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 อนชุนหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.9

12.641 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่มนัสดา สารมโน

12.642 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

12.663 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวลิาสณีิ จงจติต์

12.674 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

12.755 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาชตุนิาถ วจิติรไทย

12.826 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีชลธชิา สทุธปิระภา

13.017 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลกัษณ์ เพชรรักษ์

13.088 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรธัญวรัชน ์ อยูรั่ตวารนิทร์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 ‐2.2

12.911 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีชลธชิา สทุธปิระภา

13.412 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีแพรวา กําเนดิศรี

14.053 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ี หง้เขยีบ

14.274 ร.ร. ศรยีาภัยอทุยัทพิย ์ ใจแกว้

14.295 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสคุันยา มาโสด

14.586 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธวิาทพิย ์ พงษาเทศ

14.617 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมกนัตก์นษิฐ ์ ชา่งไม ้

15.778 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aนันธดิา สวุรรณสนุทร

99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีอาภัสรา ทองรักษ์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 ‐1.3

13.191 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพชร

13.352 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ชตุภิา สําเภาทอง

13.643 ร.ร. นานาชาตฮิารโ์รว์นันทน์ภสั ยโลดม

13.904 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bญาณธชิา คลอ่งสากล

14.275 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชฉัตรธดิา ทวทีอง

15.166 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอพภิาพร ดเีขยีว

15.737 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมภัทรภร ราตรวีงษ์

99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการกฤษฎาภรณ ์ กณุาวงศ์

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยากรกนก เมาลชิาติ

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐1.2

13.261 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากนัยรัตน ์ จารเกษม

13.762 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ชนาภา สําเภาทอง

13.813 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกลุสรา แกว้เทวา

13.844 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANNE SOPHIE JANSSEN

14.375 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าถ เพชรสวุรรณ
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 อนชุนหญงิ

100 m.

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 ‐1.2

14.496 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ดลฐรัตน ์ นัตรจริภาพันธ์

14.537 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนาธนิาท ชยัยม

15.048 ร.ร. วเิชยีรมาตุทพิยาภรณ ์ ชยัศริิ

15.069 ร.ร. วเิชยีรมาตุกรวภิา นมิติถวลิ

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 ‐1.2

12.881 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาชตุนิาถ วจิติรไทย

12.952 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรธัญวรัชน ์ อยูรั่ตวารนิทร์

13.063 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม

13.414 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aชญัญานุช พมิาทยั

14.385 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วศิษิฎส์ริ ิ โมคลกัษณ์

14.606 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยพัชญธดิา สขุชยั

15.737 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัวรีดา วรวงษ์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีพยิดา โลพาส

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aปรศินา จรัสพันธ์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 ‐1.1

12.561 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวลิาสณีิ จงจติต์

12.582 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

12.993 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

13.184 ร.ร. นารนุีกลูขวญัจริา ดา้มพรหม

14.285 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพมิพช์นก หานาวี

15.276 ร.ร. กลัยาณวตัรกลัยาณี แดงมา

99 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

99 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาอมลณัฐ ธรรมกจิวัฒน์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจฑุาวด ี กองสขุ

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 ‐1.0

12.851 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

13.172 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์

13.413 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูพัชราภา มาผาบ

14.834 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีเกวลนิ กลดีเข็มทอง

14.965 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูกมลชนก มหาไม ้

15.666 ร.ร. สาธติ มศว. ประสานมติร ฝ่ายมัธยมสวุชิญา ทพิยม์ณีมงคล

16.947 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลรชา มว่งสขุ

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณฐอร ถงุน้ําดํา

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.0
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 อนชุนหญงิ

100 m.

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.0

13.271 ร.ร. พัทลงุพชิชาอร คงผอม

13.572 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนภัทร แลว้ลว้น

13.983 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูอรปรยีา ยวงคํา

14.094 ร.ร. นารนุีกลูฉัตรสดุา ทําคําทอง

14.515 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธันยพร สารกาศ

14.736 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรีดา สายราช

15.457 อ.บ.ต. หนองโสนจดิาภา ทมุสมีา

99 ร.ร. ป่าซางพมิณุมาศ เป็งคํา

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 ‐0.2

13.731 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

13.922 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bณัฎฐณชิา พาไธสง

14.003 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายปัณฑติา ประไพ

14.094 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นราภรณ ์ สดุตา

14.115 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรพชิญธดิา จันพวง

14.376 ร.ร. พัทลงุมัญสชุา สวุรรณรัตรน์

16.567 อ.บ.ต. หนองโสนญาณภา แซก่ว๊ย

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aมสิลนา หมัดยะมา

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 ‐0.7

13.371 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศศปิระภา เงาะลําดวน

14.002 ร.ร. ศรยีาภัยบัณฑติา งามดี

14.533 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูนริาภร ปาลี

14.614 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่เปรมยดุา ครองจรงิ

15.055 ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์จฑุาธปิ นาเครอื

16.156 ร.ร. กลัยาณวตัรอลศิรา หบีแกว้

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรรณติา อนุพัฒน์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีจรินันท ์ พรมงาม

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐0.8

12.611 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่มนัสดา สารมโน

13.222 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ทพิเนตร มชีาญ

13.993 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวารณีิ ผสุดี

15.514 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการอรสนิ ี ทนมี

99 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูชชิา คงเทศ

99 ร.ร. ป่าซางประวณีา ปันยรู

99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ลลนา ภเูนย
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 อนชุนหญงิ

100 m.

