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15  ปี  ชาย/Man
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รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7.851 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปารฉัิตร เจรญิสขุ

8.012 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

8.123 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

8.144 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

8.175 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจนิตนา พชืทองหลาง

8.276 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีะพรรณ เตยีงพลกรัง

8.327 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็อภสีรา พริยิะพฤทธิ์

8.528 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

ร.ร. พทุไธสงววิัฒน ์ เลศิไธสง

ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจรีะศกัดิ ์ หอมหวาน

7.141 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

7.412 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

7.443 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรียทุธ จําปา

7.524 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aณัฐพล นสิวงศ์

7.585 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนกิ รักดศีริสิมัพันธ์

7.596 ร.ร. มหาวชริาวธุ จังหวัดสงขลาลอืชา มากมณี

7.617 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6นครนิทร ์ จันทะ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมปรเมษฐ ์ วัฒนโสภา

7.201 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรวฒุ ิ สารบาล

7.272 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

7.283 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยตฆ ์ คงประสทิธิ์

7.444 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

7.525 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรอ้มพันธุ ์ รักษาไวย์

7.606 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนนทวัฒน ์ ยมาพัฒน์

7.637 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสมบัต ิ บรสิทุธิ์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

7.431 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

7.872 ร.ร. เทศบาลวัดไทยชมุพล (ดํารงประชาสรรค)์สญัญา ทรงแกว้

7.933 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษคมกรชิ วงคคํ์าชาญ

8.204 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี มหาวทิยาลยัราชภัปราชญา กาญจนไตรภพ

99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงธนวนิธ ์ ตนัโชตมิงคล

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพฒุพิงศ ์ พนูเกดิ

99 ร.ร. กลัยาณวัตรวัชรกรณ ์ อําไพ
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99 ร.ร.สามเงาวทิยาคมภาณุพงศ ์ พดุเสยีง

99 ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลยัฐาปกรณ ์ หมอ่งตะ๊

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

7.471 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจรีะศกัดิ ์ หอมหวาน

7.482 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมปรเมษฐ ์ วัฒนโสภา

7.563 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนกิ รักดศีริสิมัพันธ์

7.574 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนนทวัฒน ์ ยมาพัฒน์

7.745 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็พรีพัฒน ์ จติหลงั

7.756 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสงกรานต ์ เพิม่สงูเนนิ

8.067 ร.ร. ควนขนุนเกยีรตศิกัด ์ พรหมแกว้

8.318 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอภชิาต ิ มลูศรี

8.749 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงภวูนาถ เกษแกว้

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

7.691 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรอ้มพันธุ ์ รักษาไวย์

7.902 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอลัวาร ์ นฤนาทนามกร

7.923 ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์พทิกัษ์พงษ์ ทบัแสง

8.024 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภมูนิทร ์ ศรทีพัไทย

8.095 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอทิธพิล โฆษิตภมูอิมรกลุ

10.156 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลนูฮาซนั บากา

DQ99 ร.ร. พัทลงุนพวชิญ ์ สงสวุรรณ

99 ร.ร. หว้ยเกิง้พทิยาคารวสิทุธพิงศ ์ ยางกลาง

99 ร.ร. บา้นเชงิดอย (ดอยสะเกต็ศกึษา)ณัฐฐากร เสนวีงค ์ ณ อยธุยา

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

7.651 ร.ร. มหาวชริาวธุ จังหวัดสงขลาลอืชา มากมณี

7.662 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาจักรธร วเิศษภกัดิ์

7.853 ร.ร. ศรนีครมลูนธิิจริายสุ กาญจนรังษี

7.994 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

8.925 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลฮาดลุย ์ นาแว

99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธรีพล มิง่ธน

99 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมณัฐพล พงคท์องเมอืง

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรามปกรณ ์  หสัดงค์

99 ร.ร. บา้นเชงิดอย (ดอยสะเกต็ศกึษา)ศรัน เกยีรตกิลู

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

7.481 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยตฆ ์ คงประสทิธิ์

7.922 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนัทพล ชยัภมูิ
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รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

7.933 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อานนท ์ ชะวาดชู

8.034 เทศบาลนครสงขลาทวิัตถ ์ แสงมณี

8.235 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ปฏภิาน  อนิทรพ์รหม

8.326 ร.ร. บางลีว่ทิยาธรีภาคย ์ รอดพน้ทกุข์

8.457 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองจริพงศ ์ วรสขุ

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชาตชิาย ลาภมณีย์

99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ปฎพัิทธ ์ กิง่โคกกรวด

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีานนทป์วธิ สกลุวัฒนเศรษฐ

7.761 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6นครนิทร ์ จันทะ

7.912 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มสรุวฒุ ิ ไหวพรบิ

7.983 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น

8.004 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสหสัวรรษ ผลแสงสี

8.015 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษประชา แปลยาว

8.016 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอภสิทิธิ ์ กลอ่มกลม

8.537 ร.ร. บา้นตาหมนอสิมาแอ สาและ

99 ร.ร. บางลีว่ทิยาโสภณ อนิทรส์วาท

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

7.691 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aณัฐพล นสิวงศ์

7.792 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานรเศรษฐ สงิหห์นัต์

7.873 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอภสิทิธิ ์ กงวงษ์

7.874 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชนะชยั ฉวภีกัดิ์

8.005 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สราวธุ เลา่ยิว้

8.276 ร.ร. พทุไธสงเอกรนิทร ์ น้ําทอง

8.337 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิ  รัตนเดชา

8.468 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมธนวัฒน ์ โพธสิาขา

99 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัอนุพงษ์ มหาพันธ์

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

7.481 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

7.592 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนา แสงออ่น

7.703 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวฒุชิยั ใจชืน้

8.294 ร.ร. กลัยาณวัตรวัชรกรณ ์ อําไพ

8.365 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งธรีวัฒน ์ ไชยพรม

8.566 ร.ร. สรรพวธุวทิยาธรีดล พรมนา

99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาอภวิัฒน ์ อดุารักษ์
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รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

99 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนเพชรมณี มณีรัตน์

99 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิธงชยั  จันทะนาม

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

7.141 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

7.622 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัปรเมษฐ ์ นาเพยีงลอ้ม

7.813 ร.ร. กลัยาณวัตรวัชรกรณ ์ อําไพ

8.234 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์นนทวัช หนองสงู

8.235 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งธนพล ไชยทดศรี

8.296 ทมีรม่เกลา้สระแกว้อภวิัฒน ์ คําสวรรค์

8.517 ร.ร. แกง่คอยวศิรตุ อาตยะกลุ

8.778 ทมีรม่เกลา้สระแกว้อภวิัฒน ์ ลทัธิ

99 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนกฏตภาส จันทรด์ี

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

7.171 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรวฒุ ิ สารบาล

7.662 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aณัฐวัฒน ์ เชาวเลศิธนกจิ

7.883 ร.ร. บา้นนาสารภทัรพงศ ์ แซเ่กา๋

7.914 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปวเรศ รัตนมณี

8.065 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการนครนิทร ์ สขุเพ็ง

99 ร.ร.สามเงาวทิยาคมฐนา คํามาฟุ่ น

99 ร.ร. ป่าเด็งวทิยาเขต ศรนัีนท์

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทรงฤทธ ์ จันทรโ์ต

99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่บรรณกร รักสขีาว

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11

7.361 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

7.622 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สทิธกิร จติตภ์กัดี

7.663 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชภวูดล บญุชวูงศ์

7.664 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางศตวรรต สตุา

8.075 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสชุาต ิ รืน่สคุนธ์

8.166 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Bชวัลวทิย ์ เจรญิสขุ

8.247 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดณัฐภทัร บตุกิาวงษ์

99 ร.ร. นางรองปิยะณัฐ รัตนศรี

99 ร.ร. บา้นตาหมนอานสิ ดอเลาะ

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12

7.491 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรียทุธ จําปา

7.572 ร.ร. พทุไธสงววิัฒน ์ เลศิไธสง
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รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12

