ ชชูมุ

34:03.8410 ร.ร. บา้นระวงิพเิชษฐช์ยั เฉยสงูเนนิ

34:53.4211 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุจติร คุย้กระบวน

35:24.1312 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aศวิกร ทองดว้ง

36:06.2813 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30จันทร ์ พอ่ลอด

38:50.3714 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bเจมสเ์มอรว์นิ พวงไธสง

41:15.4715 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aวรายทุธ ์ บญุเสนา

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.781 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธรีพัฒน ์ ภักดอีกัษร

1.752 ร.ร. เกาะสมยุสน่ัน ธาตทํุาเล

1.753 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการถริพทุธิ ์ ยวุวนชิ

1.704 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่รัชพล พรมวัฒนะ

1.655 ร.ร. มหศิราธบิดีพัฒนสตูร แอบกระโทก

1.655 เทศบาลนครสกลนครกฤษฎา สรสทิธิ์

1.657 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีคณุภัทร ซือ่สตัย์

1.658 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีถริวฒัน ์ จันทรม์นตรี

1.609 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายพทุธพิงษ์ จันโท

1.609 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนวฒัน ์ ชมุดวง

1.5511 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเกยีรตยิศ มเีพชร

1.5012 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์ จันทรด์ว้ง

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังนวพล สวุรรณรัตน์

0.099 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดสทิธพิงษ์ คมสนั

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.371 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์ อตุรักษ์

6.074 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภิพ บญุหยวก

5.935 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธรีวัฒน ์ รักชพี

5.807 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ์วชัรพงษ์ ปะทะวงั

5.708 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพรีพันธ ์ ขนัคํา

5.6110 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลยศกร ไชยตะมาตย์

5.5911 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วชัรพล จารพัุฒนกลุ

5.3716 ร.ร. พัทลงุจรีวฒัน ์ สมวงค์
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5.1299 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่รัชพล พรมวัฒนะ

5.1899 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่กมัปนาท คําภชูาติ

0.099 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมตน้แบบ ทรวดทรง

2.4699 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาสเุมธ ทองจันทร์

3.4799 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาณัฐภทัร ลาทมุ

5.1499 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aณัฐวฒุ ิ ไกรคุม้

4.8899 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิ พทัิกษ์เสมา

0.099 เทศบาลนครนนทบรุีภรูณัิฐ จนิาสาย

5.0499 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรัชญพล พันธป์ระดษิฐ์

4.7599 ร.ร. พะเยาพทิยาคมนวพล ชุม่มา

4.6499 เทศบาลนครสกลนครกฤษฎา สรสทิธิ์

3.9699 อสัสมัชญัศรรีาชาอภชิาต รัตนประเสรฐิ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.202 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aปรานต ์ เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

6.083 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุบญุญพัฒน ์ มบีญุเอยีด

5.916 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธรีพัฒน ์ ภักดอีกัษร

5.659 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนรัฐ สทิธิ

5.5612 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานจักรนิทร ์ คําจําปาหอม

5.5113 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายพทุธพิงษ์ จันโท

5.3914 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วฒุพิงศ ์ ใครนุ่่มนอ้ย

5.3815 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามสรุศกัดิ ์ มสุริาช

5.0899 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aฉัตทตั ปัตภี

4.3499 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณกรณ ์ เลหก์ล

4.0599 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุณัฐ ศรวีชิยั

4.9199 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอรรณพ นุ่มนาก

4.4399 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางณัฐพงษ์  หวายสนัเทยีะ

4.4999 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bนพณัฐ โตทรัพย์

4.7899 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bภวูดนิทร ์ เรอืงจันทกึ

5.1099 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาภชูติ รวมภักดี

3.8499 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Cอลงกรณ ์ เหลา่พลิา

4.1999 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจรัสพงศ ์ ลิม่ถาวร

4.4899 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางบดนิทร ์ ยศกลาง

4.9199 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนวฒัน ์ พรหมสทิธิ์

4.6799 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aเอกรัตน ์ ศรบีู

4.4299 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ทวชียั ศรสีมัย
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.8799 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยจักรมงคล ศรสีงคราม

4.5399 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aพรีพัฒน ์ นพวงศ์

2.7999 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเขมทศัน ์ อสิรยิานนท์

5.3099 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aธรีเดช สขุสงัข์

5.0899 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุปรเมศวร ์ แกว้เดมิ

4.1199 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงศธร พวงกหุลาบ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.401 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุบญุญพัฒน ์ มบีญุเอยีด

13.822 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aปรานต ์ เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

13.093 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์ อตุรักษ์

12.994 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภิพ บญุหยวก

12.385 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายพทุธพิงษ์ จันโท

12.046 เทศบาลนครสกลนครกฤษฎา สรสทิธิ์

12.047 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลยศกร ไชยตะมาตย์

11.878 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aวนัเฉลมิ บญุชยั

11.739 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธรีพัฒน ์ ภักดอีกัษร

11.7210 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนรัฐ สทิธิ

11.6411 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีคณุภัทร ซือ่สตัย์

11.6112 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยจักรมงคล ศรสีงคราม

11.4013 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิ พทัิกษ์เสมา

11.1414 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วชัรพล จารพัุฒนกลุ

10.8015 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ์วชัรพงษ์ ปะทะวงั

10.0916 ร.ร. พัทลงุจรีวฒัน ์ สมวงค์

9.9617 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณกรณ ์ เลหก์ล

9.8418 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจรัสพงศ ์ ลิม่ถาวร

9.7519 ร.ร. พะเยาพทิยาคมนวพล ชุม่มา

9.7020 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมตน้แบบ ทรวดทรง

9.4521 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุณัฐ ศรวีชิยั

099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปรเมษฐ ์ เลีย้งพงษ์

099 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aธรีเดช สขุสงัข์

099 อ.บ.ต. หนองโสนธนภทัร ดํากลาง

099 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงศธร พวงกหุลาบ

099 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเขมทศัน ์ อสิรยิานนท์
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.081 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุกติ มคํีา