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 ‐0.8

99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อนิทริา จรีโภคกลุ

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 ‐1.1

12.961 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลกัษณ์ เพชรรักษ์

13.352 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูพยิดา การทหาร

13.833 ร.ร. พทุไธสงโฉมฤทัย สริปิิ

14.064 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

15.215 บคุคลจรัิชญา ขยันดี

15.276 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปณชิา อตุรสกั

17.597 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมภัทราพร สธุาสโินบล

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.0

25.641 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

25.812 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาชตุนิาถ วจิติรไทย

25.893 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

26.134 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์ สรอ้ยสวุรรณ

26.695 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

27.076 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

DQ99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลกัษณ์ เพชรรักษ์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1 +0.4

27.081 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์ เพ็งบญุ

27.112 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูชนาภา รัชชะ

27.533 ร.ร. พัทลงุพชิชาอร คงผอม

28.354 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูพัชราภา มาผาบ

28.715 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกลุสรา แกว้เทวา

30.016 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

31.197 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่รนิลดา นามอาษา

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 +0.1

26.931 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่มนัสดา สารมโน

28.542 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ี หง้เขยีบ

28.903 ร.ร. กลัยาณวตัรศศพิมิพ ์ สะตะ

29.604 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวารณีิ ผสุดี

32.485 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัวรีดา วรวงษ์
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200 m.

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2 +0.1

33.066 ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์รวศิดุา เหล็กดี

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3 +0.9

26.651 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลกัษณ์ เพชรรักษ์

28.532 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัสรยีา ปัญญา

29.243 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรพชิญธดิา จันพวง

29.754 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

31.015 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูนริาภร ปาลี

31.796 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aนันธดิา สวุรรณสนุทร

32.187 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่พชินันท ์ จนิตะสาร

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4 +0.6

26.011 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

28.122 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีแพรวา กําเนดิศรี

28.993 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bณัฎฐณชิา พาไธสง

29.124 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรประว ี ปานณรงค์

29.965 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรีดา สายราช

31.996 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูกมลชนก มหาไม ้

32.027 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปณชิา อตุรสกั

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5 +1.1

26.411 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

28.272 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANNE SOPHIE JANSSEN

28.763 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีมนตพ์ชิา จันทรป์ระเสรฐิ

28.894 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

28.975 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชฉัตรธดิา ทวทีอง

29.596 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่รัชนกีร คําสรุยิ์

31.967 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีเกวลนิ กลดีเข็มทอง

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6 +0.8

28.021 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bภาวติรา คปุตะวนิทุ

29.282 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูอรปรยีา ยวงคํา

29.293 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธดิาภา บญุชาญ

29.534 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพมิพช์นก หานาวี

30.215 ร.ร. ศรยีาภัยอทุยัทพิย ์ ใจแกว้

30.716 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธันยพร สารกาศ

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.6
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200 m.

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7 +0.6

26.061 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาชตุนิาถ วจิติรไทย

28.112 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ

29.493 ร.ร. ศรยีาภัยบัณฑติา งามดี

30.294 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสคุันยา มาโสด

30.455 อ.บ.ต. หนองโสนกลัยส์ดุา โพธิคํ์า

30.536 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีชลธชิา สทุธปิระภา

30.657 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมกนัตก์นษิฐ ์ ชา่งไม ้

32.298 ร.ร. วเิชยีรมาตุรุง่ไพรนิ มสีขุ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8 +0.6

ร.ร. ป่าซางพมิณุมาศ เป็งคํา

27.781 ร.ร. นารนุีกลูขวญัจริา ดา้มพรหม

27.862 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ชตุภิา สําเภาทอง

31.083 ร.ร. วเิชยีรมาตุนันทน์ภสั เส็นเทพ

31.294 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปภาดา ศรยีา

33.815 ร.ร. สาธติ มศว. ประสานมติร ฝ่ายมัธยมสวุชิญา ทพิยม์ณีมงคล

34.686 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมภัทรภร ราตรวีงษ์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9 +0.3

26.981 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ทพิเนตร มชีาญ

29.182 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายปัณฑติา ประไพ

30.133 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ดลฐรัตน ์ นัตรจริภาพันธ์

30.244 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางชลลดา ยอดทหาร

30.465 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนาธนิาท ชยัยม

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10 +0.5

26.121 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์ สรอ้ยสวุรรณ

27.372 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรธัญวรัชน ์ อยูรั่ตวารนิทร์

27.733 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพชร

31.004 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยฉัตร บญุเฉลมิ

35.595 อ.บ.ต. หนองโสนญาณภา แซก่ว๊ย

39.646 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมภัทราพร สธุาสโินบล

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 +0.5

26.591 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์

26.672 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

27.834 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กลัปังหา กําเนนิจันทร์

29.995 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธวิาทพิย ์ พงษาเทศ
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200 m.

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11 +0.5

30.026 ร.ร. พทุไธสงโฉมฤทัย สริปิิ

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12 +0.4

28.111 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aชลญิญา ตงัเจยีมศรี

31.052 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราสริญิาดา เดชบญุ

31.783 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอพภิาพร ดเีขยีว

32.084 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลธนดิา พัวสวสัดิ์

33.255 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิจฑุามาศ  ชาเคน

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.401 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์ สรอ้ยสวุรรณ

42.112 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์

42.293 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโกคณิ

43.274 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากญัรญา ผา่นชมพู

44.015 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์ เพ็งบญุ

44.496 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสริยิากร เอยีดซงั

44.527 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาชตุนิาถ วจิติรไทย

DQ99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

45.601 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจฑุารัตน ์ จันทรอ์อ่น

45.602 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aชตุกิาญจน ์ แสงภักดี

51.203 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูจรรยพร มลูศรี

56.504 ร.ร. วดับา้นโป่งสามัคคคีณูุปถัมภ์สริมิา อสุาหะ

56.815 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมธนัฐนันท ์ มงคลศษิฐ์