7.703 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภธูเนศ ศรยีาภยั

7.894 ร.ร. สามพรานวทิยารณฤทธิ ์ บปุผา

8.835 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Bนภสกร รุง่กลบั

9.096 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์มนัสว ี สระเพ็ชร

10.017 ร.ร. นางรองอภรัิกษ์ จตมุานนท์

99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาเกลา้ บญุกอง

99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกฤษณรัตน ์ ดจุสนทิ

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13

7.691 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสมบัต ิ บรสิทุธิ์

7.922 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัคณุาสนิ กาญจนศกัดินุ์กลู

8.133 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดสวุทิย ์ ขา่ทพิยพ์าที

9.354 ร.ร. เชยีงรากนอ้ย เอสซีคมัภรี ์ ประสทิธพิร

99 เทศบาลนครสงขลาพรัีช ดแีกว้

99 ร.ร. นางรองปิยะณัฐ รัตนศรี

99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาศวิกร เลศิอนันต์

99 ร.ร. นางรองรัชชานนท ์ ทองคํา

99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Bนภสกร รุง่กลบั

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.321 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

11.352 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรวฒุ ิ สารบาล

11.643 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์  ภกูองทอง

11.724 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

11.765 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยตฆ ์ คงประสทิธิ์

11.826 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพพัิฒน ์ หนูพว่ง

11.887 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

11.958 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมปรเมษฐ ์ วัฒนโสภา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

11.441 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

11.772 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์  ภกูองทอง

11.953 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

12.194 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภทัรพล ลอ้มลิม้

12.325 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรียทุธ จําปา

12.856 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษคมกรชิ วงคคํ์าชาญ
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15  ปี  ชาย/Man

100 m.
รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

11.451 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรวฒุ ิ สารบาล

11.792 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

11.863 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพพัิฒน ์ หนูพว่ง

11.934 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยตฆ ์ คงประสทิธิ์

11.935 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมปรเมษฐ ์ วัฒนโสภา

11.946 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนนทวัฒน ์ ยมาพัฒน์

12.117 ร.ร. พทุไธสงววิัฒน ์ เลศิไธสง

12.458 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aณัฐวัฒน ์ เชาวเลศิธนกจิ

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่บรรณกร รักสขีาว

ร.ร. มงฟอรต์วทิยาลยัฐาปกรณ ์ หมอ่งตะ๊

ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัอนุพงษ์ มหาพันธ์

11.521 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

11.772 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

12.333 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aศภุวชิญ ์ ทนงหาญ

12.394 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิชนิภทัร  คดเกีย้ว

12.795 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอภสิทิธิ ์ กงวงษ์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจรีะศกัดิ ์ หอมหวาน

12.091 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมปรเมษฐ ์ วัฒนโสภา

12.202 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางศตวรรต สตุา

12.293 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สทิธกิร จติตภ์กัดี

12.434 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกฤษณรัตน ์ ดจุสนทิ

12.615 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วันชนะ เพ็งพนิจิ

12.656 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาจักรธร วเิศษภกัดิ์

13.157 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็อานุพัฒน ์ บญุไพโรจน์

13.418 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์นนทวัช หนองสงู

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิธงชยั  จันทะนาม

12.191 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรียทุธ จําปา

12.312 ร.ร. พัทลงุนพวชิญ ์ สงสวุรรณ

12.553 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทรงฤทธ ์ จันทรโ์ต

12.7044 ร.ร. ศรนีครมลูนธิิจริายสุ กาญจนรังษี

12.7095 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสงกรานต ์ เพิม่สงูเนนิ

12.746 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วัชรพล  แพงสวุรรณ์

13.047 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอทิธพิล โฆษิตภมูอิมรกลุ
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15  ปี  ชาย/Man

100 m.

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

13.948 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมธนวัฒน ์ โพธสิาขา

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัปรเมษฐ ์ นาเพยีงลอ้ม

12.171 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนนทวัฒน ์ ยมาพัฒน์

12.422 ทมีรม่เกลา้สระแกว้โชคด ี เป็นสขุ

12.613 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการอนุสรณ ์ อาจคงหาญ

12.824 ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์พทิกัษ์พงษ์ ทบัแสง

12.975 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชาตชิาย ลาภมณีย์

13.946 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชจักรกฤษ สขุนัทอง

14.397 ร.ร. สรรพวธุวทิยาธรีดล พรมนา

14.448 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมศรัญย ู พกุถกึ

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

11.711 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยตฆ ์ คงประสทิธิ์

12.132 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนกิ รักดศีริสิมัพันธ์

12.533 ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการวรพล พันสุ

12.604 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มสรุวฒุ ิ ไหวพรบิ

12.625 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัคณุาสนิ กาญจนศกัดินุ์กลู

12.686 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชนะชยั ฉวภีกัดิ์

12.787 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีะชยั ไกรถิน่

13.158 ร.ร. บางลีว่ทิยาธรีภาคย ์ รอดพน้ทกุข์

14.409 ทมีรม่เกลา้สระแกว้อภวิัฒน ์ ลทัธิ

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ยศพล รัตนไพบลูย์

ร.ร.สามเงาวทิยาคมภาณุพงศ ์ พดุเสยีง

ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัภทัรธร โพธิส์งิห์

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองภวูเดช สําราญสขุ

ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Bธติวิฒุ ิ ชมุภสูวา่ง

12.591 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษคมกรชิ วงคคํ์าชาญ

12.882 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรามปกรณ ์  หสัดงค์

13.753 ร.ร. หว้ยเกิง้พทิยาคารวสิทุธพิงศ ์ ยางกลาง

15.704 ร.ร. เชยีงรากนอ้ย เอสซีคมัภรี ์ ประสทิธพิร

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

ร.ร. มหาวชริาวธุ จังหวัดสงขลาลอืชา มากมณี

ร.ร. บา้นเชงิดอย (ดอยสะเกต็ศกึษา)อทัฎาวฒุ ิ อรุะอารี

12.091 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภทัรพล ลอ้มลิม้
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15  ปี  ชาย/Man

100 m.

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

12.182 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชภวูดล บญุชวูงศ์

12.403 ร.ร. นางรองรัชชานนท ์ ทองคํา

12.874 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัสหสัวรรษ ผลแสงสี

13.055 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สหรัฐ ประคณุมาร

13.196 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอภสิทิธิ ์ กลอ่มกลม

14.217 ร.ร. บา้นตาหมนอสิมาแอ สาและ

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาภมูรินิทร ์ ไชยอนิทร์

ร.ร.สามเงาวทิยาคมฐนา คํามาฟุ่ น

ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภมูนิทร ์ ศรทีพัไทย

ร.ร. บา้นเชงิดอย (ดอยสะเกต็ศกึษา)วศนิ เสมอพันธ์

11.751 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์  ภกูองทอง

13.022 ร.ร. ควนขนุนเปรมศกัดิ ์ ชชูมุ

13.823 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองจริพงศ ์ วรสขุ

14.524 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กนวเทพ มาลยัชวูงค ์                

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากษิดศิ วันหลี

12.151 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aณัฐวัฒน ์ เชาวเลศิธนกจิ

12.382 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีณัฐพล สนิสวุรรณ

12.483 ร.ร. ควนขนุนอภชิาต ิ เทพหนู

12.694 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีธรีวัฒน ์ กลิน่ศร

13.205 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดณัฐภทัร บตุกิาวงษ์

13.216 ร.ร. แกง่คอยวศิรตุ อาตยะกลุ

14.617 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมอาทติย ์ ขาวแดง

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาเกลา้ บญุกอง

ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์กฤตณัฐ ฐติาคม

12.191 ร.ร. พทุไธสงววิัฒน ์ เลศิไธสง

12.222 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนา แสงออ่น

12.613 ร.ร. สามพรานวทิยารณฤทธิ ์ บปุผา

12.714 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนัทพล ชยัภมูิ

13.115 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสนัตสิขุ ชมุสขุ

14.486 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Bชญานนิ นาคะพนธ์

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11

ร.ร. ป่าเด็งวทิยาเขต ศรนัีนท์
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15  ปี  ชาย/Man

100 m.

