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 ประชาชนชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.3

10.581 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.ศริพิล พันธแ์พ

10.592 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.ท.บัณฑติ ชว่งไชย

10.703 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.ท.กฤษฎา นามสวุรรณ

10.704 สโมสรกองทพับกส.อ. รัตนพล โสวลั

10.865 ชมรมกรฑีาเบตงอภชิาต ิ สนทิพจน์

10.906 สโมสรกองทพับกส.อ. จรัญ สะเทงิรัมย์

11.057 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bณัฐสชุน บัวมธีปู

11.148 กองทพัภาคที ่ 4ส.อ. วรนันท ์ แซฉ่ิน้

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

21.331 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.ศริพิล พันธแ์พ

21.402 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. ชยตุย ์ คงประเสรญิ

21.763 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.ณัฐพงษ์ วรีะวงศรั์ตนศริิ

21.814 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.จรีะพงศ ์ มนีาพระ

21.975 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. สทิธพิร ดอนไพรที

22.186 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลนครกมลเทพ รากวงศ์

22.337 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. ธปิธเนศ ศรภีา

22.698 มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสมีาปวรศิ วงศอ์ดุม

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.221 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.พชิยะ สนุทรทว้ม

47.622 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. ธปิธเนศ ศรภีา

47.923 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ท.รชต แวรอนชกัตี

49.394 สโมสรกองทพับกพลฯ ณัฐดนัย พลเยีย่ม

50.535 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีขจรศกัดิ ์ นาคเีภท

50.946 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพลฯ พัทนันท ์ ทอผา้ทอง

51.717 มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสมีาสทิธพิล สรรแกว้

51.808 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aชยัวฒัน ์ ทองจํารญู

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:55.821 สโมสรกองทพับกส.อ. โยทนิ ยาประจันทร์

1:55.882 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ท.จริาย ุ ปลนีารัมย์

1:58.313 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. วัชรพงษ์ คําภานุช

1:59.994 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิ สมทุรสาครนนทวฒัน ์ บัวสําอางค์
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800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:02.565 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจริะศักดิ ์ บํารงุ

2:05.986 กรฑีาสตลูทนงศักดิ ์ ลิม่เนีย่ว

2:23.657 มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสมีาชณิวตัร มว่งอยู่

2:24.238 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีขจรศกัดิ ์ นาคเีภท

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4:01.841 สโมสรกองทพับกส.อ. โยทนิ ยาประจันทร์

4:02.822 สโมสรกองทพับกเชดิชยั ภตูาโก

4:06.363 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีสทิธพิร สงัขท์อง

4:09.254 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ชโลธร นุย้ศริ ิ

4:15.485 กรฑีาสตลูทนงศักดิ ์ ลิม่เนีย่ว

4:16.956 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์สหสัวรรษ มานะกลา้

4:17.637 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพลฯ ยทุธศลิป์ มคีลา้ย

4:20.018 สมาคมกฬีากรฑีาจังหวดัขอนแกน่ธรีะยทุธ กิง่คํา

4:20.609 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. สมคดิ ลิว้มโนเงนิ

4:20.6410 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีอภวิฒุ ิ อนุโสภะ

4:24.4811 สมาคมกฬีากรฑีาจังหวดัขอนแกน่ธรีพศธร ยะนา

4:27.6612 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ชวนชยั กรสนิทรพ์ยงุ

4:28.8913 ลพบรุีภานุพงศ ์ หอมบญุมา

4:34.84714 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีประเสรฐิ ศรสีวุรรณ

4:38.7815 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์อนุชา พันทว้ม

4:40.2516 สโมสรกองทพัเรอืนรจ. เอกลกัษณ ์ โสตรัุตน์

4:40.6817 สมาคมกฬีาแหง่ปัตตานีอนันต ์ มะซะ

4:40.7818 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.วชัรนิทร ์ แวะกจิ

4:48.9719 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aสเุทพ แจง่จํารัส

5:10.7420 กรฑีาธรรมศาสตร์นรากร บญุปลอ้ง

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9:37.281 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. นัธวฒัน ์ บญุอปุละ

9:55.452 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. สมคดิ ลิว้มโนเงนิ

10:02.843 กรฑีาสตลูทนงศักดิ ์ ลิม่เนีย่ว

10:12.184 สโมสรกองทพับกส.ท. เอกลกัษ์ จันทรแ์กว้

10:35.415 สมาคมกฬีากรฑีาจังหวดัขอนแกน่ธรีพศธร ยะนา

10:45.096 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพลฯ ยทุธศลิป์ มคีลา้ย

10:56.567 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูปพนพรรณ แพงดี
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3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11:06.378 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอานนท ์ เชือ้มว่ง

12:21.299 ลพบรุีภานุพงศ ์ หอมบญุมา

12:32.3810 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิ ทองพรกิ

DNF99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีสทิธพิร สงัขท์อง

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15:54.001 สโมสรกองทพัเรอืณัฐวฒุ ิ อนินุ่ม

16:13.372 สโมสรกองทพับกเชดิชยั ภตูาโก

16:16.203 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวธุฒ ธวรรณชพี

17:37.584 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. สมคดิ ลิว้มโนเงนิ

18:19.905 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิ ทองพรกิ

18:23.366 กรฑีาสตลูศรอีาร ี เกษมศกัดิ์

18:28.057 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงครามนัฐวฒุ ิ จิว๋กรา่ง

18:46.408 บคุคลAlfred Rekers

19:30.949 ร.ร. สามพรานวทิยานพกร สขุสมบรูณ์

10,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

34:57.571 สโมสรกองทพัเรอืณัฐวฒุ ิ อนินุ่ม

35:00.062 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวธุฒ ธวรรณชพี

35:43.813 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติพ.ต.ต.บญุช ู จันทรเ์ดชะ

37:13.944 สโมสรกองทพัเรอือนันต ์ พรมเสนยี์

38:26.285 สมาคมกฬีาแหง่ปัตตานีสขิรนิทร ์ มะซะ

38:46.066 ร.ร. สามพรานวทิยานพกร สขุสมบรูณ์

39:14.577 กรฑีาสตลูศรอีาร ี เกษมศกัดิ์

40:23.198 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิ ทองพรกิ

DNF99 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ฐติพิงศ ์ พรหมสวุรรณ

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.7

14.681 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอนุสรณ ์ ไชสา

14.742 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. ภาณุวฒัน ์ ขวญัยนื

14.863 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. ณัฐพล ดนัสงูเนนิ

15.414 กองทพัภาคที ่ 4ส.อ. ปรญิญา มลูเอก

15.415 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bจ.อ.ธนาวฒุ ิ นุ่มจันทร์

15.496 กรฑีาเพชรบรูณ์เนตกิร ทองคํา
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110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.7

15.627 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สามารถ นุชนารถ

15.708 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bฐานทพั สถิริะบตุร

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

52.391 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. ธนวทิย ์ ประเสรฐิทรัพย์

53.562 สโมสรกองทพับกส.อ. ณัฐพงษ์ ขนอม

54.373 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพลฯ พัทนันท ์ ทอผา้ทอง

55.174 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aชยัวฒัน ์ ทองจํารญู

55.295 กองทพัภาคที ่ 4ส.ต. กฤษฏา บญุมลู

55.346 สมาคมกฬีากรฑีาจังหวดัขอนแกน่ชยัวฒัน ์ มศรี

56.397 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติหสันัย จันทรเ์รยีง

DNS99 กองทพัภาคที ่ 4ส.อ. ธรีะเดช หนูแกว้

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

39.981 สโมสรกองทพัเรอืปัณธรณ ์ ซือ่ดี

40.042 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.ท.กฤษฎา นามสวุรรณ

41.953 กองทพัภาคที ่ 4ส.อ. วรนันท ์ แซฉ่ิน้

42.304 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัตรังเฉลมิชยั สวา่งอารมณ์

42.895 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bพลฯ จริยสุ กาญจนะรังสี

43.166 มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสมีาอภเิชษฐ ์ โนนทอง

43.487 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงครามณัฐนนท ์ นาสนิ

45.158 กรฑีาธรรมศาสตร์อคัรพงษ์ พัฒนว์รารมณ์

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:12.491 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ท.รชต แวรอนชกัตี

3:16.802 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. พพัิฒนพ์ร พว่งพี

3:23.313 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.ท.ตรเีนตร กฤษดานุกลุวงศ์

3:27.304 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีชชัวนิ พันธผ์กู

3:27.485 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. ธปิธเนศ ศรภีา

20,000 m Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:42.47.351 สโมสรกองทพับกส.อ. อาทติย ์ ศรวีชิยั

1:49.43.962 สโมสรกองทพัเรอืพลฯ อกุฤษฎ ์ ศรสีง่
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20,000 m Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:52.26.993 บคุคลสรุชาต ิ แทสี

1:53.35.964 สโมสรกองทพับกชยัวทิยช์ติ คนฟู

1:56.08.685 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธรีะพงษ์ เฉลยีววงศ์

1:59.03.816 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.กติตพิงษ์ จอนดว้ง

1:59.17.627 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติสมโชค แจง้วัง

2:05.53.988 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติรุน่นอ้ง บญุญานุวตัร

DNF99 สโมสรกองทพัเรอืวเิชยีร หมือ่โปกู

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.111 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. ศกัดิส์ทิธิ ์ สทิธชิยั

2.082 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลณัฐพงศ ์ แกว้มณี

2.003 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. ณรงคฤ์ทธิ ์ เกตแุสง

2.003 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. ชศูกัดิ ์ แสนธจัิกร์