99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์ เพ็งบญุ

99 ร.ร. นาทววีทิยาคมกติยิา ชแูกว้

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aซาวาน ี มะแซ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

43.011 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์

45.032 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปาณศิา จันทรแ์กว้

45.383 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูอาราดา สรุะตระกลู

48.904 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรพชิญธดิา จันพวง

50.885 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลจริาพร จรัสแผว้

51.206 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนาธนิาท ชยัยม
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยากรกนก เมาลชิาติ

99 ร.ร. ป่าซางกมลลักษณ ์ พรมนมิติร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

43.161 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากญัรญา ผา่นชมพู

44.402 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีปณดิา โกนตะสงิห์

45.533 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรวนดิา โสพรมมา

46.344 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

49.925 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปภาดา ศรยีา

58.746 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาพชิญาพร สรุยิะมงคล

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทรซิา ชู

99 ร.ร. ป่าซางกชกร วงคต์ามี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

42.051 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาชตุนิาถ วจิติรไทย

43.902 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสริยิากร เอยีดซงั

48.633 ร.ร. ศรยีาภัยบัณฑติา งามดี

53.144 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัวรีดา วรวงษ์

58.835 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจนันธร ทองกลํา่

1:04.446 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาญาดา เสยีงสดใส

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีดสุติ ลําเลยีง

99 ร.ร. นาวงัวทิยาพชิชพร มทุาพร

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

46.621 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรอรสิรา สวนพรม

47.782 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่วรรณษา ทองฟลาด

49.133 ร.ร. ศรยีาภัยอทุยัทพิย ์ ใจแกว้

50.224 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกฤษณา สตูรขนุทด

51.075 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายปัณฑติา ประไพ

1:00.176 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาศริภัสสร มะโนปิง

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีอญัมณี ใสแสง

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

44.071 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์ เพ็งบญุ

45.512 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

46.223 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กนกอร เกตโุคกกรวด

47.124 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

47.565 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางภาวติา ขตัยิะ
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

52.686 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาภัทรนันท ์ ณ ลําพนู

99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธดิาภา บญุชาญ

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

43.901 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโกคณิ

44.612 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรธัญวรัชน ์ อยูรั่ตวารนิทร์

48.753 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรประว ี ปานณรงค์

54.784 อ.บ.ต. หนองโสนอลสิา ธรรมเจรญิ

99 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิเมษา พลเสนา

99 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราปาณสิรา กองพธิิ

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

43.591 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์

47.422 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญลดา ทองชมพนุูช

49.633 ร.ร. วเิชยีรมาตุนันทน์ภสั เส็นเทพ

51.374 อ.บ.ต. หนองโสนกลัยส์ดุา โพธิคํ์า

51.995 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์กลัญา หนูแดง

52.916 กรฑีาสตลูอรัญญา เตะ๊ปยูู

99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bธัญญาพร เชยีงกา

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

45.811 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชนาภา บญุอสิระเสรี

45.842 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วลิาสนิ ี ลอืบัว

46.683 ร.ร. กลัยาณวตัรศศพิมิพ ์ สะตะ

46.704 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัตรพมิล จันทรชติ

48.185 เทศบาลเมอืงทุง่สงกนกพมิพ ์ เยอรมัน

50.396 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ ์ จันทรพ์งษ์

99 ร.ร. กองทพับกอปุถัมภบ์รูณวทิยาแพรทพิย ์ ปวตุนัินท์

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

44.341 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชนติา ชว่ยชโูชติ

45.502 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐนชิา แสงหมี

46.163 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ปตมิา หสัดาลอย

49.364 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีมนตพ์ชิา จันทรป์ระเสรฐิ

50.135 ร.ร. พัทลงุวลัลสา ศทัโธ

55.026 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูพรรัตน ์ ไกรเภา

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7พรริสิรา สงิหล
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

46.331 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

46.802 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

49.313 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวารณีิ ผสุดี

50.124 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูชนัญธดิา เขือ่นคา่ย

50.545 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองบญุญาพร มงคลสร

52.816 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลธนดิา พัวสวสัดิ์

99 ร.ร. พัทลงุสริฉัิตร ผาลพัิฒน์

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12

42.671 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์ สรอ้ยสวุรรณ

45.622 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bภาวติรา คปุตะวนิทุ

47.473 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีเสาวลกัษณ์ คุม้สนิ

48.364 ร.ร. พทุไธสงโฉมฤทัย สริปิิ

52.095 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธัญญารัตน ์ ปิลาติ

52.346 ร.ร. นาวงัวทิยาชลดิา แสงเพชร

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อดุมพร ชนิราม

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aปรศินา จรัสพันธ์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:23.711 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา

2:25.122 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยาพัชร พงศาปาน

2:26.343 ร.ร. นาทววีทิยาคมกติยิา ชแูกว้

2:31.884 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปาณศิา จันทรแ์กว้

2:32.785 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรณส์ริ ิ นนทท์อง

2:34.656 ร.ร. พระแสงวทิยากญักมล สงัขแ์กว้

2:34.677 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาปัณฑณ์กิา คงคํา

2:37.818 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงค์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:31.421 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาปัณฑณ์กิา คงคํา

2:32.862 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปาณศิา จันทรแ์กว้

2:34.033 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรณส์ริ ิ นนทท์อง

2:38.674 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ปตมิา หสัดาลอย

2:39.485 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณัฐปภัสร สงัขง์ิว้

2:44.356 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวาฐติา หอมสวุรรณ

2:57.067 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาเขมสรา เขา้ปลายนา
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