รอบแรกพวกที ่11/ ROUND 11

ร.ร. พทุไธสงชนิพรรดิ ์ ณ เรยีนไธสง

11.941 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

12.442 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาณัฐพล สมสขุ

12.793 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์วศิษิฐชยั ทองจําปา

12.944 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพฒุพิงศ ์ พนูเกดิ

13.245 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งธนพล ไชยทดศรี

13.296 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี มหาวทิยาลยัราชภัจติบณุย ์ พงษ์ศริิ

รอบแรกพวกที ่12/ ROUND 12

11.641 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรวฒุ ิ สารบาล

11.812 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพพัิฒน ์ หนูพว่ง

12.373 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวฒุชิยั ใจชืน้

12.414 ร.ร. กลัยาณวัตรวัชรกรณ ์ อําไพ

12.735 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีปรวัฒน ์ หอมจันทร์

12.906 ร.ร. ศรัทธาสมทุรจริภาส คลงัเงนิ

13.807 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอภชิาต ิ มลูศรี

14.118 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งธรีวัฒน ์ ไชยพรม

รอบแรกพวกที ่13/ ROUND 13

สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลชชัพงศ ์ นลิวเิชยีร

ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอลัวาร ์ นฤนาทนามกร

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมรณชยั มาลยัศรี

ร.ร. บางลีว่ทิยาจงกล สมรปู

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนกฏตภาส จันทรด์ี

ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6นครนิทร ์ จันทะ

ร.ร. บา้นตาหมนอสุมาน โตะ๊

รอบแรกพวกที ่14/ ROUND 14

12.151 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

12.552 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภทัรพงษ์ หนูมี

12.733 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอลัวาร ์ นฤนาทนามกร

12.924 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษประชา แปลยาว

13.475 ร.ร. บา้นตาหมนอสุมาน โตะ๊

13.706 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมพรเทพ แซเ่อี๊ยว

13.957 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลมฮูมัหมัดฟารสิ หวันมะหะหมัด

14.558 ร.ร. นางรองปิยะณัฐ รัตนศรี



Summary Result
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ระหว่างวนัที ่23 – 25 เมษายน  2556

15  ปี  ชาย/Man

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

34.991 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวษิณุ โพธิศ์รี

35.522 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรวฒุ ิ สารบาล

35.773 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

36.384 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์  จนิดา

36.625 ทมีศนูยฝึ์กกรฑีา ร.ร. ศรสีวัสดิว์ทิยาคารนครนิทร ์ กลิน่ศรี

36.956 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพงศกร  ศรแีกว้

37.777 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมปรเมษฐ ์ วัฒนโสภา

37.958 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพพัิฒน ์ หนูพว่ง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

37.881 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aชานุเดช วรรณศรี

39.042 ร.ร. กลัยาณวัตรสรุเดช แกว้โคตร

40.293 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์กติตศิกัดิ ์ อทุรักษ์

40.594 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษธรีะพงษ์ นกทอง

43.965 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กฤษณะ ทองชศูลิป์

44.536 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์จณิวัตร  เครือ่งพาที

99 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนเพชรมณี มณีรัตน์

99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวษิณุ โพธิศ์รี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

35.531 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทุธิรั์กษ์ นวลโพธิ์

39.052 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อาทติย ์ สบืสวน

47.703 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี มหาวทิยาลยัราชภัสรวศิ แมน้เหมอืน

45.624 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเจตน ์ เหลอืพงษ์

45.755 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสธุมินต ์ สวุรรณทา้ว

45.856 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษานราธปิ ไตรธรรม

99 เทศบาลนครสงขลาอภวิัฒก ์ สวุรรณรัตน์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

37.601 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมปรเมษฐ ์ วัฒนโสภา

39.512 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมณัฐพล พงคท์องเมอืง

40.523 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสหภาพ เมอืงนุษ

41.454 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็อรรถพล แป้นศรนีวล

43.145 ร.ร. ควนขนุนอภชิาต ิ เทพหนู

43.226 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีสทิธโิชค ศรเีมอืง

45.157 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษอดศิกัดิ ์ สขุศรี

99 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิประเสรฐิ  สารรัตน์



Summary Result
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ระหว่างวนัที ่23 – 25 เมษายน  2556

15  ปี  ชาย/Man

300 m.
คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

37.851 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ณัชนนท ์  แจม่ขนุเทยีน

38.302 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรพล มชีะนะ

38.383 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

40.574 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวัฒนา กาไชย

41.045 ร.ร. พะเยาพทิยาคมคณติ ปงคําเฟย

41.786 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษสราวฒุ ิ ตอสงูเนนิ

42.757 ร.ร. ศรนีครมลูนธิิจริายสุ กาญจนรังษี

99 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดจานุวัฒน ์ พนิลิผล

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

ร.ร. ศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุีจริศกัดิ ์ พลที

37.111 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์  จนิดา

37.782 ร.ร. เวยีงสระชานุพงศ ์ เพยีงลิม้

39.433 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอาชาไชย แสนวา่ง

40.794 ร.ร. พัทลงุนาถวัฒน ์ ขนุคําแหง

43.555 ร.ร. พะเยาพทิยาคมวรากร ขนัรักษา

99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาพทิยา พุม่เกาะ

99 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองธนพล อามาตรมนตรี

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

37.491 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพงศกร  ศรแีกว้

41.062 ร.ร. พัทลงุภธูเรศวร ์ แกว้อกัษร

41.633 ร.ร. ศรัทธาสมทุรจริภาส คลงัเงนิ

41.644 ร.ร. เวยีงสระพพัิฒนพ์งศ ์ นุกลู

48.315 ร.ร. นางรองปิยะณัฐ รัตนศรี

99 ร.ร. ดาราวทิยาลยัธวัช ดเูมฆ

99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากติตพิงษ์ สาระติ

99 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองวันชยั ประสาร

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

39.921 ร.ร. นางรองรัชชานนท ์ ทองคํา

40.162 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อานนท ์ ชะวาดชู

44.243 ร.ร. หว้ยเกิง้พทิยาคารวสิทุธพิงศ ์ ยางกลาง

45.224 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัธติวิัฒน ์ ป้องขวา

47.565 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมศรัญย ู พกุถกึ

99 ร.ร. ป่าเด็งวทิยาพรีภทัร ชชูืน่

99 ทมีรม่เกลา้สระแกว้อภวิัฒน ์ คําสวรรค์

99 ร.ร.ประภสัสรรังสติปิยะพัฒน ์ ธรรมเพชร
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คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