12.492 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภควชัร ์ ศรดีารากลุ

12.373 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองฟารัด บัวพันธ์

12.354 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aภกูจิ วรกจิโภคนิ

12.295 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารปฎหิารยิ ์ คลา้ยวชิติ

12.216 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กฤษดา บนีตา

12.127 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปรัชนา ภูร่ะหงษ์

11.968 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปิยะดนัย พรมจันทร์

11.479 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารอฑัฒ ์ คงนวล

11.4410 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสวุศิักดิ ์ อนิทรฤ์ทธิ์

11.2311 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วรเมธ เทศสหีา

11.1312 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลัยพฒุพิงศ ์ คํานะ

10.8513 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามประโยชน ์ พันธป์ระสทิธิเ์วช

9.8614 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่นธิวิฒัน ์ ฉนาด

9.5215 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาธนกร อาจผกัปัง

9.4216 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์ จันทรด์ว้ง

9.2517 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐวฒุ ิ เศรษฐสขุ

9.1818 เทศบาลเมอืงทุง่สงปรเมศร ์ จงใจ

9.0319 ร.ร. เกาะสมยุสรุรัตน ์ พัดชู

8.4220 ร.ร. พัทลงุปัณณทตั คงทองสงัข์

8.1121 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัณณวฒัน ์ พมิเบา้ทํา

8.0922 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

7.6223 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ผา้ยกก๊

7.4824 ร.ร. นายมวทิยาคารเสน่ห ์ ไชยบตุร

7.4025 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bภาณุวฒัน ์ สขุสวัสดิ์

7.0826 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางดลุยพล นวลจันทร์

7.0427 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กดรัณภพ เฉยกลุ

5.1128 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์กมลภพ พงษ์หาญ

2.4229 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bปรัชญา ลลีาน

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

39.001 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุกติ มคํีา

37.582 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภควชัร ์ ศรดีารากลุ

35.693 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลัยพฒุพิงศ ์ คํานะ
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

34.704 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วรเมธ เทศสหีา

32.175 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารปฎหิารยิ ์ คลา้ยวชิติ

31.226 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสวุศิักดิ ์ อนิทรฤ์ทธิ์

28.797 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองฟารัด บัวพันธ์

28.188 เทศบาลเมอืงทุง่สงปรเมศร ์ จงใจ

27.989 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Aภกูจิ วรกจิโภคนิ

27.399 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารอฑัฒ ์ คงนวล

26.2111 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่นธิวิฒัน ์ ฉนาด

27.7812 ร.ร. เกาะสมยุสรุรัตน ์ พัดชู

24.6313 ร.ร. นารนุีกลูวารวุทิย ์ ผา่นพนิจิ

24.2814 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์ จันทรด์ว้ง

24.2115 ร.ร. เทศบาลเมอืงอํานาจเจรญิ พทุธอทุยานกอ้งเกยีรต ิ สทิธชิยั

24.1216 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กฤษดา บนีตา

23.4617 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

22.9818 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดวงศร์ะพ ี พงษ์พานชิ

22.2419 ร.ร. นายมวทิยาคารเสน่ห ์ ไชยบตุร

21.8020 ร.ร. พัทลงุปัณณทตั คงทองสงัข์

19.7121 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ผา้ยกก๊

18.7522 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางดลุยพล นวลจันทร์

17.3723 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์กมลภพ พงษ์หาญ

15.7324 ร.ร. สามพรานวทิยาดนพร ดาวกลาง

15.5625 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กดํารัส มเีทยีม

0.099 อสัสมัชญัศรรีาชาสพุงค ์ เมย้นรธา

0.099 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐวฒุ ิ เศรษฐสขุ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.011 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตศิกัดิ ์ กนัตะโอภาส

45.672 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสงิหา ชยัชนะ

43.863 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีภทูฤทธิ ์ สมัฤทธิ์

39.654 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชนนทวฒัน ์ จงสกลุ

37.865 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

36.156 อ.บ.ต. หนองโสนวศิวชติ มาตุ

35.567 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมธนกฤต อปุลา

35.308 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาสรวชิญ ์ คงดอนหัน
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 อนชุนชาย

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

34.139 ร.ร. บา้นระวงิสนธยา เพ็งสงูเนนิ

33.1710 ร.ร. ประชาบํารงุ อทุติกจิจาทรวรทิธิธ์ร เหล็มปาน

33.1211 ร.ร. สามพรานวทิยาดนพร ดาวกลาง

31.3512 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุกติ มคํีา

28.5513 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่อคัรวฒุ ิ อามาตยส์มบัติ

27.2314 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมวรีชยั กฤตยพงษ์

25.6015 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วรเมธ เทศสหีา

24.7716 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กฤษดา บนีตา

23.5717 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภควชัร ์ ศรดีารากลุ

23.3618 ร.ร. นายมวทิยาคารเสน่ห ์ ไชยบตุร

23.1719 อสัสมัชญัศรรีาชาอภชิาต รัตนประเสรฐิ

22.7720 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ ทมี Bภาณุวฒัน ์ สขุสวัสดิ์

0.099 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bปฏภิาณ บัณฑติ

0.099 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามประโยชน ์ พันธป์ระสทิธิเ์วช

0.099 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมมาโนช หุม้ขาว

0.099 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์ จันทรด์ว้ง