2.003 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัตรังตะวนั แกว้ดํา

2.006 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชติพัินธ ์ บัตปัิญญา

1.957 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีรพพัีฒน ์ หนุนดี

1.858 กรฑีาเพชรบรูณ์อรชิา ปัดไชสง

0.099 สโมสรกองทพัเรอืจ.อ. โยธนิ รืน่สคุนธ์

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7.371 กองทพัภาคที ่ 4ส.อ. ศรันย ์ แสนบัวคํา

7.372 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. กสณิภพ ชมชะนัด

7.293 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.ปรัชญา เทพรักษ์

7.194 สโมสรกองทพับกอส.ทพ. ชยัยา สขุขา

7.135 สโมสรกองทพับกพลฯ สพุจน ์ บญุหนุน

7.116 สมาคมกฬีากรฑีาจังหวดัขอนแกน่ตรภีพ มานะพมิพ์

6.827 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ณัฐพงศ ์ ศรนีนทา

6.778 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ธนพล ออ่นตา

6.709 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์วสนัต ์ คํามาก

6.3610 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสรุเกยีรต ิ ทวเีฉลมิดษิฐ

6.3011 กองทพัภาคที ่ 4ส.อ. ศราวธุ ขอ้ยุน่

5.3012 ลพบรุีชยัพร พชิยัสงค์

4.5413 สโมสรกองทพัเรอืจ.อ. โยธนิ รืน่สคุนธ์

0.099 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพเิชษฐ ทา่เรอืรักษ์



 สรปุผลเฉพาะรอบชงิชนะเลศิ

Page 6 of 53

 ประชาชนชาย

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.481 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์วสนัต ์ คํามาก ‐0.1

15.312 สโมสรกองทพับกพลฯ สพุจน ์ บญุหนุน +1.8

15.173 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ณัฐพงศ ์ ศรนีนทา +0.6

14.994 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวศิรตุ สวุะไชย +1.5

14.935 สโมสรกองทพัเรอืจ.อ. โยธนิ รืน่สคุนธ์ ‐0.2

14.426 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ธนพล ออ่นตา +0.3

14.237 สโมสรกองทพับกจ.ส.อ. วรัญญ ู คงนลิ ‐0.2

13.928 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. ชศูกัดิ ์ แสนธจัิกร์ ‐0.8

13.579 กองทพัภาคที ่ 4ส.อ. ศราวธุ ขอ้ยุน่ +1.6

0.099 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.ปรัชญา เทพรักษ์

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.601 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.ภาสพงศ ์ อํา่สําอาง

5.202 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.กรฑีา สนิธวาชวีะ

5.103 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปรณต ภูร่ะหงษ์

5.004 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. กสณิภพ ชมชะนัด

4.205 บคุคลนครนิทร ์ ชาตป่ิาสกั

4.006 สโมสรกองทพับกคงเดช ปัญญาสวัสดิ์

0.099 สโมสรกองทพับกส.อ. ชาญวทิยะ ขนัผง

0.099 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติร.ต.อ.สมพงษ์ โสมบา้นกรวย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16.631 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่จักรพรรด ิ นอ้ยศรี

16.092 สโมสรกองทพับกจ.ส.ต. พรอ้มรบ จันทมิา

15.963 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.ธวฒั คชนิทร์

15.524 สโมสรกองทพับกจ.ส.อ. ชชัวาล พลเยีย่ม

15.165 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. ธงชยั ศลิามลู

15.116 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.สทุธศิกัดิ ์ สงิหข์รณ์

14.637 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.ปัญญาวธุ บํารงุ

14.618 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.สปุระวณี ์ เกรยีงไกรขจร

13.349 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. กติตพิงษ์ บญุมาวนั

0.099 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสหสัวรรษ พวงทอง
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.801 สโมสรกองทพับกส.อ. ณรงค ์ เบ็ญจรญู

46.642 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.สปุระวณี ์ เกรยีงไกรขจร

46.243 สโมสรกองทพับกส.ต. อาทติย ์ มาลาศรี

45.764 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. ธงชยั ศลิามลู

45.535 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.สทุธศิกัดิ ์ สงิหข์รณ์

44.086 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัขอนแกน่จักรพรรด ิ นอ้ยศรี

38.647 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.ปัญญาวธุ บํารงุ

37.348 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์อนุชา บรรดากาล

37.059 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. กติตพิงษ์ บญุมาวนั

29.1910 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสหสัวรรษ พวงทอง

28.2211 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรุศกัดิ ์ ดา่นดา้ว

25.7312 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์พศนิ แสงศรจัีนทร์

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

61.771 สโมสรกองทพัเรอืวนัเฉลมิ รสชา

60.822 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.หสัดนิ รอดมณี

60.553 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพลฯ ธนวตั แซเ่ฮง

60.504 สโมสรกองทพับกจ.ส.ท. นนทชั พลานุพัฒน์

58.025 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามชชวนิ นามผีล

57.966 สโมสรกองทพับกจ.ส.ท. ทนงค ์ เพชรทอง

56.227 กรฑีาธรรมศาสตร์ปิยะศริ ิ อนิทะประสงค์

52.368 กองทพัภาคที ่ 4ส.ต. ปรเมศ หมัดผอม

44.629 กองทพัภาคที ่ 4ส.ต. สทัุศน ์ กองเคน

44.6210 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงครามธนกิ ใจยง

099 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.สทุธศิกัดิ ์ สงิหข์รณ์

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

63.861 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. กติตพิงษ์ บญุมาวนั

54.162 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aณัฐพล ปากน้ํา

49.073 สโมสรกองทพัเรอือส.ทพ. ธงชยั ศลิามลู

48.734 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพ.อ.อ.ยงจรส กนัจู

47.405 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์บญุกอง เสน่หพ์ดู

42.586 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์อนุชา บรรดากาล

41.317 สโมสรกองทพับกส.อ. วชิติ หอมทวนลม

39.628 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรุศกัดิ ์ ดา่นดา้ว
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Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
32.599 สโมสรกองทพับกจ.ส.อ. ขวญัชยั น้ําสมบรูณ์

23.1210 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์พศนิ แสงศรจัีนทร์

0.099 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.ธวฒั คชนิทร์

Decathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5,9161 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.กรฑีา สนิธวาชวีะ

5,5252 สโมสรกองทพับกฤทธไิกร คอินิธิ

4,6593 สโมสรกองทพับกคงเดช ปัญญาสวัสดิ์
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100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.4

11.801 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสภุาวรรณ ธปัิตย์

12.082 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรอมุา เชษฐา

12.083 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจ.อ.หญงิ ทศัพร วรรณกจิ

12.414 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bจริวรรณ ชตูระกลู

12.665 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีพัชราภรณ์ จงไกรจักร

12.716 กรฑีาธรรมศาสตร์จันทนา เนยีมนอ้ย

12.957 มหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุีกาญจนากรณ์ สนิทกัทรัพย์

13.208 มหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุีศริลิกัษณ์ ปะละภา

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

24.601 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสภุาวรรณ ธปัิตย์

24.742 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศภุานชิ พลูเกดิ

25.673 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aขวญัฤทัย ปากดี

26.374 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีรัชดา ตาหลี

26.655 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bเกศมณี จันทรมติรี

26.716 มหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุีกาญจนากรณ์ สนิทกัทรัพย์

27.157 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bจันทรธ์ริา ศรวีมิล

27.208 มหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุีศริลิกัษณ์ ปะละภา

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

57.071 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสกุญัญา จันทรช์าวนา

57.242 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีรัชดา ตาหลี

58.753 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศภุานชิ พลูเกดิ

1:00.114 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปิยะฉัตร ขาวลว้น

1:05.355 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ปานทพิย ์ รูเ้จน

1:09.186 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์สขุมุาลย ์ พันธพ์บิลูย์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:19.911 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจฑุามาศ โขนขํา

2:22.812 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์พรกลม ไตรแกว้

2:26.243 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีรัชดา ตาหลี

2:32.664 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรวรรณ ไกรสงิห์

2:44.855 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์วภิาวด ี ชว่ยสองเมอืง

2:48.976 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ปานทพิย ์ รูเ้จน
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5:05.811 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์พรกลม ไตรแกว้

5:.09.292 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สณีุกา ปรชีาโปรง่

5:05.813 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจฑุามาศ โขนขํา

5:28.804 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรวรรณ ไกรสงิห์

5:32.825 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุญัญา จันทะใส

5:51.006 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์อรนุช เสกสรรคพ์ณาไพร

6:00.187 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์วภิาวด ี ชว่ยสองเมอืง

6:11.748 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีดวงฤด ี จันรอด

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12‐17.981 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรนุช เอีย่มเทศ

14‐00.512 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุญัญา จันทะใส

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

19:23.181 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายลนิดา จันทะชดิ

20:06.342 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สณีุกา ปรชีาโปรง่

21:42.363 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aณัฐธดิา เถานอ้ย

23:46.464 กรฑีาเพชรบรูณ์รุง้พราย หงสข์าวปนู

DNF99 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีดวงฤด ี จันรอด

10,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

40:53.821 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายลนิดา จันทะชดิ

44:00.322 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aณัฐพร ธรรมเทีย่ง

46:33.33 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aณัฐธดิา เถานอ้ย

47:24.314 กรฑีาเพชรบรูณ์วรศิรา วงคห์ลม่แกว้

DNF99 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีเสาวนยี ์ เนาวส์วุรรณ