40.151 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพรพนม เมอืงทรัพย์

41.602 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีะชยั ไกรถิน่

43.343 ทมีรม่เกลา้สระแกว้กติตพิงษ์ นามพันธ์

44.114 ร.ร. บางลีว่ทิยาธรีภาคย ์ รอดพน้ทกุข์

50.785 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัอทิธพิล โคตรชา

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสทุธรัิกษ์ แสงบา้นยาง

99 ร.ร. บา้นเชงิดอย (ดอยสะเกต็ศกึษา)ศรัน เกยีรตกิลู

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

38.491 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์พรีะพล คงแกว้

38.982 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวัชพงค ์ รักซงั

40.083 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aสชุานนท ์ เอีย่มสอาด

41.074 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ทวศีกัดิ ์ ศรงีาม

99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาอภวิัฒน ์ อดุารักษ์

99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีภาคนิ กิง่กา้น

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรศกัดิ ์ ปานวเิชยีร

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

36.741 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

38.212 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีภานุวัฒน ์ ขวัญยนื

41.943 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีานวพล ไทยารัมย์

42.254 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์นนทวัช หนองสงู

45.935 ร.ร. แกง่คอยวศิรตุ อาตยะกลุ

48.946 ร.ร. บา้นตาหมนอานสิ ดอเลาะ

99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธรีพล มิง่ธน

99 ร.ร. บา้นเชงิดอย (ดอยสะเกต็ศกึษา)ณัฐฐากร เสนวีงค ์ ณ อยธุยา

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

36.721 ทมีศนูยฝึ์กกรฑีา ร.ร. ศรสีวัสดิว์ทิยาคารนครนิทร ์ กลิน่ศรี

37.322 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพพัิฒน ์ หนูพว่ง

39.683 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่

40.834 ร.ร. สามพรานวทิยารณฤทธิ ์ บปุผา

42.925 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี มหาวทิยาลยัราชภัจติบณุย ์ พงษ์ศริิ

47.796 ร.ร. ควนขนุนเอกชน สวุรรณวงศ์

49.627 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสปุระวัต ิ นาอดุม

99 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศกัดิด์า รวมทรัพย์

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12

39.421 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกฤษณรัตน ์ ดจุสนทิ
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12

39.562 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น

40.773 ร.ร. พทุไธสงชนิพรรดิ ์ ณ เรยีนไธสง

42.264 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพฒุพิงศ ์ พนูเกดิ

44.825 ร.ร. เทศบาลวัดไทยชมุพล (ดํารงประชาสรรค)์สจัจา เขยีวเมอืง

48.806 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัเดชภมู ิ ชนะพมิพ์

99 ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี มหาวทิยาลยัราชภัณัฐภทัร อําพันแสง

99 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6นครนิทร ์ จันทะ

คดัเลอืกพวกที ่13 / HEAT 13

39.221 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศป์รญิญา ทมิจนี

40.242 ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์วรวชิ โคตะดี

44.033 ร.ร. เทศบาลวัดไทยชมุพล (ดํารงประชาสรรค)์นฤเบศ ละอองจติร

44.604 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธภีพ ตอรบรัมย์

99 ร.ร.สามเงาวทิยาคมฐนา คํามาฟุ่ น

99 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารอทิธฤิทธิ ์ มัธยม

99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ศภุชยั แสงสรุยิะ

คดัเลอืกพวกที ่14 / HEAT 14

37.981 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปรญิกร บญุมา

38.182 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภทัรพล ลอ้มลิม้

40.193 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติต ิ นอกครบรุี

40.204 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรกายสทิธิ ์ ทองคํา

40.495 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาณัฐพล สมสขุ

40.876 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัปรเมษฐ ์ นาเพยีงลอ้ม

42.997 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนศกัดิ ์ ทองจดู

44.078 ร.ร. บา้นตาหมนอสุมาน โตะ๊

คดัเลอืกพวกที ่15 / HEAT 15

36.691 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรวฒุ ิ สารบาล

39.642 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวฒุชิยั ใจชืน้

42.843 ร.ร. นาบอนณัฐพงษ์ อนุรักษ์

43.914 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีตอ่ศกัดิ ์ นุย้ยอ่ง

45.695 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลชชัพงศ ์ นลิวเิชยีร

47.636 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งศภุชยั สรุสิาร

99 ร.ร. วัดหว้ยโป่งสาธติ พากเพยีร

99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยายทุธศลิป์ มคีลา้ย

คดัเลอืกพวกที ่16 / HEAT 16

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปรญิกร บญุมา
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คดัเลอืกพวกที ่16 / HEAT 16

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติต ิ นอกครบรุี

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อานนท ์ ชะวาดชู

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมรณชยั มาลยัศรี

99 ร.ร. บางลีว่ทิยาจงกล สมรปู

99 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัปรเมษฐ ์ นาเพยีงลอ้ม

99 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภทัรพล ลอ้มลิม้

99 ร.ร. บา้นตาหมนอสุมาน โตะ๊

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.23.191 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวษิณุ โพธิศ์รี

1.25.792 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพชิยะ สนุทรทว้ม

1.27.793 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ณัชนนท ์  แจม่ขนุเทยีน

1.29.204 ร.ร. กลัยาณวัตรธรีพงศธ์ร ยะนา

1.29.385 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพงษ์ คงกระพัน

1.30.326 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกฤษฎา จนีหมกิ

1.31.887 ร.ร. พะเยาพทิยาคมคณติ ปงคําเฟย

1.32.638 ร.ร. เวยีงสระณัฐพงศ ์ ศรนีอ้ย

1.32.799 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนกติตภิมู ิ โคตรอาสา

1.34.5410 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวรีวัฒน ์ อาจทรง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1.31.811 ร.ร. เวยีงสระณัฐพงศ ์ ศรนีอ้ย

1.32.612 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนกติตภิมู ิ โคตรอาสา

1.34.253 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเจตน ์ เหลอืพงษ์

1.34.934 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aรัชกจิ วเิวก

1.35.845 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพรพนม เมอืงทรัพย์

1.42.426 เทศบาลนครสงขลาทวศีกัดิ ์ ไชยาชาญยทุธ

1.43.897 ร.ร. นาบอนณัฐพงษ์ อนุรักษ์

1.47.288 ร.ร. บางลีว่ทิยาธรีภาคย ์ รอดพน้ทกุข์

1.48.659 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิธรีวัตร ขนุกลา้

1.50.6510 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมพัสกร เพ็ชรมนมะดนั

1.52.4711 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาภนักรณ ์ นวนครบรุี

2.03.8312 ทมีรม่เกลา้สระแกว้ไพรทัศน ์ ทา่ตะกัว่

2.09.3413 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีสทิธโิชค ศรเีมอืง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1.27.291 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพชิยะ สนุทรทว้ม



Summary Result
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ระหว่างวนัที ่23 – 25 เมษายน  2556

15  ปี  ชาย/Man

600 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1.33.572 ร.ร. เวยีงสระภานุวัฒน ์ บญุเฟ่ืองฟู

1.34.553 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหงธนาภคั จงใจพระ

1.34.994 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีชยณัฐ ศรเีข็ม

1.35.715 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาปรญิญา แสงจันศริิ

1.37.136 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสปุระวัต ิ นาอดุม

1.37.217 ร.ร. นางรองคณุวฒุ ิ ประกาศวฒุชิน

1.37.318 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีตณิตนัิย  ดลลออ

1.39.199 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภทัรพล เสวก

1.47.7910 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีานนทป์วธิ สกลุวัฒนเศรษฐ

1.49.1411 ชมรมกรฑีาสยามรัฐเทคนคิป่าพะยอมกรฑีากร เทพหนู

1.50.8212 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นท ี มะปะทงั

1.57.4613 ร.ร. ควนขนุนเอกชน สวุรรณวงศ์

2.00.1014 ร.ร. บางลีว่ทิยาโสภณ อนิทรส์วาท

2.07.2015 ร.ร. ควนขนุนกติตศิกัดิ ์ พรหมแกว้

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1.29.521 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวษิณุ โพธิศ์รี