3:15.698 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลจริาพร จรัสแผว้

3:19.599 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aณัฐชิา แทนสงา่

3:25.0210 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูพรรัตน ์ ไกรเภา

3:30.7511 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์สคุนทพิย ์ คงแกว้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:29.861 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยาพัชร พงศาปาน

2:34.612 ร.ร. พระแสงวทิยากญักมล สงัขแ์กว้

2:37.013 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพทุธชาด สขุกลิน่

2:39.704 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิกลุนาถ ชาตริาศรี

2:41.305 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรวนดิา โสพรมมา

2:42.726 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามนันทติา บํารงุบญุประเสรฐิ

2:48.617 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วรัญญา ครธุผาสขุ

2:53.968 ร.ร. ป่าซางธดิาภรณ ์ กยุสอน

2:55.559 ร.ร. บา้นน้ําพน่ อดุรธานีนัฏฐาจรยี ์ โชตชิว่ง

2:57.7610 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิญาดา หรัิญคํา

2:57.9411 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารพมิพช์นก รอดแกว้

3:05.3712 ร.ร. นารนุีกลูอญัชล ี สนุเสยีง

3:27.5013 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ศศธิร ลอยโพยม

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:34.991 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงค์

2:35.532 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชนาภา บญุอสิระเสรี

2:39.453 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLLITY ANNE BOUCHER

2:50.414 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์วรศิรา รืน่สม

2:51.975 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลปนัดดา มณีโรจน์

2:51.416 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีสวติตา เครอืจนี

2:57.057 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิณัฐธดิา สรอ้ยเสนา

3:04.848 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอภัสรา ศริพิร

3:07.849 ร.ร. กลัยาณวตัรกนกวรรณ อนุโนนธาตุ

3:19.4210 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีรุง่ฤด ี คงสอน

3:25.6411 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aศริพิร ญาตวิงศ์

3:42.4612 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมพมิพกานต ์ พลูหวงั

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:38.321 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีปณดิา โกนตะสงิห์

2:49.662 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูภรูนิ ี สานา
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

2:51.523 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กชกร เทพบรุี

2:52.844 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมธารทพิย ์ รุง่เรอืง

2:52.915 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาภัทรนันท ์ ณ ลําพนู

3:01.676 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์จันทรจ์ริา ประเสรฐิสงัข์

3:03.237 เทศบาลเมอืงทุง่สงกนกพมิพ ์ เยอรมัน

3:03.698 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุปราณปรยีา ชแูกว้

3:09.469 ร.ร. กฉุนิารายณ์บตุธดิาทร อนัศริ ิ

3:19.0810 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูพรลภสั ไกรเภา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:28.971 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา

2:35.142 ร.ร. นาทววีทิยาคมกติยิา ชแูกว้

2:39.563 ร.ร. กลัยาณวตัรศวิพร สาเตาะ

2:44.804 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์พรีดา กลันศรสีขุ

2:49.845 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่นการัตน ์ ตะโน

2:58.156 เทศบาลเมอืงทุง่สงสริวิมิล ชยัเดช

3:02.287 ร.ร. บา้นโคกปราสาทเมษา เปราะ

3:07.928 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนณชิมน อนุกลู

3:09.969 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธนัญญา ปัญญาคํา

3:17.0710 ร.ร. บา้นระวงิลาภนิ ี ฟักทอง

3:36.0711 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาศริภัสสร มะโนปิง

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

2:42.481 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีภัทรประภา ปาละมาณ

2:46.212 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชวัลลกัษ์ คณุาวชัระกลุ

2:52.283 ร.ร. บา้นระวงิวรรณษิา สมใจ

2:54.274 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการวรศิรา ป่ินแกว้

2:55.305 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์

3:00.086 ร.ร. ฝางวทิยายนสราวด ี นามวรรณ

3:07.577 วาปีปทมุวลาล ี ประวรรณถา

3:07.818 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสดิาพร ใจษา

3:14.269 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์วศิรตุา หารคโุน

3:19.0710 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนณชิกานต ์ อนุกลู
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:24.136 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ปตมิา หสัดาลอย

5:28.947 ร.ร. พระแสงวทิยากญักมล สงัขแ์กว้

5:31.479 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLLITY ANNE BOUCHER

5:37.4214 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวาฐติา หอมสวุรรณ

5:39.1616 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฏฐช์ยา คชุติา

5:41.4818 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชรัชชานันท ์ เพชรคง

5:44.8221 เทศบาลเมอืงทุง่สงสริวิมิล ชยัเดช

6:01.0427 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วรัญญา ครธุผาสขุ

6:03.1028 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูภรูนิ ี สานา

6:05.7529 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการวรศิรา ป่ินแกว้

6:09.6231 ร.ร. กฉุนิารายณ์กติมิา ปักกะสาตงั

6:12.8833 ร.ร. บา้นระวงิวรรณษิา สมใจ

6:12.9534 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมธารทพิย ์ รุง่เรอืง

6:19.2837 ร.ร. บา้นโคกปราสาทเมษา เปราะ

6:21.1238 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนณชิมน อนุกลู

6:25.9441 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์จันทรจ์ริา ประเสรฐิสงัข์

6:38.9648 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิธรกิา พมิพบงึ

6:51.4551 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ศศธิร ลอยโพยม

8:00.7857 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมพมิพกานต ์ พลูหวงั

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5:09.973 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยาพัชร พงศาปาน

5:20.535 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรณส์ริ ิ นนทท์อง

5:33.2210 เทศบาลเมอืงทุง่สงประภัสสร แสงสงู

5:34.8611 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิกลุนาถ ชาตริาศรี

5:36.9113 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์วรศิรา รืน่สม

5:41.2217 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชนาภา บญุอสิระเสรี