DNF99 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสดุารัตน ์ ยศราโม

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.0

14.311 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสชุาดา มศีรี

14.832 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปัทมาวรรณ รยิาพันธ์

15.553 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์นัทตะวนั ดาวนัดี

15.624 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีพัชราภรณ์ จงไกรจักร
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100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.0

15.825 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีธนาภรณ ์ จันทรอ์อ่น

17.356 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงครามทพิย ์ คลอ่งงาน

17.657 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์พริญิญา ไชยมงคล

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:02.491 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจฑุามาศ โขนขํา

1:02.712 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุาพร สมศรี

1:07.913 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bชญาภา เสาประเสรฐิ

1:19.034 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีเกวลนิ สงัขเ์ขือ่น

DNS99 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกรรณกิา พมิพาชาติ

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.051 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีพัชราภรณ์ จงไกรจักร

48.502 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bเกศมณี จันทรมติรี

50.643 กรฑีาธรรมศาสตร์พัชรมณี ชนิบวรวงศ์

51.194 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์พริญิญา ไชยมงคล

57.495 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรอมุา เชษฐา

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:54.091 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีมลธติา สมบัตชิยั

4:03.442 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสชุาดา มศีรี

4:08.893 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bวรรณภา ประนามะตัง

4:19.644 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์กติตกิา กา๋บญุเรอืง

20,000 m Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:02.44.841 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธนภรณ ์ อศัววงศเ์จรญิ

2:05.02.812 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bกชพร ตัง้ศรวีงษ์

2:10.34.633 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนฤมล บัวสวุวรณ

2:19.20.884 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสดุารัตน ์ ยศราโม

2:21.05.675 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อบุลวรรณ อนุรักษ์พงพี

DNF99 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีเสาวนยี ์ เนาวส์วุรรณ

DNF99 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ภัทราภรณ์ มะลลิา
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 ประชาชนหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.791 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลวนดิา บญุวรรณ

1.652 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกรอบแกว้ แตม้ศรี

099 กรฑีาเพชรบรูณ์จารวุรรณ กจิตพัิด

099 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีปิยดา บัวแสง

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6.241 บคุคลปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

5.982 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกชกร คําเรอืงศรี

5.663 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีธนาภรณ ์ จันทรอ์อ่น

5.594 กรฑีาธรรมศาสตร์กาญจนธ์ดิา เสอืโต

5.585 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพจนาฎ สมศรี

5.256 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสนุสิา สงัขท์อง

5.127 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์นัทตะวนั ดาวนัดี

5.008 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิลูสงครามธัญญารัตน ์ บัวสขุ

4.809 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ชลธชิา ยะฟู

4.6210 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ปิยะรัตน ตุม้ดลีงั

0.099 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธัญญรัตน ์ นลิวรรณ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

13.541 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.หญงิ ปรญิญา เฉือ่ยมะเรงิ +0.4

12.412 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพจนาฎ สมศรี +1.1

12.013 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีธนาภรณ ์ จันทรอ์อ่น +1.6

11.974 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีสนุสิา สงัขท์อง +1.6

11.775 กรฑีาธรรมศาสตร์กาญจนธ์ดิา เสอืโต +0.2

11.296 กรฑีาธรรมศาสตร์พณัิฐชา ลาคําสาย +0.1

0.099 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ชลธชิา ยะฟู

0.099 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธัญญรัตน ์ นลิวรรณ

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.801 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.หญงิ ชญาณศิา ชมชืน่ดี

3.002 บคุคลกนัตา จริะมงคล

2.803 บคุคลชญานนิ มสีญัเทยีะ

0.099 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสทุธกิานต ์ คํามล

0.099 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aนันทกา รักษาไวย์
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 ประชาชนหญงิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.291 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอารรัีตน ์ อนิทดษิฐ

13.522 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอาทมิา เสาวไพบลูย์

12.863 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจารวุรรณ สรอ้ยเสนา

12.284 สโมสรกองทพัเรอืสนุสิา โครตศรเีมอืง

10.615 กรฑีาเพชรบรูณ์สปุรยีา แถวสวุรรณ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

50.411 สํานักงานตํารวจแหง่ชาติส.ต.ต.หญงิ สเุบญรัตน ์ อนิแสง

42.172 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีจารวุรรณ สรอ้ยเสนา

31.323 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอาทมิา เสาวไพบลูย์

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

49.971 สโมสรกองทพัเรอืณัฏฐา นาชาญ

48.592 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aจรยิา วชิยัดษิฐ

44.233 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสวุนันท ์ วงษ์มงคล

36.854 สโมสรกองทพัเรอืสนุสิา โครตศรเีมอืง

24.635 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีปิยดา บัวแสง

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

58.231 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aมิง่กมล คุม้ผล

53.762 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปานวาศ กมิสรา้ง

46.453 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bสาวติร ี แกว้ศรี

Heptathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4,1781 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกชกร คําเรอืงศรี

3,7412 กรฑีาธรรมศาสตร์พณัิฐชา ลาคําสาย

3,6073 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์นัทตะวนั ดาวนัดี

3,1604 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์พริญิญา ไชยมงคล

2,6195 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านีปิยดา บัวแสง



 สรปุผลเฉพาะรอบชงิชนะเลศิ

Page 14 of 53

 เยาวชนชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.7

10.901 สโมสรกองทพัเรอืณภัทร คําเรยีน

10.992 Signature Sport รวมโชค เสมาทอง

11.063 สโมสรกองทพัเรอืสนัต ิ อนุภักดิ์

11.094 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ปิยงักรู อว่มอรณุ

11.155 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิ ออ่นตา

11.186 ร.ร. สามพรานวทิยาวรีะศักดิ ์ แกว้ปราณี

11.207 จังหวัดน่านณฐวรรธ เอีย่มอดุม

11.328 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศราวธุ สะตังโหมง

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.1

21.781 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรัชญา ประภาศ

22.052 สโมสรกองทพัเรอืกรรชยั ฉมิทอง

22.423 Signature Sport รวมโชค เสมาทอง

22.544 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลธนกฤต นพคณุ

22.615 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ

22.846 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

22.887 สมาคมกฬีาจังหวัดหนองคายเดชโฆษิต ผงมลีะ

23.128 สโมสรกองทพัเรอืสนัต ิ อนุภักดิ์

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.631 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

49.852 สโมสรกองทพัเรอืวรีพล ทองเรอืง

49.943 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลนาคา พิง้ไธสง

50.164 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aเอกลกัษณ ์ ศรบีู

50.765 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

51.166 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสากล สงิหว์เิศษ

51.177 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรพล สทุธรัิกษ์

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:01.721 สโมสรกองทพัเรอืปิยะราช สนัตรัิงสมิันตุ์

2:01.792 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

2:01.933 สโมสรกองทพัเรอืจลุจักร ดษิฐบรรจง

2:02.204 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรศภุกจิ สมนกึ
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800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:04.955 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิง สายชยั

2:06.266 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

2:07.467 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาพรีะพัฒน ์ มานพ

2:09.158 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูอยู่

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

3:17.583 สโมสรกองทพัเรอืเจษฎา สมดวน

4:26.078 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมคําออ่ง ลงุตะ๊

4:26.689 ร.ร. มัธยมจติจัณอภเิดช ลอืกอ้งไพบลูย์

4:32.1212 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกชยพล อนุจร

4:33.7113 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

4:36.1614 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aนตพินฑ ์ อุน่หนู

4:36.6015 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีณัชชานน เชือ้พลพชิยั

4:44.5924 3R Sportกติตพิงศ ์ ป่าขาว

4:44.9025 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

4:48.6629 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิวราวฒุ ิ ซยุกระเดือ่ง

4:49.3430 ร.ร. เทพศรินิทรร์ม่เกลา้โชตโิรจน ์ โชตติระกลู

4:50.5031 ร.ร. วเิชยีรมาตุธรรมรัตน ์ สขุคุม้

4:57.7340 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

5:01.3041 ร.ร. ป่าซางทนงศักดิ ์ ทองรัตน์

5:10.2244 ร.ร. สามพรานวทิยาชนนิทร โตตยิะ

5:11.4745 สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงสทิธพิงศ ์ คําเคน

5:29.5552 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการสงิหช์ยั อยูท่อง

5:33.3554 ร.ร. พัทลงุยสุร ี ชเูล็ก

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:18.184 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกติตพิงษ์ ขวญัชมุ

4:24.486 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

4:29.0010 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสพลดนัย อนิทรพรหม

4:30.1111 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรจักรนิทร ์ ลนุพลิา

4:37.7816 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

4:39.4719 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

4:41.6120 ร.ร. วเิชยีรมาตุเกรกิเกยีรต ิ พรหมมี

4:43.9022 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีกรวทิย ์ ไหมแกว้

4:44.1323 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

4:45.0926 ร.ร. กฉุนิารายณ์พงศพ์นชิ โพธบิรุี

4:51.3332 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนรัชชานนท ์ ทะเลทอง
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
4:52.1833 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ธราธร สขุไทย

4:54.3835 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยชนาธปิ ไทยกรรณ์

4:55.2036 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ราเชนต ์ สนิสพุรรณ

4:56.9439 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภมูภิัทร แสนแทน

5:10.0743 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ชนะชยั จันทมาลา

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

5:33.0853 บคุคลธรีศกัดิ ์ มั่นคง

5:36.7655 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่ชนะศกัดิ ์ กองไชยสงค์