1.29.692 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพงษ์ คงกระพัน

1.35.053 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทิธชิยั  โรมรัญ

1.36.064 ร.ร. พัทลงุภธูเรศวร ์ แกว้อกัษร

1.37.375 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์เฉลมิวงศ ์ จันทรท์พิย์

1.38.736 ร.ร. ทา่อแุทพทิยายทุธศลิป์ มคีลา้ย

1.38.867 ร.ร. สามพรานวทิยาณัฐสทิธิ ์ นายม

1.41.908 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์กติตศิกัดิ ์ อทุรักษ์

1.42.839 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อาทติย ์ สบืสวน

1.46.4010 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษเอกพัน แสงเพ็ง

1.51.0111 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนยทุธภมู ิ รัตนพันธ์

2.05.2512 ร.ร. เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ปรัชญานันท ์ ธรรมจันตา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1.33.451 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวรีวัฒน ์ อาจทรง

1.35.572 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรสรุเชษฐ ์ ศรพีนม

1.35.723 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภานุวัฒน ์ ภกูองทอง

1.35.844 ร.ร. พะเยาพทิยาคมวรากร ขนัรักษา

1.39.435 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่วันกานต ์ คงประเสรฐิสขุ

1.41.456 ร.ร. กลัยาณวัตรชนิทชั ศรสทุธิ์

1.42.567 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ถกลเกรยีรต ิ ขําจันทร์

1.44.628 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนศกัดิ ์ ทองจดู
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15  ปี  ชาย/Man

600 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1.45.769 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อษัฎาวธุ สอีปัุชฌา

1.51.7210 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศิวชติ หงษ์กง

1.54.6611 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัอทิธพิล โคตรชา

2.00.1412 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งศภุชยั สรุสิาร

2.00.3113 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองรัฐกฤษฎิ ์ ธัญภคัศรตีระกลู

2.00.6614 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มวรพล ชยุทะเสน

2.01.2115 ร.ร. สามพรานวทิยาอคัรเดช พกุสรุยิวงศ์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

1.32.241 ร.ร. พะเยาพทิยาคมคณติ ปงคําเฟย

1.33.012 ร.ร. กลัยาณวัตรธรีพงศธ์ร ยะนา

1.35.813 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรกายสทิธิ ์ ทองคํา

1.39.574 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรพล มชีะนะ

1.41.885 ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์ปรัชญา อคํุา

1.43.876 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรางกลู บตุรกลุ

1.45.007 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชประวติร นอ้ยหตี

1.45.938 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษพชิญตุมิ ์ หรัิญรัตนธรรม

1.47.119 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลสขิรนิทร ์ มะซะ

1.47.2710 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอดศิกัดิ ์ ไทยวงษ์

1.55.3111 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมพรเทพ แซเ่อี๊ยว

DNF99 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็อรรถพล แป้นศรนีวล

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

1.30.551 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ณัชนนท ์  แจม่ขนุเทยีน

1.31.272 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกฤษฎา จนีหมกิ

1.35.503 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีกนตธ์ร กลดัคํา

1.35.544 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลอนันต ์ มะซะ

1.36.095 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

1.46.576 ทมีรม่เกลา้สระแกว้กติตพิงษ์ นามพันธ์

1.47.067 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัธติวิัฒน ์ ป้องขวา

1.52.688 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชาครติ จติรหลงั

1.55.109 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอนุศกัดิ ์ ใจเพชร

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.691 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

15.622 ร.ร. พทุไธสงอทุศิ ผึง่วงษ์

15.993 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา



Summary Result
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15  ปี  ชาย/Man

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16.254 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมเดชา มัสยา

16.475 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดศิานุวัตร บา้นสระ

16.536 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อานนท ์ ชะวาดชู

16.847 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

17.108 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทุธพิร  เรอืงทองฉมิ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร.สามเงาวทิยาคมนพินธ ์ โนนวังชยั

16.151 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

16.682 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมเดชา มัสยา

16.943 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดศิานุวัตร บา้นสระ

17.104 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทุธพิร  เรอืงทองฉมิ

18.085 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

20.166 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพฒุพิงศ ์ พนูเกดิ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร.สามเงาวทิยาคมโชคชยั ทอิา้ย

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิ  รัตนเดชา

ร.ร. ดาราวทิยาลยัธวัช ดเูมฆ

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทุธพิร  เรอืงทองฉมิ

ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมเดชา มัสยา

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทนุธรรม บญุถนอม

ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานันทพัิฒน ์ สตับศุษ์

14.951 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

15.922 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อานนท ์ ชะวาดชู

16.363 ร.ร. พทุไธสงอทุศิ ผึง่วงษ์

19.054 ชมรมกรฑีาสยามรัฐเทคนคิป่าพะยอมเจษฎา ออ่นหนู

19.245 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศรัญย ์ ฤกษ์ประกอบ

22.136 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภทัรพล เสวก

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ปิยะ เทยีนชยั

ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aธนกร นติศิกัดิ์

ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรณัฐพล ดว้งคํา

ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์วรวชิ โคตะดี

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาอดศิกัดิ ์ ไชยชมภู
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15  ปี  ชาย/Man

110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่บญุฤทธิ ์ ดจีรงิ

สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรวรายทุธ สงา่งาม

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

16.341 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

18.462 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิธนพงษ์  ทาดาวธุ

18.503 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอภสิทิธิ ์ พวงลําใย

19.134 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรณัฐพล ดว้งคํา

20.455 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aธนกร นติศิกัดิ์

20.706 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชนุต ิ เอยีดเฉลมิ

27.317 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรวรายทุธ สงา่งาม

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

32.721 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีภทัรวรรณ อนุสนิ

33.242 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค

33.503 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเหมอืนฝัน อาคํา

33.684 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปัทมา เรอืงทอง

34.845 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอายรยีา ชนิาการ

35.096 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

35.377 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"พัชรณัฐ ทนุแรง

37.318 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์ยวุด ี แกว้พมิพ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ปิยะ เทยีนชยั

28.821 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

29.122 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

29.873 ชมรมกรฑีาสยามรัฐเทคนคิป่าพะยอมเจษฎา ออ่นหนู

32.524 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพฒุพิงศ ์ พนูเกดิ

32.935 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนภทัร ทองแยม้

32.976 ร.ร. พทุไธสงพันธุร์ะว ี วจิติร

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาอดศิกัดิ ์ ไชยชมภู

30.791 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

30.852 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐสทิธิ ์ ทองรักษ์

31.073 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนคณุากร สดุสาย

31.084 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมเดชา มัสยา



Summary Result

Page 19 of 93กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิค ประจาํปี 2556
ระหว่างวนัที ่23 – 25 เมษายน  2556

15  ปี  ชาย/Man

200 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

31.765 ร.ร. พทุไธสงววิัฒน ์ เลศิไธสง

40.916 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรวรายทุธ สงา่งาม

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยานันทพัิฒน ์ สตับศุษ์

ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สรุเกข ์ สบิพลกรัง

30.251 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทุธพิร  เรอืงทองฉมิ

32.402 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรรถพล ยังชู

33.563 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aธนกร นติศิกัดิ์

33.804 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรณัฐพล ดว้งคํา

34.975 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณัฐวัฒน ์ จันผดุ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aชยัอมร เวยีงแกว้