5:45.7022 ร.ร. กลัยาณวตัรศวิพร สาเตาะ

5:47.7423 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพทุธชาด สขุกลิน่

5:47.9824 ร.ร. บา้นน้ําพน่ อดุรธานีนัฏฐาจรยี ์ โชตชิว่ง

5:56.4125 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่นการัตน ์ ตะโน

5:58.9326 ร.ร. ป่าซางกนกวรรณ จันทรเ์ลศิ

6:06.9330 พรมเทพ ภเูกต็ปัญญาพร ตามชู

6:23.8139 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุปราณปรยีา ชแูกว้

6:25.0940 ร.ร. นารนุีกลูอญัชล ี สนุเสยีง

6:26.8542 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสดิาพร ใจษา
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6:35.5046 ร.ร. กลัยาณวตัรกนกวรรณ อนุโนนธาตุ

6:58.9152 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธนัญญา ปัญญาคํา

7:10.1155 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์สคุนทพิย ์ คงแกว้

7:21.5856 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูพรรัตน ์ ไกรเภา

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

5:07.681 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา

5:08.142 ร.ร. นาทววีทิยาคมชนานันท ์ วศิพันธุ์

5:19.564 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศศธิร สกุมุาลย์

5:30.338 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณัฐปภัสร สงัขง์ิว้

5:36.8512 ร.ร. กฉุนิารายณ์อนิทริา ทองสงคราม

5:38.3215 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชวัลลกัษ์ คณุาวชัระกลุ

5:42.8219 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามนันทติา บํารงุบญุประเสรฐิ

5:43.7520 ร.ร. เกาะสมยุธาราพันธ ์ พันธุค์ง

6:10.7232 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีสวติตา เครอืจนี

6:16.7235 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาเขมสรา เขา้ปลายนา

6:17.3936 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีจฑุาภัทร ชอบจติร

6:27.9543 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลปนัดดา มณีโรจน์

6:32.4044 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aฟาลนิดา เจ๊ะมะ

6:33.5945 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปัทมวรรณ เอีย่มสงวน

6:35.5347 ร.ร. บา้นระวงิลาภนิ ี ฟักทอง

6:39.9549 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูพรลภสั ไกรเภา

6:43.7650 วาปีปทมุวลาล ี ประวรรณถา

7:03.3553 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์วศิรตุา หารคโุน

7:08.7554 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการปภัสสธุ สวนขวญั

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.7

15.381 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

16.362 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงค์

17.663 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์หรรษา บญุหลา้

17.584 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

18.495 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ธัณณาลกัษณ ์ คําโอ

18.846 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา พัฒนสมบัตสิกลุ

19.027 ร.ร. สามพรานวทิยาฐตินัินท ์ บรรเทงิสขุ

20.158 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วมิลณัฐ ออ่นกลา้
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100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐1.0

16.151 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

18.912 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา พัฒนสมบัตสิกลุ

19.933 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา

21.584 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกญัญญารักษ์ เย็นใส

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐0.7

18.341 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

18.372 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ธัณณาลกัษณ ์ คําโอ

19.063 ร.ร. สามพรานวทิยาฐตินัินท ์ บรรเทงิสขุ

19.894 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วมิลณัฐ ออ่นกลา้

DQ99 บคุคลจรัิชญา ขยันดี

DQ99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปณชิา อตุรสกั

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐1.0

20.111 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชลชญา สวุรรณมงคล

20.192 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ทชิา ซือ่วาจา

20.873 ร.ร. บา้นระวงิกฤตมิา กองมลู

20.894 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวชรีญาณ สมรปู

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐1.0

17.991 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงค์

18.622 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์หรรษา บญุหลา้

20.563 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสคุันยา มาโสด

22.164 ร.ร. บา้นระวงิกนัยาลักษณ ์ จันทรไ์ทย

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:09.101 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงค์

1:09.832 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูอาราดา สรุะตระกลู

1:10.363 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

1:12.924 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

1:15.105 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ธัณณาลกัษณ ์ คําโอ

1:15.226 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโกคณิ

1:17.067 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางภาวติา ขตัยิะ

1:17.308 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจฑุารัตน ์ จันทรอ์อ่น

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:12.681 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงค์
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400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:14.472 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ธัณณาลกัษณ ์ คําโอ

1:16.633 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางภาวติา ขตัยิะ

1:19.864 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ปณติา ไกรจันทร์

1:23.805 ร.ร. พทุไธสงรัฐพร แสงค์

1:26.006 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกปนัดดา ศรขีอน

1:39.947 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปณชิา อตุรสกั

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:10.941 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

1:20.862 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพพ์ศิา บัวเผือ่น

1:27.483 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสคุันยา มาโสด

1:41.304 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ทชิา ซือ่วาจา

99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์หรรษา บญุหลา้

99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aปรศินา จรัสพันธ์

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ภัทราพร เป้าจันพกึ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:19.851 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา

1:20.302 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกญัญญารักษ์ เย็นใส

1:22.543 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วมิลณัฐ ออ่นกลา้

99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชลธชิา แกว้รักษ์

99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีทศันยี ์ บญุทองเล็ก

99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานีชนากานต ์ เหมอืนลา

99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธดิาภา บญุชาญ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:11.981 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโกคณิ

1:12.012 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูอาราดา สรุะตระกลู

1:12.173 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

1:17.654 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจฑุารัตน ์ จันทรอ์อ่น