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

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:14.501 สโมสรกองทพัเรอืจลุจักร ดษิฐบรรจง

4:15.612 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชยัณรงค ์ วงคดํ์ารงคว์วิฒัน์

4:24.365 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พฒุพิง สายชยั

4:24.927 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

4:38.7117 กรฑีาสตลูอดศิักดิ ์ สํานักพงษ์

4:38.9218 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารภัทรกร ณรงคร์าช

4:43.2421 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์ ดอนทอง

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

4:48.5128 ร.ร. พัทลงุดํารงศกัดิ ์ โยธา

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

4:56.0337 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูอยู่

4:56.1338 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิไกรวนิ ศรสีวุรรณ

5:06.6142 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูชนิกฤต สงูปานเขา

5:14.0046 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาอภสิทิธิ ์ พดุจบี

5:16.9447 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

5:17.8148 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาสภุัทร แกว้วารี

5:20.3449 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาทศพร ศรโีชติ

5:21.1250 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

5:37.6756 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาไชยวัฒย ์ เวยีงชยัภมู ิ

6:42.5358 ร.ร. ฝางวทิยายนปฏภิาณ อุน่คํา

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10:13.531 สโมสรกองทพัเรอืภบูดนิทร ์ ศกัดวิงศ์

10:23.692 สโมสรกองทพัเรอืเจษฎา สมดวน

10:40.223 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกวรีกฤช พงษ์ธานี

11:15.324 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชอภสิทิธิ ์ บัวมาศ
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3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11:18.305 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

11:20.466 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

11:23.847 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรจักรนิทร ์ ลนุพลิา

11:26.518 ร.ร. นาทววีทิยาคมพงศกร แกว้กลบับัว

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

11:59.8410 ร.ร. กฉุนิารายณ์พงศพ์นชิ โพธบิรุี

12:08.8211 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

12:10.9712 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรธรีะศกัดิ ์ วงศศ์รทีา

12:16.6113 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมคําแดด คําแหลง

1229.1014 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรีวฒุ ิ อยูเ่จรญิ

12:30.5215 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรีพล บญุมานะ

12:42.6416 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสยามรัฐ สกุมุาลย์

12:48.5017 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรุชยั มมุทอง

13:05.5818 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชทกัษิณ มากจงดี

13:10.6019 ร.ร. สววีทิยาภรูพัิฒน ์ มาศสขุ

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

14:11.4821 ร.ร. สามพรานวทิยาธรีภมู ิ บญุนํา

14:35.5622 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธันวา แสงงาม

DNF99 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมพชิญตุม ์ จรีะพงษ์

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aนัสรยี ์ เบ็ญแวดาโอะ๊

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

16:56.911 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาภัคนันท ์ นนทภ์ักดี

16:58.212 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ชยัณรงค ์ วงคดํ์ารงคว์วิฒัน์

17:25.544 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกวรีกฤช พงษ์ธานี

17:41.226 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทิธริาช โพธิช์นัง

18:10.6210 ร.ร. มัธยมจติจัณอภเิดช ลอืกอ้งไพบลูย์

18:10.6911 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกติตพิงษ์ ขวญัชมุ

18:25.5412 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

18:36.3714 ร.ร. วเิชยีรมาตุเกรกิเกยีรต ิ พรหมมี

18:41.2515 ร.ร. วเิชยีรมาตุธรรมรัตน ์ สขุคุม้

18.42.2516 ร.ร. ศกึษานาร ี วทิยาคณศิร หนองนา

18:42.6517 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aนตพินฑ ์ อุน่หนู

18:52.9619 ร.ร. ป่าซางอจัฉราวฒุ ิ บญุอปุละ

19:05.6621 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมคําแดด คําแหลง

19:23.2823 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีชนกนัฑ ์ ทองชู
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5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
19:23.9724 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารภัทรกร ณรงคร์าช

19:36.1627 ร.ร. สามพรานวทิยาชนนิทร โตตยิะ

20:03.6232 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัแมฮ่อ่งสอนรัฐชยั เจรญิสมาธิ

20:15.9734 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิวราวฒุ ิ ซยุกระเดือ่ง

20:35.3936 ร.ร. พะเยาพทิยาคมวรโชต ิ จันทรผ์องศรี

20:35.3937 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพรีวฒุ ิ อยูเ่จรญิ

21:23.7843 ร.ร. เทพศรินิทรร์ม่เกลา้โชตโิรจน ์ โชตติระกลู

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

DNF99 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาไชยวัฒย ์ เวยีงชยัภมู ิ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

17:04.673 สโมสรกองทพัเรอือรรถพันธ ์ ป่ินแกว้

17:38.345 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารสทุธพิงศ ์ ยกกําพล

1749.037 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสวลิ ์ ดวงทพิย์

17:54.518 ร.ร. นาทววีทิยาคมพงศกร แกว้กลบับัว

17:57.169 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์ ดอนทอง

18:33.2113 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

18:46.1218 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรจักรนิทร ์ ลนุพลิา

19:04.6020 กรฑีาสตลูอดศิักดิ ์ สํานักพงษ์

19:08.0822 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

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

19:35.1026 3R Sportกติตพิงศ ์ ป่าขาว

19:42.8228 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชอภสิทิธิ ์ บัวมาศ

19:44.8129 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ราเชนต ์ สนิสพุรรณ

19:50.0830 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

19:58.6031 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สพุรรณ พนิจิอาชา

20:09.4833 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรธรีะศกัดิ ์ วงศศ์รทีา

20:32.9535 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่กติตศิกัดิ ์ จา่เต

20:40.6338 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรีพล บญุมานะ

20:54.8839 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาสภุัทร แกว้วารี

20:59.3340 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aนัสรยี ์ เบ็ญแวดาโอะ๊

21:16.3741 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลกติตทิศัน ์ เสนาดี

21:16.5242 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูชนิกฤต สงูปานเขา

22:16.4045 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีธนภทัร เปกรัมย์

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

14.431 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร



 สรปุผลเฉพาะรอบชงิชนะเลศิ

Page 19 of 53

 เยาวชนชาย

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

14.472 สโมสรกองทพัเรอืปัณธรณ ์ ซือ่ดี

14.543 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัทธพงศ ์ บญุโญประการ

15.574 สโมสรกองทพัเรอืปฏภิาณ เทยีมสอาด

15.685 ร.ร. พทุไธสงจรีะพัฒน ์ พันสนีาค

15.956 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

16.067 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศราวธุ สาระสขุ

17.498 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเจษฎา เพงิแกว้

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

54.031 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์ สวา่งโลก

54.282 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

56.983 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีศถุกฤต สงัขท์อง

58.174 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ นราศกัดิ ์ กณัฑแ์กว้

58.445 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเจษฎา เพงิแกว้

59.096 สโมสรกองทพัเรอืภาสวฒุ ิ นรเดชานนท์

59.517 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ภาคนิ จงอยู่

1:00.798 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนดล ยะแหม

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.991 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนัทธพงศ ์ บญุโญประการ

42.082 สโมสรกองทพัเรอืปัณธรณ ์ ซือ่ดี

42.113 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศราวธุ สะตังโหมง

42.724 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธนาชยั แสงอรณุ

43.255 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ ธรีภัทร รัตนพันธ์

43.596 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลสทิธชิยั โพธิศ์รี

43.707 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการชวีานนท ์ เคาวสตุ

43.628 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสน้

4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:18.861 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีมณฑวรรษ แรเ่พชร

3:21.042 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชร เพ็ชรแกว้

3:23.023 สโมสรกองทพัเรอืปิยะราช สนัตรัิงสมิันตุ์

3:24.614 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพัชรพล สวสัดี

3:26.325 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชตันตกิร ราชรักษ์
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4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3:27.966 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพชิยัภษิูต ศริบิตุร

3:30.007 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีณัชชานน เชือ้พลพชิยั

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

53:33.321 สโมสรกองทพัเรอืศภุกติติ ์ วรรณสา

54:19.142 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aมยูะหวดัอามนี สาแหละ

55:40.273 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีเอกรัตน ์ แซแ่ต ้

56:54.694 สโมสรกองทพัเรอืจะหวะ เมอืงจัน

1:00.53.735 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

1:03.03.236 ร.ร. เมอืงพญาแลวทิยาไชยวัฒย ์ เวยีงชยัภมู ิ

1:03.35.907 ร.ร. กลัยาณวตัรชมอนิทร ์ ทองศริิ

1:03.46.108 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปณุยวรี ์ วงัคําฟู

1:04.13.379 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางตะวนั แกว้วมิล

1:07.44.5310 ร.ร. บางมดวทิยา สสีกุหวาดจวนอปุถัมภ์พลนาถ สําราญนติกิลุ

1:12.19.1411 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bอานัส ดาโอะมสุอ

1:12.20.9512 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

DNF99 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aคําภรี ์ แวงชยัภมู

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางชตุพิงศ ์ กลันแยม้

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aมฮูมัหมัดอลัฮาด ี อาบ๊ะ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2.011 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชยัโรจน ์ ศรกีมล