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสปุระวัต ิ นาอดุม

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรศกัดิ ์ ปานวเิชยีร

29.681 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดศิานุวัตร บา้นสระ

30.372 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่

30.603 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมณัฐพล พงคท์องเมอืง

32.554 ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์วรวชิ โคตะดี

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

ร.ร.สามเงาวทิยาคมนพินธ ์ โนนวังชยั

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณภทัร จันทะสทิธิ์

ร.ร. เทศบาลวัดสระทองวันชยั ประสาร

ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปัญญวัตร สดีา

32.651 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุชยั  รามศรี

36.272 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่บญุฤทธิ ์ ดจีรงิ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษานราธปิ ไตรธรรม

ร.ร.สามเงาวทิยาคมโชคชยั ทอิา้ย

ร.ร. ศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุีธวัชชยั สระกาศ

32.851 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ทวศีกัดิ ์ ศรงีาม

33.302 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมศภุณัฐ เอง่ฉว้น

33.373 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชนุต ิ เอยีดเฉลมิ
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รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

43.981 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรามปกรณ ์  หสัดงค์1
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพงศกร  ศรแีกว้2

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์  จนิดา3
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์  ภกูองทอง4

44.362 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอธรีศกัดิ ์ บัวจันทร์1
2 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภทัรพล ลอ้มลิม้2

2 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภธูเนศ ศรยีาภยั3
2 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยตฆ ์ คงประสทิธิ์4

44.643 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสหภาพ เมอืงนุษ1
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจรีะศกัดิ ์ หอมหวาน2

3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทุธิรั์กษ์ นวลโพธิ์3
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวษิณุ โพธิศ์รี4

44.924 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสธุมินต ์ สวุรรณทา้ว1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชชัวาล โรจนวภิาค2

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนนทวัฒน ์ ยมาพัฒน์4

45.235 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชฉัตรอรณุ ใจมั่น1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวัชพงค ์ รักซงั2

5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภทัรพงษ์ หนูมี3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา4

46.156 ร.ร. พัทลงุนาถวัฒน ์ ขนุคําแหง1
6 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา2

6 ร.ร. พัทลงุภธูเรศวร ์ แกว้อกัษร3
6 ร.ร. พัทลงุนพวชิญ ์ สงสวุรรณ4

46.557 ร.ร. สามพรานวทิยารณฤทธิ ์ บปุผา1
7 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี2

7 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร3
7 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา4

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศรัญย ์ ฤกษ์ประกอบ1
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนา แสงออ่น2

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศป์รญิญา ทมิจนี3
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

-ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราช

-ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

-ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ด
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คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

44.871 -ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

46.632 -เทศบาลนครสงขลา

48.343 -ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็

48.644 -ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

-ร.ร. ศรัทธาสมทุร

-ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคาร

45.071 -ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอ

45.162 -ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

49.403 -ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราช

49.414 -ร.ร. ควนขนุน

DQ99 -ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี มหาวทิยาลยัราชภฎัพระ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

-ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

-ร.ร. ชมุพลโพนพสิยั

-ร.ร. อากาศอํานวยศกึษา

46.901 -ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

47.022 -ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

50.333 -ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุี

DQ99 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

-องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสน

44.681 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

45.832 -ร.ร. พัทลงุ

46.043 -ร.ร. สามพรานวทิยา

47.464 -ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

47.505 -ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษ

47.676 -ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

-ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

-ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์

-ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

45.821 -ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

46.042 -ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

46.633 -ร.ร. พทุไธสง
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คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

49.664 -ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:28.581 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐพงษ์ คงกระพัน1
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจรีะศกัดิ ์ หอมหวาน2

1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทุธิรั์กษ์ นวลโพธิ์3
1 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวษิณุ โพธิศ์รี4

2:29.142 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณภทัร  แกว้บรรจักร1
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพงศกร  ศรแีกว้2

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทุธพิร  เรอืงทองฉมิ3
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสรุเชษฐ ์  จนิดา4

2:32.993 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนกติตภิมู ิ โคตรอาสา1
3 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพพัิฒน ์ หนูพว่ง2

3 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนณัฐวฒุ ิ ขมุทอง3
3 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสนพชิยะ สนุทรทว้ม4

2:33.754 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศป์รญิญา ทมิจนี1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนา แสงออ่น2

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีณัฐพล สนิสวุรรณ3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่4

2:38.995 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภธูเนศ ศรยีาภยั1
5 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภทัรพล ลอ้มลิม้2

5 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอภานุวัฒน ์ ภกูองทอง3
5 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยตฆ ์ คงประสทิธิ์4

2:42.606 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aณัฐวัฒน ์ เชาวเลศิธนกจิ1
6 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aจักรพงศ ์ บญุประคม2

6 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aศภุวชิญ ์ ทนงหาญ3
6 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aณัฐพล นสิวงศ์4

2:50.197 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวัชพงค ์ รักซงั1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชฉัตรอรณุ ใจมั่น2

7 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกฤษฎา จนีหมกิ3
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

-ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

2:32.601 -ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอ

2:40.072 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา
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คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2:43.513 -ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์

2:45.244 -ร.ร. ซกิขว์ทิยาลยัสมทุรปราการ

3:00.525 -ร.ร. มัธยมสาธติวัดพระศรฯี มหาวทิยาลยัราชภฎัพระ

DQ99 -ร.ร. กนัทรารมณ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

-องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่ง

-ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

2:30.101 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

2:35.422 -ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

2:37.093 -ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ A

2:39.314 -ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

2:39.825 -ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

-ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

2:30.931 -ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

2:37.492 -ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

2:42.093 -ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

2:42.704 -ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

3:14.825 -ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิ

DQ99 -ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราช

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

-ร.ร. อากาศอํานวยศกึษา

-ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษ

2:36.411 -ร.ร. พัทลงุ

2:37.422 -ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

2:51.153 -ร.ร. นางรอง

2:54.304 -ร.ร. ควนขนุน

3:00.745 -ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุี

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:33.451 -องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแกว้แสน

2:34.302 -ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

2:37.793 -ร.ร. เวยีงสระ

2:38.334 -ร.ร. พทุไธสง

2:39.185 -ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

2:42.886 -ร.ร. สามพรานวทิยา
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15  ปี  ชาย/Man

4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:6.037 -ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์

3,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16.09.871 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธรีะวัฒน ์ ขนัทะบตุร

16.10.112 ร.ร. พะเยาพทิยาคมจักรพันธ ์ ใจตา

18.04.583 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30อาทพิย ์ คงจะ

19.14.414 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมเพชรรัตน ์ กลิน่คุม้

19.44.515 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พลวัตร ลาเชกู

21.10.456 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ภานุวัฒน ์ ขาวเอยีด

22.27.807 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมสถาพร ออ่นนอ้ม

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.681 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีดาวนอ้ย  หลายคําพอง

1.682 ร.ร. พัทลงุศกัดิส์ทิธิ ์ สทิธชิยั

1.653 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยพล มเีทยีน

1.654 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดณัฐภทัร บตุกิาวงษ์

1.605 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารอคัรพงค ์ คงชติ

1.606 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิ ชว่ยนวล

1.507 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิชนิภทัร  คดเกีย้ว

1.458 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ธรีศกัดิ ์  ตรเีมอืงสอง

099 เทศบาลนครแหลมฉบังสมศกัดิ ์ เกดิทอง

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังตะวัน แกว้คํา

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพรีะพัฒน ์ ชา่งประดษิฐ์

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษธรีะพงษ์ นกทอง

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.251 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนติพิงษ์  ภกูองทอง

6.073 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชยัยา สขุขา

5.954 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิชนิภทัร  คดเกีย้ว

5.796 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวสนัต ์ คํามาก

4.6099 ร.ร. บางลีว่ทิยาโสภณ อนิทรส์วาท

5.0399 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพรีะพัฒน ์ ชา่งประดษิฐ์