1:23.245 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชอญัชสิา เด็ดดวง

1:23.426 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจนันธร ทองกลํา่

1:26.727 ร.ร. บา้นระวงิกฤตมิา กองมลู

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.281 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม1
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ2
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวลิาสณีิ จงจติต์3
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์ สรอ้ยสวุรรณ4

49.322 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอญัชล ี จนิโน1
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา รจัูนทร์2
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม3
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลกัษณ์ เพชรรักษ์4

49.843 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาจันทรนภิา ผา่นชมภู1
3 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาชตุนิาถ วจิติรไทย2
3 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากญัรญา ผา่นชมพู3
3 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากนัยรัตน ์ จารเกษม4

49.894 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัสรยีา ปัญญา1
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง2
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ3
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร4

50.195 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7เกสร เจมิขนุทด1
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กลัปังหา กําเนนิจันทร์2
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐนชิา แสงหมี3
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ทพิเนตร มชีาญ4

50.706 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aชตุกิาญจน ์ แสงภักดี1
6 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aชลญิญา ตงัเจยีมศรี2
6 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aชญัญานุช พมิาทยั3
6 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์4

50.767 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรอรสิรา สวนพรม1
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง2
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรธัญวรัชน ์ อยูรั่ตวารนิทร์3
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชรพัชราภา สบืสาร4

52.598 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา พัฒนสมบัตสิกลุ1
8 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสธุดิา แกว้กยีรู2
8 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ3
8 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกญัญารัตน ์ สงักลู4

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

49.181 ‐28025  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

50.512 ‐28194  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี A

53.393 ‐28015  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา
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4x100 relay

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

53.604 ‐28103  ร.ร. นารนุีกลู

99 ‐28145  สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุี

99 ‐28161  ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

99 ‐28042  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

50.461 ‐28154  ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีา

52.232 ‐28139  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

52.663 ‐28136  ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

52.874 ‐28013  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

54.865 ‐28043  ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนู

55.646 ‐28176  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

1:00.487 ‐28030  ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑ

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

50.621 ‐28155  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์

50.852 ‐28130  ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุี

53.653 ‐28186  ร.ร. พทุไธสง

54.884 ‐28140  ร.ร. พัทลงุ

55.715 ‐28032  ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

58.386 ‐28052  ร.ร. วเิชยีรมาตุ

99 ‐28089  ร.ร. ป่าซาง

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

50.291 ‐28069  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุ

51.712 ‐28157  ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลู

52.943 ‐28197  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี B

54.084 ‐28033  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์

55.935 ‐28187  ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่

56.916 ‐28142  ร.ร. กลัยาณวตัร

99 ‐28087  ร.ร. กฬีาจังหวดัอบุลราชธานี

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

50.211 ‐28095  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

50.692 ‐28038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกําแพงเพชร

50.713 ‐28143  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

56.934 ‐28073  ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

58.175 ‐28188  อ.บ.ต. หนองโสน
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4x100 relay

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

59.636 ‐28014  สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคม

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:50.151 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ1
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา2
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ี เสนาศักดิ์3
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร4

2:51.472 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครบญุญสา ตามสญัญา1
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกวล ี คงนาน2
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ3
2 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์ สรอ้ยสวุรรณ4

2:52.373 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญลกัษณ์ เพชรรักษ์1
3 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา รจัูนทร์2
3 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม3
3 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชนติา ชว่ยชโูชติ4

2:54.914 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาณัชชา ชนิอกัษร1
4 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากญัรญา ผา่นชมพู2
4 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาปัณฑณ์กิา คงคํา3
4 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาชตุนิาถ วจิติรไทย4

2:55.745 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชอรสิรา ใจรุง่1
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยาพัชร พงศาปาน2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกลุสรา แกว้เทวา3
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปาณศิา จันทรแ์กว้4

2:56.436 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปรมิปรัชญ ์ เจรญิเชาวว์ฒัน1
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสธุดิา แกว้กยีรู2
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญลดา ทองชมพนุูช3
6 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ี เพชรโกคณิ4

2:57.047 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กนกอร เกตโุคกกรวด1
7 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7กลัปังหา กําเนนิจันทร์2
7 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ณัฐนชิา แสงหมี3
7 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ทพิเนตร มชีาญ4

3:02.888 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ี หง้เขยีบ1
8 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจฑุารัตน ์ จันทรอ์อ่น2
8 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพพ์ศิา บัวเผือ่น3
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4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

8 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์ เพ็งบญุ4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:57.451 ‐28069  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุ

2:59.762 ‐28155  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์

3:01.383 ‐28013  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

3:03.974 ‐28186  ร.ร. พทุไธสง

3:11.825 ‐28197  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี B

3:12.816 ‐28042  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:59.951 ‐28095  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

3:16.542 ‐28187  ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่

3:35.313 ‐28073  ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:56.501 ‐28025  ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

2:56.662 ‐28143  ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

3:14.103 ‐28050  ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์

3:22.404 ‐28161  ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

3:30.535 ‐28103  ร.ร. นารนุีกลู

3:33.316 ‐28001  ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ

3:36.047 ‐28188  อ.บ.ต. หนองโสน

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

3:03.121 ‐28015  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

3:04.082 ‐28130  ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุี

3:11.133 ‐28033  ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์

3:25.124 ‐28194  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี A

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:59.751 ‐28154  ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีา

3:07.022 ‐28139  ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่

3:12.343 ‐28176  ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

3:18.264 ‐28127  ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง
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5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

32:07.081 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชจดิาภา แสงทะรา

32:54.772 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัตากสมฤทยั เดชาเวฬมุาศ

33:04.153 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ฐตินัินท ์ คงศรคีรีี