1.982 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชชัชยั นลิพงษ์

1.953 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพรีพัฒน ์ อนิทรสวุรรณ

1.954 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชยัมงคล ทรงภานุช

1.905 สโมสรกองทพัเรอืนครนิทร ์ สพีฤติ

1.856 สโมสรกองทพัเรอืวชริพล สอนรัมย์

1.856 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ วงศธร เพิม่พนู

1.858 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกชลนัธร กอ้นบญุใส

1.859 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่จักรนิ เพ็งคํา่

1.8010 ร.ร. พัทลงุหฤษฎ พรหมทอง

1.8011 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังยอดรัก ฉันทะพงศกร

1.8012 ร.ร. พัทลงุพบธรรม อนิทรภักดิ์

1.7513 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ ชตุพิงศ ์ แกว้กลุ

1.7514 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสณัหณัฐ กาญจนวจิติร
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.7015 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

0.099 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

0.099 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ ขันตพิงศ ์ แกน่เพชร

0.099 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนราวชิญ ์ ปรสีมัย

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกรวชิญ ์ วเิชยีรชติ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6.851 สโมสรกองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ กจิตผัิด

6.822 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกติตทิชั มาสงัข์

6.603 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ วรีภัทร ธาตไุพบลูย์

6.604 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่อธบิด ี ออ่นทองใหญ่

6.435 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธิชั งามขํา

6.366 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางชยัธวชั ศรชีมพู

6.327 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชยัวตัน ์ ไชชมพู

6.268 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั จรเกตุ

6.239 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bสไูฮม ี วาเลา๊ะ

6.2310 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรีวตัร สายสระนอ้ย

6.2211 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวนัมนู หนูจันทร์

5.7612 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bอลักอรห์มะ๊ หามะ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.361 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรีวตัร สายสระนอ้ย

14.182 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวนัมนู หนูจันทร์

14.003 สโมสรกองทพัเรอืธรีศกัดิ ์ กจิตผัิด

13.934 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aปพน จันทรเ์ต็ม

13.825 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bอลักอรห์มะ๊ หามะ

13.816 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธนวฒัน ์ ขอบขํา

13.507 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aตรเีพชร ทวเีฉลมิดษิฐ์

13.448 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธิชั งามขํา

13.409 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชนาธร แสนกลา้

13.0810 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Bสไูฮม ี วาเลา๊ะ

12.7911 ร.ร. อดุรพทิยานุกลูธนกฤต สขุพอ

12.6412 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ วรีภัทร ธาตไุพบลูย์

12.4213 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มนาธาน พลนอก

12.2814 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลกติตพิงษ์ กอบัวแกว้
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
12.2215 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติพิงศ ์ ใจพจิติร

11.6816 ร.ร. พัทลงุปฎวิตั ิ เจรญิมาศ

11.5017 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4.251 สโมสรกองทพัเรอืเรวตั จันทรด์ี

4.252 สโมสรกองทพัเรอือญัญาฤทธิ ์ อรณุรัตน์

3.303 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aวรีชยั แซอ่ึง้

3.104 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aอรรถวฒัน ์ ชอลี

3.105 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Bสทุธพิจน ์ ปานเสยีง

2.906 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Bพาย ุ โพธิพ์ี

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16.991 สโมสรกองทพัเรอืพัชรพล ปิยะพันธ์

15.672 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีบัณฑติ สงิหทองกลู

14.423 สโมสรกองทพัเรอืปณธิาน นาสมฝัน

13.974 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ

13.785 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่เมธวนิ บตุรสองคอน

13.596 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางชยัยศ เออืยกระโทก

11.847 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิาฤทธิ ์ มาอนิ

11.728 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์ สขุโก

11.549 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนากร สโุพธิ์

11.3610 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางเพ็ชรรัตน ์ ชัง่กรสิ

11.3011 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่นติภิมู ิ แสนใจ

10.6212 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพพัิฒน ์ ภมูอินิทร์

10.4613 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

10.3914 พนมไพรวทิยาคารพงศธร ปาทะหา

10.3115 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุภมูนัินท ์ คงเกลีย้ง

9.9916 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัเกยีรตศิกัดิ ์ ถนอมสงวน

9.7917 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ภาคภมู ิ รอดเขยีว

7.9018 ร.ร. ศรไีผทสมันต์ธนากร สมหวงั

099 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

50.661 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีบัณฑติ สงิหทองกลู

45.492 สโมสรกองทพัเรอืปณธิาน นาสมฝัน

42.333 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางชยัยศ เออืยกระโทก

39.334 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกยีรตปิระดษิฐ ์ ศรใีส

39.275 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางเพ็ชรรัตน ์ ชัง่กรสิ

36.816 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอนสกัผดงุวทิย์คณาวฒุ ิ ขวญัทอง

36.217 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิาฤทธิ ์ มาอนิ

34.718 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม

33.189 สโมสรกองทพัเรอืพัชรพล ปิยะพันธ์

31.7410 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

31.4411 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุภมูนัินท ์ คงเกลีย้ง

31.3612 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพพัิฒน ์ ภมูอินิทร์

29.9513 ร.ร. สามพรานวทิยาจักร ดปีระเสรฐิ

29.9014 พนมไพรวทิยาคารพงศธร ปาทะหา

26.8315 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

22.3416 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ณัฐพล ชาตมินตรี

19.4917 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์เจษฎากร สวุดษิฐ์

16.4118 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ศภุวชิญ ์ กจินเิทศ

15.9519 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อภชิาต ิ กฏุมัจฉา

0.099 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาสทุธพิงษ์ สนิธภุมู ิ

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์ สขุโก

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

62.531 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีวชริวทิย ์ ศรวชิยั

58.102 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐพนธ ์ ชว่ยประดษิฐ์

56.543 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางวชัรเกยีรต ิ ซือ่สตัย์

50.974 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางธรีวฒุ ิ จะกอ่

49.525 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสทิธนัินท ์ สทิธชิยั

49.206 สโมสรกองทพัเรอืธนโชค ฉวภีักดิ์

47.557 ร.ร. สามพรานวทิยาปราเมศวร ์ หอมศริิ

43.728 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐวฒุ ิ หลดุกระโทก

41.029 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สวุฒัน ์ กองเคน

39.5810 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสจุติ เดชบรัุมย์

36.7211 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสรุชยั นอ้ยเรอืง

36.5212 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปรุเชษณ ์ คงไผ่

35.3313 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
35.1114 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 33 จังหวัดลพบรุีวทิวสั สขุเกดิ

30.7415 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมวณชิย ์ เชีย่วชาญรัตนกลุ

29.1016 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ศภุณัฐ ดสีม

29.0217 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ชนิกฤต ผลาผล

0.099 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aศักรนิทร ์ เกดิทพิย์

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรรถพล ศรเีดช

0.099 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัธรีภัทร ์ อทุวงศ์

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

49.911 สโมสรกองทพัเรอืกงัวาน ทองทบั

47.102 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางธันวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

43.203 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกสภุนัย ขนัปลอ้ง

41.664 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีวรวฒุ ิ แกว้วงษ์บน

40.535 ร.ร. นาทววีทิยาคมกลยทุธ พมิพกรรณ์

38.856 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์ วรรณสขุ

37.957 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Bดนุสรณ ์ เหลีย่ววงคภ์ธูร

35.588 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ชนิกฤต ผลาผล

34.559 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Bศักยศ์รณ ์ เรอืนใจหลกั

29.7710 ร.ร. สามพรานวทิยาจักร ดปีระเสรฐิ

22.3811 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aไม ้ อเูม

21.0512 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อภชิาต ิ กฏุมัจฉา

16.2213 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ศภุวชิญ ์ กจินเิทศ

0.099 สโมสรกองทพัเรอืประพลวาด มงคลฟัก

0.099 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิ มาลาจมุปี

Decathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5,5511 สโมสรกองทพัเรอืนคร พเินตรเสถยีร

4,7672 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามศภุวชิญ ์ บํารงุบญุประเสรฐิ

4,5653 ร.ร. สามพรานวทิยาอธวิฒัน ์ แสนทา้ว

4,5014 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธนภทัร ์ จันทรม์ขุ

4,2965 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

4,0226 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางรุง่ตะวัน ชยัสขุ

3,9317 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ ทพิยรักษ์

3,5698 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยปณธิาน รุง่ปญุญพัฒน์

3,5549 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีณัฐพล ประสงคศ์ลิป์
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100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.9

12.201 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุานดา เพชรรักษา

12.302 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปณติา ป่ินไชย

12.343 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ คา่กระโทก

12.544 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลปนัดดา สงิหแ์สง

12.715 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

12.736 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

12.927 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลปพชิญา ดวงมาลยั

13.088 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

25.081 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสกุานดา เพชรรักษา

26.012 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

26.093 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการแพรทอง วรรณโครต

26.214 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพมิพม์าดา กรโีส

26.465 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกนกวรรณ คา่กระโทก

26.536 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลปพชิญา ดวงมาลยั

27.217 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

27.368 บคุคลพรลภสั เพชรชอ้น

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

55.451 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aชเินเยะ โจเซฟฟิน

57.522 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา เวฬวุนารักษ์

59.813 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวริาภรณ ์ มาป้อง

1:00.584 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการบษุสรอ มะหวเีอ็น

1:01.205 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

1:01.976 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ อรสนิ ี สวุรรณมณี

1:02.527 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนีา วงศม์ะเอีย่ม

1:03.088 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูรัตตกิาล พลูสวัสดิ์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:18.031 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัญาลักษณ ์ หนูพร

2:25.442 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสรินิทร ์ วฒันปัญญากลุ

2:27.233 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรวรรณ จันพลโท

2:31.804 ร.ร. เสาไห ้ วมิลวทิยานุกลูรัตตกิาล พลูสวัสดิ์
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800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:33.695 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรไผธ่ดิา เดชเดมิ