5.1199 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กนวเทพ มาลยัชวูงค ์                

4.7599 ร.ร. สามพรานวทิยารณฤทธิ ์ บปุผา
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15  ปี  ชาย/Man

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4.8899 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสชุาต ิ รืน่สคุนธ์

3.9899 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีภาคนิ กิง่กา้น

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.192 ร.ร. ดาราวทิยาลยัชญานนิ แกว้วรีะสงิห์

5.915 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรอ้มพันธุ ์ รักษาไวย์

5.727 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธรีศกัดิ ์ นาคแกว้

5.478 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสทุธิรั์กษ์ นวลโพธิ์

4.6399 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ธรีศกัดิ ์  ตรเีมอืงสอง

3.4999 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษเกยีรตพัิน อรุะแสง

4.2499 ทมีรม่เกลา้สระแกว้จรินันท ์ นามพันธ์

4.3099 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีภานุพงษ์ ซยิัง

4.8999 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษธรีะพงษ์ นกทอง

4.6999 ทมีรม่เกลา้สระแกว้อภวิัฒน ์ คําสวรรค์

4.4599 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธนกร ทองพรหม

5.2599 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดณัฐภทัร บตุกิาวงษ์

4.5799 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมจริาวัฒน ์ สอนพงษ์

4.0299 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มวรพล ชยุทะเสน

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.351 ร.ร. เบญจมราชทูศินติพิล เพชรคง

14.202 ร.ร. เบญจมราชทูศิยรรยง เพชรประพันธ์

13.623 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอเกยีรตศิกัดิ ์ นาคบํารงุ

13.314 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธวัชชยั ทองแกว้

12.235 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อาทติย ์ มาลาศรี

11.996 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุศัน ์ กองเคน

11.917 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมณัฐวฒุ ิ มลุะสวีะ

11.728 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

9.7299 ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์พทิกัษ์พงษ์ ทบัแสง

8.9699 ร.ร. นางรองพรเทพ แหลมไธสง

9.5999 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

9.9599 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีโฆษิต  ทองสขุ

9.4899 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีชลติ ผานอ้ย

10.2699 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจริานุวัฒน ์  จติรัตนะ

9.8999 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กภาณุภทัร ์ พลรักษ์                

10.6699 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ชานนท ์ เกดิโภคา
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Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

8.2199 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ธรีศกัดิ ์  ตรเีมอืงสอง

7.0299 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนัท รุง่คหูา

8.4999 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสมบัต ิ บรสิทุธิ์

9.4599 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรศภุชยั สวุรรณรัตน์

8.3799 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมอนุวัฒน ์ โตะ๊เถือ่น

9.5899 ร.ร. บางลีว่ทิยาสมรักษ์ ใจงามกลุ

9.2399 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชยัณรงค ์ บญุพอก

9.7699 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณัฐพงศ ์ พาหรัุตน์

10.1499 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดสมชาย ศรแีพงมน

10.2799 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทนุธรรม บญุถนอม

9.7199 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสงกรานต ์ แยม้พรามณ์

8.5499 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวัฒนา ดอมบรุี

8.8799 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองภรากร พันธส์ถติ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

45.481 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจริานุวัฒน ์  จติรัตนะ

44.572 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อาทติย ์ มาลาศรี

42.773 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธวัชชยั ทองแกว้

42.654 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อคัรวทิย ์ แกว้พวง

37.785 ร.ร. เบญจมราชทูศิยรรยง เพชรประพันธ์

36.376 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอเกยีรตศิกัดิ ์ นาคบํารงุ

35.387 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสงกรานต ์ แยม้พรามณ์

32.458 เทศบาลนครแหลมฉบังบัณฑติ สงิหทองกลุ

29.6399 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีโฆษิต  ทองสขุ

32.1399 ร.ร. เบญจมราชทูศินติพิล เพชรคง

25.9399 ร.ร. สามพรานวทิยาจริายทุ อนุอรุา

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุศัน ์ กองเคน

22.6099 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วรีพัฒน ์  ตรเีมอืงสอง

26.8099 ร.ร. บางลีว่ทิยาสมรักษ์ ใจงามกลุ

26.0699 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กไพรัช พรมจันทร ์                 

30.9099 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีชลติ ผานอ้ย

31.9299 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมกฤษฎา กําป่ันนาค

26.3399 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอนุสรณ ์ ใจเพชร

25.7499 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์สรุชยั รอดแสวง

99 ร.ร. กําแมดขนัตธิรรมวทิยาคมณัฐวฒุ ิ มลุะสวีะ
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

26.9099 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" ม.บรูพาภานุพงศ ์ พรประพันธ์

17.5399 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปิยะณัฐ เอยีดเกลีย้ง

27.4899 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมอนุวัฒน ์ โตะ๊เถือ่น

22.0399 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรศภุชยั สวุรรณรัตน์

22.4599 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวัฒนา ดอมบรุี

27.3299 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณัฐพงศ ์ พาหรัุตน์

18.9699 ร.ร. บา้นนาสารพัฒนกจิ น่วมเพ็ชร์

26.0099 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองภรากร พันธส์ถติ

99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมวศิรตุ ทสีกุะ

26.1399 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดสมชาย ศรแีพงมน

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

52.701 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุศัน ์ กองเคน

40.152 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" ม.บรูพาเดโชชยั พรประพันธ์

39.893 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชอศัวเทพ ตามี

38.784 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองทนุธรรม บญุถนอม

37.865 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชยัณรงค ์ บญุพอก

36.046 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชอนุกลู บญุบํารงุ

33.747 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อคัรวทิย ์ แกว้พวง

32.068 ร.ร. นาทววีทิยาคมคนัธารัตน ์ เมฆมานัง

22.1499 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีชลติ ผานอ้ย

28.7699 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอนุสรณ ์ ใจเพชร

25.1899 ร.ร. บางลีว่ทิยาสมรักษ์ ใจงามกลุ

25.4399 ร.ร. สามพรานวทิยาจริายทุ อนุอรุา

24.4099 ร.ร. เบญจมราชทูศิยรรยง เพชรประพันธ์

24.4499 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ Aศภุกร คลา้ยทองคํา

27.8499 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ธรีศกัดิ ์  ตรเีมอืงสอง

24.8399 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสชุาต ิ รืน่สคุนธ์

17.8899 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศกัดิด์า รวมทรัพย์

13.4599 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็วรีกร จติรนาวี

25.3599 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจริะศกัดิ ์ อนันตยานุกลู

28.9699 ร.ร. ศรัทธาสมทุรนฤดล เกาะแกว้

31.2999 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" ม.บรูพาวันพสิฐิ วริยิะกานนท์

27.7599 ร.ร. เบญจมราชทูศินติพิล เพชรคง

25.3099 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองวันเฉลมิ รสชา
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

26.9199 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองจริพงศ ์ วรสขุ

30.8699 ร.ร. นาทววีทิยาคมวชริวทิย ์ พฤกษ์อดุม

31.5999 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสงกรานต ์ แยม้พรามณ์

26.2199 ร.ร. บา้นนาสารพัฒนกจิ น่วมเพ็ชร์

23.2599 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอเกยีรตศิกัดิ ์ นาคบํารงุ
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รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7.151 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีพงศ ์ แสนเสนา

7.212 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรวรวฒุ ิ สารบาล

7.373 ร.ร. สามพรานวทิยาชนะภมู ิ ทองสมเพยีร

7.504 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีวัฒน ์ ศรทีองนาค

7.515 ร.ร. พทุไธสงววิัฒน ์ เลศิไธสง

7.526 ร.ร. พัทลงุสาโรจน ์ เกือ้ดํา

7.527 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธรียทุธ จําปา

7.538 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชยตฆ ์ คงประสทิธิ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