33:18.054 ร.ร. บา้นระวงิมณฑกาญจน ์ นหตุานนท์

33:31.105 เทศบาลเมอืงทุง่สงมัณสกิาน หมืน่ศรี

34:57.036 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วรดา สทุธาภรณ์

35:05.787 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สภุาพร สขุแจม่

35:06.088 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชทศัพชิา แยม้มลิ

35:51.549 ร.ร. บางมดวทิยา สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ์วรศิรา พงษ์อดุมปัญญา

35:52.8310 ร.ร. บางมดวทิยา สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ์ชญาพร พงษ์อดุมปัญญา

36:09.1311 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสมฤด ี ใจสวา่ง

36:09.6512 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aกมลชนก พรหมมาศ

36:11.9913 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาภญิญาลกัษณ ์ ณ กาศ

36:50.2214 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธนัญญา ปัญญาคํา

37:18.3215 เทศบาลเมอืงทุง่สงแทนขวญั เสยีงดี

38:23.8716 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชนลิาวลัย ์ ประพันธ์

39:05.0417 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค ์ ทมี Bคณติา ดงอทุศิ

39:36.6718 ร.ร. บา้นระวงิโสภตินภา วนับญุ

43:24.3219 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูภรูนิ ี สานา

46:16.3120 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aวาสนา บญุคุม้

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.651 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกจารวุรรณ วงคอ์ักษร

1.552 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกจารณีุย ์ วงคอ์กัษร

1.503 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

1.504 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7มนัสนันท ์ เกยีรตนิอก

1.455 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7วจิติรา โพธิพั์นธ์

1.456 ร.ร. บดนิทรเดชา สงิห ์ สงิหเสน ี สมทุรปรากเบญจรัตน ์ สวสัดภิมูิ

1.407 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANIKA CHATIKAVANIJ

1.358 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจาระว ี คําเกดิ

1.358 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสวุรา สนูจันทร์

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปวณีา นุ่นชู

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุัสสร ชมุนวล

0.099 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมอรัญรัตน ์ อนิทรี
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

0.099 ร.ร. อบจ.เพชรบรูณ์ วงัชมภวูทิยาคมนลนิ ภาชนะ

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปวชิญาดา รัตนมณี

0.099 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ลัดดา ราบมาตร

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชลชญา สวุรรณมงคล

0.099 ร.ร. นาวงัวทิยาชลดิา แสงเพชร

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญลดา ทองชมพนุูช

0.099 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLLITY ANNE BOUCHER

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5.121 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

4.774 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช

4.735 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริปิระภา แทนชนิ

4.627 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกน่บญุ

4.588 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ธัญพชิชา นครชยั

4.5610 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANIKA CHATIKAVANIJ

4.4514 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

4.3416 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังบษุบา จันสํารวม

3.5399 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีวรรณกานต ์ มะปรางหวาน

4.1299 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวสิา วชิยัดษิฐ์

3.5099 ร.ร. กระเทยีมวทิยากมลชนก สารประเสรฐิ

3.4899 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลกญัจนาพร เสราช

4.0999 ร.ร. นายมวทิยาคารสทุธดิา หนิผา

3.7499 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชตุกิาญจน ์ เมอืงมนต์

3.8499 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

4.1199 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีทตัชญา ปิดตาทะนัง

3.3399 ร.ร. พระกมุารเยซ ู สงิหบ์รุีสชุาวด ี วงษ์ชยัเพ็ง

4.1599 ร.ร. นายมวทิยาคารณัฐกมล แสวงดี

3.8499 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจนิดาวลัย ์ สมยอ

3.8299 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมณภัทร ทองเจรญิ

4.0899 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์ลัดดา ราบมาตร

2.5999 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปารฉัิตร สนัทบ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.112 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์ จองอยู่

4.783 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกวล ี คงนาน
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.375 ร.ร. สามพรานวทิยาฐตินัินท ์ บรรเทงิสขุ

4.726 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aปาณสิรา เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

4.589 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพชร

4.4811 ร.ร. อบจ.เพชรบรูณ์ วงัชมภวูทิยาคมดวงพร ชยับญุ

4.4712 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสงค์

4.4513 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูอาราดา สรุะตระกลู

3.5399 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bธัญญาพร เชยีงกา

3.3299 บคุคลจรัิชญา ขยันดี

3.5199 อ.บ.ต. หนองโสนกลัยส์ดุา โพธิคํ์า

3.7299 อ.บ.ต. หนองโสนวชิญาดา กณัหะเนต

3.2099 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Bภาวติรา คปุตะวนิทุ

4.1899 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อารษิ ฝ่ายธรรม

3.3699 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aฉันชนก ปรชีารักษ์

4.3499 ร.ร. กระเทยีมวทิยาเกวลนิ จนิดารัตน์

3.7099 ร.ร. บา้นระวงิกนัยาลักษณ ์ จันทรไ์ทย

3.7599 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรีดา วชิยัคํามาตย์

3.8199 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธนพร ทดไธสง

4.3399 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธวิาทพิย ์ พงษาเทศ

4.1699 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aสวยญา วาเลา๊ะ

3.9699 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ ์พจน ี แกว้จันทร์

3.4699 ร.ร. นาวงัวทิยาชลดิา แสงเพชร

4.3499 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรยิา อุน่ทรัพย์

3.8799 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชลชญา สวุรรณมงคล

2.9099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรทพิย ์ หนูเกือ้

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.461 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช

11.252 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์ จองอยู่

11.013 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

10.494 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัย ทมี Aปาณสิรา เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

10.185 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริปิระภา แทนชนิ

10.186 ร.ร. อบจ.เพชรบรูณ์ วงัชมภวูทิยาคมดวงพร ชยับญุ

10.027 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกน่บญุ

10.028 ร.ร. กระเทยีมวทิยาเกวลนิ จนิดารัตน์
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9.899 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANIKA CHATIKAVANIJ