2:36.146 สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงพมิพธ์ดิา เบญจทศิมงคล

2:37.537 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีบญุสติา เกตกุาญจน์

DNF99 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวรีฉัตร สวุรรณโชติ

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:00.181 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธดิาพร ปิยมาตย์

5:34.748 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

5:39.739 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

5:46.4310 ร.ร. แมอ่ายวทิยาคมปิยะพร คําแดง

5:48.3711 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรไผธ่ดิา เดชเดมิ

5:48.5012 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

5:48.9613 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิพรธลิา สําราญเย็น

5:57.5216 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรรญษา สขุเมตตา

6:27.6522 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ นงคน์าฎ ปะตสิวุรรณ

7:03.9128 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลจฑุารัตน ์ บญุฤทธิ์

7:19.1329 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรินิทรา กณาลกัษณ์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5:14.522 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกติตกิา สหุฤทดํารงค์

5:30.797 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการรุง่ทวิา แกว้มี

5:49.2414 ร.ร. กลัยาณวตัรองัสมุาลนิ อุน่ผาง

6:02.2217 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถาหนอ้ย

6:23.2021 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

6:35.3024 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วชัรเสรวีงศ์

6:37.4325 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมจารวุรรณ เอกวลิยั

7:03.8427 ราชประชา สมาสยั ฝ่ายมัธยมจฑุามณี เลยีบไธสง

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

5:21.283 ร.ร. นาทววีทิยาคมจฑุามาศ สวุรรณโน

5:21.814 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการเบญจวรรณ ฤทธิโ์ชติ

5:22.635 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาภรชนก ชา้งวลัย์

5:24.936 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กานตช์นก วลิาสไผเ่งนิ

5:52.8015 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีบญุสติา เกตกุาญจน์

6:05.1218 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารณัฐธดิาภรณ ์ ดาเจ๊ะ

6:06.3319 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

6:18.0720 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูศศธิร เจรญิฤทธิ์
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3
6:31.1223 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจฑุารัตน ์ อนิทเพ็ชร์

6:54.6626 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลไอยวรญิญ ์ เลีย้งรืน่รมณ์

3,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12:17.291 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกลัยา อนิทรมาวงค์

12:45.122 ร.ร. นาทววีทิยาคมจฑุามาศ สวุรรณโน

13:24.283 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการรุง่ทวิา แกว้มี

13:24.324 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลชลธชิา อําไพพศิ

13:35.545 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์ วนัดี

13:58.696 ร.ร. นาทววีทิยาคมสทุธดิา วศิพันธุ์

14:07.647 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

14:29.788 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรกนกพร บรรลอืหาญ

14:37.939 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

14:55.8810 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

16:04.8311 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

17:30.5112 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

18:03.5313 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวษิา สวาท

5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

20:22.351 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aธดิาพร ปิยมาตย์

20:26.912 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกลัยา อนิทรมาวงค์

20:44.713 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัชนกีร บรุนิโท

21:12.904 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกนษิฐา เพชรหงษ์

21:32.765 ร.ร. นาทววีทิยาคมสทุธดิา วศิพันธุ์

21:39.026 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิพรธลิา สําราญเย็น

21:58.307 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30กานตช์นก วลิาสไผเ่งนิ

22:04.788 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถาหนอ้ย

22:07.039 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาภรชนก ชา้งวลัย์

22:09.3410 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรรญษา สขุเมตตา

22:34.4711 ร.ร. กลัยาณวตัรองัสมุาลนิ อุน่ผาง

23:42.8712 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัยโสธรกนกพร บรรลอืหาญ

24:34.7913 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

24:37.2714 ร.ร. ตะกัว่ป่า เสนานุกลูศศธิร เจรญิฤทธิ์

24:50.9615 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลัยกญัวรา ลิม้เจรญิ

24:51.1316 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา
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5,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
26:30.6717 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ นงคน์าฎ ปะตสิวุรรณ

27:00.2918 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วชัรเสรวีงศ์

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

14.981 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลณัฐธชิา เส็งนา

15.132 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลณัฐชยา เชาวผั์กปัง

15.653 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aออ่นนุช จันทรท์อง

16.694 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

17.585 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

17.686 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยิง่

17.697 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

18.708 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอนสกัผดงุวทิย์จรัิชญา สาระรัตน์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:02.271 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา เวฬวุนารักษ์

1:05.572 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:06.473 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

1:06.814 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวริาภรณ ์ มาป้อง

1:11.425 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุาษฎรธ์านีคัทลยีา บญุเย็น

1:14.456 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอภัสรา กลํา่เสน

1:17.607 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมนศิรา เข็มทอง

1:17.718 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์คนงึสขุ กลา้ยิง่

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.211 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปณติา ป่ินไชย

48.852 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลณัฐธชิา เส็งนา

49.693 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ยกดี

50.694 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรจุจริา หวงัเชือ้

50.875 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการองัคว์รา อว่มมเีพยีร

51.336 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ

51.687 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกชกร วางกลอน

54.358 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ กลุนิดา แสงจันศริิ
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4x400 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3:54.111 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวรีฉัตร สวุรรณโชติ

4:07.062 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภัทรวรรณ จันพลโท

4:14.173 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพร จําปาคํา

4:21.054 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอภัสรา กลํา่เสน

4:23.845 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ

4:31.316 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ ปัณฑติา จงศรวีฒันพร

4:36.037 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์ รักษ์พงศ์

10,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:01.03.591 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกณดิา จงรักษ์

1:01.25.872 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aวรรณวสิา แสงทะรา

1:03.41.363 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าฎ ทองสมัฤทธิ์

1:06.41.664 ร.ร. พรเจรญิวทิยาพัชรนิทร ์ วงคร์าษฎร์

1:07.25.015 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกมล ชยัเดช

1:07.48.526 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจฑุารัตน ์ อนิทเพ็ชร์

1:12.42.477 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลชลธชิา อําไพพศิ

1:12.44.518 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวษิา สวาท

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์มณฑกานต ์ เดชโนนสงัข์

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.701 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aปรางทพิย ์ ชดิโคกกรวด

1.652 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง

1.653 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

1.604 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสวุญิชา กนัราย

1.505 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการณัฎฐณชิา แยม้ยิม้

1.506 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

099 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการกมลฉัตร เพยีรดี

099 ร.ร. สามพรานวทิยาอภญิญา ศรภีักดี

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.731 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง

5.462 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสภุาวด ี อนิตาถงึ

5.343 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา ชศูริิ

5.234 ร.ร. พัทลงุเอมมกิา จันทรบ์รุี
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.105 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่สภุัสสรา ไขระวิ

5.096 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

5.007 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญินันทภ์ัส คําเลศิ

4.778 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นุชธดิา นลิาราช

4.699 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณชิาภัทร ยอดยิง่

4.6710 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุัสสรา เพชรนอก

4.5911 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปรยีาลักษณ ์ แกว้ขํา

4.4012 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการนรีนุช เชยีงหลวิ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.391 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอรสิา ชศูริิ

12.292 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสภุาวด ี อนิตาถงึ

11.663 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศดานันท ์ ทพิยจั์นทร์

11.504 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุวทัน ์ ชทูอง

11.135 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุัสสรา เพชรนอก

11.086 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการนรีนุช เชยีงหลวิ

11.077 ร.ร. พัทลงุเอมมกิา จันทรบ์รุี

10.398 ร.ร. พัทลงุณัฐพร เสน้บัตร

10.379 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นุชธดิา นลิาราช

10.3410 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณชิาภัทร ยอดยิง่

9.5511 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอนสกัผดงุวทิย์กลุธดิา บัวคํา

9.4612 ร.ร. บดนิทรเดชา สงิห ์ สงิหเสน ี สมทุรปราการศศพิมิพ ์ นอ้ยถนอม

0.099 ร.ร. ภซูางวทิยาคมพัชรา วงชมพู

0.099 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพยิดา โพธิเ์ฉย

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.601 บรษัิท ไฮควิผลติภัณฑอ์าหาร จํากัด (โรซา่)ชลธชิา คะบตุร

3.052 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปิยดา บญุกวา้ง 

2.903 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการรนิรดา มสีนัเฑยีะ

2.704 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aอทุยัทพิย ์ ศรสีขุ

2.505 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการพรสวรรคก์มล ปานเสยีง

2.306 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aพนดิา คุม้พระเนยีด

2.107 บคุคลจรัิชญา ขยันดี

2.107 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กนัยารัตน ์ ยอดจันทร์
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.171 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aฐติมิา แกว้ขอมดี

11.972 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aศริรัิตน ์ สสัดเีมอืง

11.943 สโมสรทหารอากาศ ทมี Bภไูรวรรณ ภูพ่ยคัฆ์

11.404 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันนทร์

10.685 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการธนภรณ ์ ชเูชือ้

10.576 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยธดิา เมฆอยู่

9.607 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการธมนวรรณ แซล่ิม้

9.598 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐญานันท ์ บญุเรอืง

9.289 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุมิา ลตีานา

8.4510 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางอาลษิา สอนอนิทร์

8.1511 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมจารมุน จณิณวาโส

8.0512 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสรุนิยา กาจกลาง

7.9313 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

7.1814 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมกญัญารัตน ์ กวงเวยีงกาง

7.1215 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาพรรณลษา โชคบัณฑติย์

6.9716 กรฑีาเพชรบรูณ์ปิยธดิา พา่ยผา

6.2617 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชผกามาส เพ็ชรกลุ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

38.071 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสริยิากร มิง่โอโล

30.702 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีชมพนุูช วอแพง

30.083 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการพัสตราภรณ ์ คชวงษ์

29.724 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัชชา ทาแปง

29.705 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์ สงวนศักดิ์

26.526 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการธนภรณ ์ ชเูชือ้

24.637 ร.ร. สรุาษฎรธ์าน ี 2ณัฎฐณชิา รักซือ่

23.988 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aรัตนาภรณ์ เทยีงปา

23.729 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยธดิา เมฆอยู่

23.2210 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐญานันท ์ บญุเรอืง

22.0611 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาพรรณลษา โชคบัณฑติย์

21.4212 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสรุนิยา กาจกลาง

21.2113 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุมิา ลตีานา

20.6314 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางอาลษิา สอนอนิทร์

19.5915 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมจารมุน จณิณวาโส

16.4616 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชผกามาส เพ็ชรกลุ

16.4417 ร.ร. เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ชนันธร เอีย่มตระกลู
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
15.0518 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aกนกวรรณ ถนอมลบิ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.211 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสภุสิรา กลิน่ละออ

40.422 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง นครลําปางพรชนก สทุธสิงค์

37.853 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aโชตมิณี ไชยจันทร

35.594 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจรัชญา อิม่เต็ม

33.725 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกวลนิ หวงัสวสัดิ์

33.486 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมมาเยอืน อบอวล

32.307 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุมิา ลตีานา

29.508 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธันยพร จบหลา้

29.339 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลรัชดาพร ปรงุกลาง

28.8810 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการสภุสตุา รัตนวมิล

27.4111 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ทพิวลัย ์ นลิผาย

24.8812 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

21.9613 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกพรรณวด ี วรีเดชกลา้หาญ

21.5114 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชตุมิา เลศิศริวิบิลูย์

18.7115 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาพรรณลษา โชคบัณฑติย์

13.8716 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชผกามาส เพ็ชรกลุ

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aสจุณิณา อาแซ

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

44.551 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปารฉัิตร พรมจันนทร์

40.962 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการชนมณี แสงโชติ

39.613 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอารยีา ทองงาม

33.804 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัญารัตน ์ อนิทรณ์รงค์

33.715 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aณัฐดา วจิารณ์

32.986 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aพจนา องัศภุากร

28.947 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกปัณณธร ไพรสน

27.258 ร.ร. วดัหว้ยจรเขว้ทิยาคม ทมี Aรัตนาภรณ์ เทยีงปา

099 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นติยา แดงดา

099 ร.ร. ประชาบํารงุ อทุติกจิจาทรชตุสิรา คุม่เคีย่ม

25.3699 ร.ร. นาทววีทิยาคมมาตา มะ๊หลี

24.2099 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสภุวาณ ี เขือ่นเมอืง
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Heptathlon

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3,5181 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aกญัยรัตน ์ นุชสงูเนนิ

3,1722 สโมสรทหารอากาศ ทมี Aสพุรรษา เศษบปุผา

3,1293 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

3,0304 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์ สนิทวี

2,8505 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

2,7636 กรฑีาเพชรบรูณ์ศรัญญา มาแกว้

2,4137 ตรพีล พึง่ละออ สมาคมกรฑีาสมทุรปราการวรัญญา เลไธสง

1,7918 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์ สงัขป้์อม
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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. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว

11.708 ร.ร. สฤษดเิดช จันทบรุีพัทธพล พว่งฟัก

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.สงขลาพทิยานุสรณ์ ทมี Aอวริทุย ์ คงชยั

23.436 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่ศราวฒุ ิ สอนนอก

24.127 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณวชัร จานโอ

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีศตนันท ์ แซอ่ือ้

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

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามรถ

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
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800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:10.605 เทศบาลนครนนทบรุีณัฐพล สขุลติร

2:10.896 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ

2:22.237 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามรถ

2:22.498 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิภมูนิทร ์ เจยีมภเูขยีว

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 ดรโุณทยัมนัสสวรี ์ หมืน่ศรี

5:04.7931 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอนสกัผดงุวทิย์อนุพงษ์ 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

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
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
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 ์ 70 ปีเทศบาลสายชล 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.สงขลาพทิยานุสรณ์ 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

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. ปรนิสร์อยแยลสว์ทิยาลยั 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
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3
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 ์ 70 ปีเทศบาลศวิโรจน ์ โลเ้จรญิรัตน์

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.6

16.121 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหส์รุาษฏรธ์านีเมธาว ี ยนืยง

16.552 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลวรีภัทร 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

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

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

42.811 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์ จันทรโ์คตร

42.862 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรีะวฒัน ์ บญุประเสรฐิ

43.323 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์

43.784 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aจริภัทร สาบตุร
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4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
43.965 ร.ร. พัทลงุวงศกร เกดิเทพ

44.546 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐวฒุ ิ สงัขม์รุนิทร์

44.667 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาคณศิร อดุมฤทธิ์

44.898 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aธนวฒุ ิ ตระการจันทร์

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:26.451 ร.ร. พันดอนวทิยา อบจ.อดุรธานีพสษิฐ ์ กา้นจักร

2:28.182 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์ สง่ปลืม้

2:28.643 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู

2:28.774 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดลชยั รัตนประทปี

2:30.055 ร.ร. พัทลงุอนุภาพ ฤทธริงค์

2:30.426 เทศบาลเมอืงทุง่สงพงศกร จติตรง

2:31.287 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ ทมี Aจริภัทร สาบตุร

2:31.338 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ

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 ์ 70 ปีเทศบาลณัฐภทัร 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

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
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.752 ร.ร. เกาะสมยุสน่ัน ธาตทํุาเล

1.753 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการถริพทุธิ ์ ยวุวนชิ

1.704 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่รัชพล พรมวัฒนะ

1.655 เทศบาลนครสกลนครกฤษฎา สรสทิธิ์

1.655 ร.ร. มหศิราธบิดีพัฒนสตูร แอบกระโทก

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. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอนสกัผดงุวทิย์สทิธพิงษ์ คมสนั

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังนวพล สวุรรณรัตน์

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 สมาคมกฬีาจังหวัดสกลนครยศกร ไชยตะมาตย์

5.5911 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วชัรพล จารพัุฒนกลุ

5.3716 ร.ร. พัทลงุจรีวฒัน ์ สมวงค์

3.9699 อัสสมัชญัศรรีาชาอภชิาต รัตนประเสรฐิ

5.0499 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรัชญพล พันธป์ระดษิฐ์

4.7599 ร.ร. พะเยาพทิยาคมนวพล ชุม่มา

5.1899 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่กมัปนาท คําภชูาติ

0.099 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมตน้แบบ ทรวดทรง

5.1299 ร.ร. กฬีาจังหวดัขอนแกน่รัชพล พรมวัฒนะ

4.6499 เทศบาลนครสกลนครกฤษฎา สรสทิธิ์

2.4699 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาสเุมธ ทองจันทร์

3.4799 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรม เขตทววีฒันาณัฐภทัร ลาทมุ

0.099 เทศบาลนครนนทบรุีภรูณัิฐ จนิาสาย

5.1499 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ ทมี Aณัฐวฒุ ิ ไกรคุม้

4.8899 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิ พทัิกษ์เสมา

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
6.202 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aปรานต ์ เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

6.083 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั 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.สงขลาพทิยานุสรณ์ ทมี Aฉัตทตั ปัตภี

3.8499 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Cอลงกรณ ์ เหลา่พลิา

4.3499 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณกรณ ์ เลหก์ล

4.1199 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงศธร พวงกหุลาบ

4.4299 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ทวชียั ศรสีมัย

4.8799 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยจักรมงคล ศรสีงคราม

4.5399 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aพรีพัฒน ์ นพวงศ์

2.7999 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเขมทศัน ์ อสิรยิานนท์

4.4999 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Bนพณัฐ โตทรัพย์

4.6799 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aเอกรัตน ์ ศรบีู

5.0899 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุปรเมศวร ์ แกว้เดมิ

5.1099 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาภชูติ รวมภักดี

4.0599 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุณัฐ ศรวีชิยั

4.4899 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางบดนิทร ์ ยศกลาง

4.4399 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางณัฐพงษ์  หวายสนัเทยีะ

4.9199 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Aธนวฒัน ์ พรหมสทิธิ์

4.7899 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bภวูดนิทร ์ เรอืงจันทกึ

5.3099 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aธรีเดช สขุสงัข์

4.9199 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอรรณพ นุ่มนาก

4.1999 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจรัสพงศ ์ ลิม่ถาวร

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.401 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุบญุญพัฒน ์ มบีญุเอยีด

13.822 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั 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
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
12.047 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลนครยศกร 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. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเขมทศัน ์ อสิรยิานนท์

099 อ.บ.ต. หนองโสนธนภทัร ดํากลาง

099 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพงศธร พวงกหุลาบ

099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปรเมษฐ ์ เลีย้งพงษ์

099 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aธรีเดช สขุสงัข์

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.สงขลาพทิยานุสรณ์ 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. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัพฒุพิงศ ์ คํานะ

10.8513 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามประโยชน ์ พันธป์ระสทิธิเ์วช

9.8614 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่นธิวิฒัน ์ ฉนาด
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.5215 ร.ร. แกง้ครอ้วทิยาธนกร อาจผกัปัง