9.7210 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANNE SOPHIE JANSSEN

9.5711 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ธัญพชิชา นครชยั

9.5612 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธวิาทพิย ์ พงษาเทศ

9.3013 ร.ร. นายมวทิยาคารณัฐกมล แสวงดี

9.2814 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรยิา อุน่ทรัพย์

9.1615 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีทตัชญา ปิดตาทะนัง

9.1116 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลกญัจนาพร เสราช

9.1017 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสงค์

8.7618 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวสิา วชิยัดษิฐ์

8.7319 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปภาวรนิทร ์ คงสง

8.6020 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังบษุบา จันสํารวม

8.5421 ร.ร. บา้นระวงิกนัยาลักษณ ์ จันทรไ์ทย

8.3122 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธัญญารัตน ์ ปิลาติ

8.2023 ร.ร. กระเทยีมวทิยากมลชนก สารประเสรฐิ

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีการดิา ศลิางาม

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aสวยญา วาเลา๊ะ

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีจฑุาภัทร ชอบจติร

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.741 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกนษิฐนาฎ จันทะสนูย์

11.542 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7พรริสิรา สงิหล

10.243 ร.ร. นาวงัวทิยาองัคณา พมิพท์อง

9.484 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีกลัยส์ดุา ถนอมวัฒน์

9.395 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกมลชนก มณีพรหม

9.396 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางนศิาชล ศรคํีาภา

8.957 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมจรัิชญา อนันต์

8.618 ร.ร. พะเยาพทิยาคมสปุรยีา เสลาหอม

8.449 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกรรณกิา วงศาชล

8.3510 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ญาณศิา ศรอนิทร ์

8.1411 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองยพุารัตน ์ เลศิจติร

8.1112 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีปาณษิา โชคชยัชยัเจรญิ

8.1013 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชตุกิาญจน ์ ดํามี

7.5814 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทราวด ี ภุม่มาลา
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7.4715 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางชตุกิาญจน ์ จงสวุรรณ

7.4316 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปนัสยา มศีลิป์

6.9117 ร.ร. นาวงัวทิยาชลติา กานุสนธิ์

6.4918 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีพรนภา จรัญญา

6.3919 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเข็มรัตน ์ เครง่ครัด

5.6920 ร.ร. นายมวทิยาคารรัตนากร มั่นใจ

5.3021 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีดาราวรรณ คุม้ศริ ิ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

33.921 ร.ร. บดนิทรเดชา สงิห ์ สงิหเสน ี สมทุรปรากศภุลักษณ ์ ลาภเจรญิ

30.652 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกมลชนก มณีพรหม

30.503 ร.ร. นายมวทิยาคารรัตนากร มั่นใจ

30.084 ร.ร. พรเจรญิวทิยาวรยิา สมภักดี

25.575 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีปาณษิา โชคชยัชยัเจรญิ

24.546 ร.ร. นาวงัวทิยาชลติา กานุสนธิ์

22.697 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7พรริสิรา สงิหล

22.278 ร.ร. นาวงัวทิยาลลติา เครือ่งทพิย์

21.569 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมจรัิชญา อนันต์

20.4610 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีอาภัสรา ทองรักษ์

18.6911 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30คํา เซยีมอาย

18.5112 ร.ร. กระเทยีมวทิยาชนก คําหาด

18.2313 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชตุกิาญจน ์ ดํามี

18.0114 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7ญาณศิา ศรอนิทร ์

16.5515 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมปัญญาพร บตุรแกว้

15.8916 ร.ร. นายมวทิยาคารสทุธดิา หนิผา

14.7417 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุัสสร ชมุนวล

13.2618 ร.ร. พระกมุารเยซ ู สงิหบ์รุีธนติา สายหยดุ

0.099 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาภัทรดา ตษัรเขต

0.099 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีดาราวรรณ คุม้ศริ ิ

0.099 ร.ร. พะเยาพทิยาคมสปุรยีา เสลาหอม

0.099 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีกลัยส์ดุา ถนอมวัฒน์
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

31.931 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชจารวุรรณ ราหา

30.872 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมจรัิชญา อนันต์

30.723 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมสภุัสสร รัตนพันธ์

29.904 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปนัสยา มศีลิป์

29.705 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวรพร รอดแกว้

29.336 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทราวด ี ภุม่มาลา

26.187 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุัสสร ชมุนวล

26.188 ร.ร. นาวงัวทิยาลลติา เครือ่งทพิย์

23.399 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีปาณษิา โชคชยัชยัเจรญิ

22.0110 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมพัทธธ์รีา เมฆบญุสง่ลาภ

21.5811 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีกลัยส์ดุา ถนอมวัฒน์

21.4012 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางปรยิกร มาศแท ้

20.7013 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วาสนา แสงจันทร์

20.4414 ร.ร. นายมวทิยาคารสทุธดิา หนิผา

20.3315 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกาญจนธัช ปานเพชร

18.2016 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชตุกิาญจน ์ ดํามี

16.8817 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีธติกิานต ์ บํารงุเผา่

16.4218 ร.ร. นาวงัวทิยาองัคณา พมิพท์อง

15.7819 ร.ร. บา้นระวงินัฐลดา มเีงนิ

13.7520 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางชตุกิาญจน ์ จงสวุรรณ

11.1821 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 7นฤด ี พึง่นลิ

10.7422 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมพลอยสรีุง้ เจรญิปัญญายิง่

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสจุริา ทองเรอืง