9.4216 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์ จันทรด์ว้ง

9.2517 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั 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.สงขลาพทิยานุสรณ์ 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. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัพฒุพิงศ ์ คํานะ

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.สงขลาพทิยานุสรณ์ ทมี Aภกูจิ วรกจิโภคนิ

27.399 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารอฑัฒ ์ คงนวล

26.2111 ร.ร. พริยิาลัย 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. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 1 ดอนสกัผดงุวทิย์วงศร์ะพ ี พงษ์พานชิ

22.2419 ร.ร. นายมวทิยาคารเสน่ห ์ ไชยบตุร
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 อนชุนชาย

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
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 อัสสมัชญัศรรีาชาสพุงค ์ เมย้นรธา

0.099 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั 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

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 อัสสมัชญัศรรีาชาอภชิาต รัตนประเสรฐิ

22.7720 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ ทมี Bภาณุวฒัน ์ สขุสวัสดิ์

0.099 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมมาโนช หุม้ขาว

0.099 ชมรมกรฑีา ร.ร. หนองบัวแดงวทิยา ทมี Bปฏภิาณ บัณฑติ

0.099 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์ จันทรด์ว้ง

0.099 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสมทุรสงครามประโยชน ์ พันธป์ระสทิธิเ์วช
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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. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์ เพชรรักษ์

13.088 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์ อยูรั่ตวารนิทร์

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. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

27.076 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพชิญาภคั กจิสขุ

DQ99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์ เพชรรักษ์

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. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร์

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
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800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
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

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 ์ 70 ปีเทศบาลศศธิร 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 ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ชนาภา 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
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
5:58.9326 ร.ร. ป่าซางกนกวรรณ จันทรเ์ลศิ

6:06.9330 พรมเทพ ภเูกต็ปัญญาพร ตามชู

6:23.8139 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุปราณปรยีา ชแูกว้

6:25.0940 ร.ร. นารนุีกลูอญัชล ี สนุเสยีง

6:26.8542 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสดิาพร ใจษา

6:35.5046 ร.ร. กลัยาณวตัรกนกวรรณ อนุโนนธาตุ

6:58.9152 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธนัญญา ปัญญาคํา

7:10.1155 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ 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
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100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.7

18.846 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา พัฒนสมบัตสิกลุ

19.027 ร.ร. สามพรานวทิยาฐตินัินท ์ บรรเทงิสขุ

20.158 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วมิลณัฐ ออ่นกลา้

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

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.281 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริรัิตน ์ เพ็ชรศรงีาม

49.322 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอญัชล ี จนิโน

49.843 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาจันทรนภิา ผา่นชมภู

49.894 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัสรยีา ปัญญา

50.195 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลเกสร เจมิขนุทด

50.706 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aชตุกิาญจน ์ แสงภักดี

50.767 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรอรสิรา สวนพรม

52.598 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา พัฒนสมบัตสิกลุ

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:50.151 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ

2:51.472 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครบญุญสา ตามสญัญา

2:52.373 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์ เพชรรักษ์

2:54.914 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาณัชชา ชนิอกัษร

2:55.745 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชอรสิรา ใจรุง่

2:56.436 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปรมิปรัชญ ์ เจรญิเชาวว์ฒัน

2:57.047 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลกนกอร เกตโุคกกรวด

3:02.888 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ี หง้เขยีบ
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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 พรรษาภญิญาลกัษณ์ 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 ์ 70 ปีเทศบาลมนัสนันท ์ เกยีรตนิอก

1.455 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลวจิติรา โพธิพั์นธ์

1.456 ร.ร. บดนิทรเดชา สงิห ์ สงิหเสน ี สมทุรปราการเบญจรัตน ์ สวสัดภิมูิ

1.407 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANIKA CHATIKAVANIJ

1.358 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจาระว ี คําเกดิ

1.358 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสวุรา สนูจันทร์

0.099 ร.ร. นาวงัวทิยาชลดิา แสงเพชร

0.099 ร.ร. อบจ.เพชรบรูณ์ วงัชมภวูทิยาคมนลนิ ภาชนะ

0.099 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ ลัดดา ราบมาตร

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปวณีา นุ่นชู

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุัสสร ชมุนวล
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปวชิญาดา รัตนมณี

0.099 สมาคมกรฑีาโรงเรยีนนครนายกวทิยาคมอรัญรัตน ์ อนิทรี

0.099 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLLITY ANNE BOUCHER

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญลดา ทองชมพนุูช

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชลชญา สวุรรณมงคล

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 ์ 70 ปีเทศบาลธัญพชิชา นครชยั

4.5610 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANIKA CHATIKAVANIJ

4.4514 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

4.3416 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังบษุบา จันสํารวม

3.8299 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมณภัทร ทองเจรญิ

4.0999 ร.ร. นายมวทิยาคารสทุธดิา หนิผา

4.1599 ร.ร. นายมวทิยาคารณัฐกมล แสวงดี

4.1199 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีทตัชญา ปิดตาทะนัง

3.4899 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลนครกญัจนาพร เสราช

4.0899 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ ลัดดา ราบมาตร

3.3399 ร.ร. พระกมุารเยซ ู สงิหบ์รุีสชุาวด ี วงษ์ชยัเพ็ง

3.5099 ร.ร. กระเทยีมวทิยากมลชนก สารประเสรฐิ

3.5399 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีวรรณกานต ์ มะปรางหวาน

2.5999 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีปารฉัิตร สนัทบ

3.7499 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชตุกิาญจน ์ เมอืงมนต์

3.8499 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจนิดาวลัย ์ สมยอ

3.8499 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

4.1299 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวสิา วชิยัดษิฐ์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.112 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์ จองอยู่

4.783 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกวล ี คงนาน

4.375 ร.ร. สามพรานวทิยาฐตินัินท ์ บรรเทงิสขุ

4.726 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aปาณสิรา เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

4.589 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ ฟองเพชร

4.4811 ร.ร. อบจ.เพชรบรูณ์ วงัชมภวูทิยาคมดวงพร ชยับญุ
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
4.4712 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสงค์

4.4513 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ ลําพนูอาราดา สรุะตระกลู

3.8799 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชลชญา สวุรรณมงคล

3.3699 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aฉันชนก ปรชีารักษ์

3.8199 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธนพร ทดไธสง

3.9699 ร.ร. อบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ พจน ี แกว้จันทร์

3.2099 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Bภาวติรา คปุตะวนิทุ

3.7299 อ.บ.ต. หนองโสนวชิญาดา กณัหะเนต

3.5199 อ.บ.ต. หนองโสนกลัยส์ดุา โพธิคํ์า

3.3299 บคุคลจรัิชญา ขยันดี

4.1899 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อารษิ ฝ่ายธรรม

4.3399 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธวิาทพิย ์ พงษาเทศ

3.7599 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรีดา วชิยัคํามาตย์

3.7099 ร.ร. บา้นระวงิกนัยาลักษณ ์ จันทรไ์ทย

4.1699 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aสวยญา วาเลา๊ะ

4.3499 ร.ร. กระเทยีมวทิยาเกวลนิ จนิดารัตน์

2.9099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรทพิย ์ หนูเกือ้

3.5399 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Bธัญญาพร เชยีงกา

3.4699 ร.ร. นาวงัวทิยาชลดิา แสงเพชร

4.3499 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรยิา อุน่ทรัพย์

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.461 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช

11.252 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์ จองอยู่

11.013 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

10.494 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั 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

9.899 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANIKA CHATIKAVANIJ

9.7210 BANGKOK PATANA INTERNATIONL SCHOOLANNE SOPHIE JANSSEN

9.5711 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา อนุสรณ ์ 70 ปีเทศบาลธัญพชิชา นครชยั

9.5612 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธวิาทพิย ์ พงษาเทศ

9.3013 ร.ร. นายมวทิยาคารณัฐกมล แสวงดี

9.2814 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา ทมี Aจรยิา อุน่ทรัพย์
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Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.1615 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีทตัชญา ปิดตาทะนัง

9.1116 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยา สมาคมกฬีาจังหวัดสกลนครกญัจนาพร 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 ์ 70 ปีเทศบาลพรริสิรา 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 ์ 70 ปีเทศบาลญาณศิา ศรอนิทร ์

8.1411 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองยพุารัตน ์ เลศิจติร

8.1112 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัปราจนีบรุีปาณษิา โชคชยัชยัเจรญิ

8.1013 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชตุกิาญจน ์ ดํามี

7.5814 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทราวด ี ภุม่มาลา

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 ิ
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

33.921 ร.ร. บดนิทรเดชา สงิห ์ สงิหเสน ี สมทุรปราการศภุลักษณ ์ 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 ์ 70 ปีเทศบาลพรริสิรา 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 ์ 70 ปีเทศบาลญาณศิา 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. พะเยาพทิยาคมสปุรยีา เสลาหอม

0.099 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จันทบรุีกลัยส์ดุา ถนอมวัฒน์

0.099 ร.ร. เทศบาล 1 บา้นทา่ตะเภาภัทรดา ตษัรเขต

0.099 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรุีดาราวรรณ คุม้ศริ ิ

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 ้
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
20.7013 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์วาสนา แสงจันทร์

20.4414 ร.ร. นายมวทิยาคารสทุธดิา หนิผา

20.3315 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั 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 ์ 70 ปีเทศบาลนฤด ี พึง่นลิ

10.7422 สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายมัธยมพลอยสรีุง้ เจรญิปัญญายิง่

0.099 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสจุริา ทองเรอืง