7.791 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปารฉัิตร เจรญิสขุ

8.112 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีะพรรณ เตยีงพลกรัง

8.123 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจนิตนา พชืทองหลาง

8.194 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีนาถ วงศป์าน

8.215 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสธุดิา สมสขุ

8.326 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม

8.407 ร.ร. นารนุีกลูมณฑยา แกว้ขนัดี

8.418 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

7.861 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

8.032 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

8.073 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

8.124 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

8.185 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็อภสีรา พริยิะพฤทธิ์

8.266 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตกิา กา๋บญุเรอืง

8.317 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพชิาธกิา จันแดง

8.408 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีดวงรักษ์ ปรบิญุวงษ์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

8.151 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

8.312 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตกิา กา๋บญุเรอืง

8.353 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม

8.464 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอรณุทวิา สอนโส

8.615 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงภาวต ี อรโุณ

99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาโสพศิ กติคํิา

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษนสิา ดวงพมิพ์

99 ทมีรม่เกลา้สระแกว้สดุารัตน ์ โกศล



Summary Result

Page 30 of 93กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิค ประจาํปี 2556
ระหว่างวนัที ่23 – 25 เมษายน  2556

15  ปี  หญงิ/Women

60 ม.

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาสตรรัีตน ์ ยาดี

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

7.821 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปารฉัิตร เจรญิสขุ

7.942 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

8.443 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชนนิาถ แกว้ทอง

8.734 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษชญัญานุช ไกรยา

8.885 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อตนุิช แซล่ิม้

9.836 ร.ร. แกง่คอยอสิยาพร คงชาติ

99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาอตพิร มลูรัตน์

99 ทมีรม่เกลา้สระแกว้กนกวรรณ สสีาวแห

99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสพุชิญา แตงสาขา

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

8.231 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีนาถ วงศป์าน

8.652 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปทมุพร คูโ่ค

8.753 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพจัิกขณา นามเสาร์

8.824 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธัญญเรศ พมิเพ็ง

9.185 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานาเดยี กรศีภุ

99 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็อภสีรา พริยิะพฤทธิ์

99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาชฎาพร จันทรแ์กว้

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสภุสัตรา สงิหากลาง

99 ร.ร. วัดควนเมารัศมมิาน ไกรแกว้

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

8.311 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพชิาธกิา จันแดง

8.382 เทศบาลนครเกาะสมยุธัญรักษ์ นนทะโคตร์

8.553 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรศิรา ธนบรุี

8.594 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการปิยะนันท ์ จันทรจํ์าปา

8.625 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีปณุยวรี ์ ฤทธทิศิ

8.856 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณัชชา โภคทรัพย์

9.037 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ปรนิดา หิน้ทอง

9.588 ร.ร. ควนขนุนสวุมิล ชยัยทุธ

9.919 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลสรินิยา มะซะ

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

8.621 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีดวงรักษ์ ปรบิญุวงษ์

8.922 ร.ร. ควนขนุนสวดิา รามแกว้

9.003 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มอรวรรณ โนนทะวงษ์
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รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

9.074 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภชิญา ชชูว่ย

9.095 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีอไุรวรรณ สง่เสรมิ

9.746 ร.ร. ราชนิบีรูณะณัฐวรรณ คลา้ยสี

10.477 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลสรัุสวด ี แวเยง

99 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์จอย มณฑา

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

8.371 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

8.702 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการพนดิา พลวัน

8.783 เทศบาลนครสงขลารัตนา เพ็ชรแกมแกว้

8.794 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังภทัราภรณ ์ เครอืถาวร

8.925 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรฐติรัิตน ์ ฆอ้งงาม

9.526 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญินติยา แผลงฤทธิ์

99 ร.ร. กนัทรารมณ์วราภรณ ์ เควันดี

99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพัชรมัย ฟักทมิ

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

8.071 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

8.482 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชปัทมาวรรณ รยิาพันธ์

8.593 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ชโรธร วังหลวงอนิทร์

8.684 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีสนุสิา ชว่ยอกัษร

8.715 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพรนภา จันดี

8.806 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัลดัดาวรรณ จติรตัง้มั่น

9.747 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล จันทรแ์จม่

DQ99 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์รุง้พราย หงษ์ขาวปนู

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

8.071 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจนิตนา พชืทองหลาง

8.092 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสธุดิา สมสขุ

8.163 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีะพรรณ เตยีงพลกรัง

8.214 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็อภสีรา พริยิะพฤทธิ์

8.365 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็กนกวรรณ แซฉ่ั่ว

10.126 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งวไิลพร ดอนชยั

99 ร.ร. กนัทรารมณ์วรัญญา นัยนดิ

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอตพิร เพ็ชรเนาว์

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

8.071 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

8.592 ร.ร.ประภสัสรรังสติกลุยา เกือ้คลงั



Summary Result

Page 32 of 93กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิค ประจาํปี 2556
ระหว่างวนัที ่23 – 25 เมษายน  2556

15  ปี  หญงิ/Women

60 ม.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

8.683 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีชญานศิ สมบัตแิกว้

8.784 ร.ร. อตุรดติถด์รณีุพัชรพร ประเสรฐิสงู

8.825 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีพรรณภทัร นันทะสี

8.896 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธนัชญา นาคพัฒน์

10.867 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์พรสดุา จันทรเ์ปลง่

99 ร.ร. เทศบาล 3 (เอ็งเสยีงสามัคค)ีปัทมวรรณ เอยีดเมอืง

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมใบตอง เกดิทอง

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

8.341 ร.ร. นารนุีกลูมณฑยา แกว้ขนัดี

8.362 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย

8.403 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพัณณติา สาระเกตุ

8.854 ร.ร.ประภสัสรรังสติกมลชนก เอยีดถวลิ

9.065 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มสนัุนทา ผอ่งอดุม

9.386 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังศวิพร สขุลิม้

99 ทมีรม่เกลา้สระแกว้ชตุนัินท ์ มว่งภาษี

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมหนึง่ฤด ี อว่มสะอาด

99 ร.ร. นครพนมวทิยาคมอาทติยา สวุรรณมาโจ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.741 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปารฉัิตร เจรญิสขุ

12.792 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

13.263 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

13.274 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย

13.325 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

13.456 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจนิตนา พชืทองหลาง

13.527 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีะพรรณ เตยีงพลกรัง

13.628 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็อภสีรา พริยิะพฤทธิ์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

12.681 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

13.042 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

13.183 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็อภสีรา พริยิะพฤทธิ์

13.274 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย

13.295 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีะพรรณ เตยีงพลกรัง

13.346 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนุนิทร ์ แสนกลา้

13.487 ร.ร. นารนุีกลูมณฑยา แกว้ขนัดี
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15  ปี  หญงิ/Women

100 m.

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

13.528 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอมลธติา สมบัตชิยั

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

12.711 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปารฉัิตร เจรญิสขุ

13.092 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

13.263 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจนิตนา พชืทองหลาง

13.484 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง

13.485 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

13.646 เทศบาลนครเกาะสมยุธัญรักษ์ นนทะโคตร์

14.277 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีปณุยวรี ์ ฤทธทิศิ

14.538 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีชตุกิาญจน ์ มวีงศ์

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

13.371 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง

13.372 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีะพรรณ เตยีงพลกรัง

13.633 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอกรชนก ศรจัีนทรโ์ฉม

13.654 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอรณุทวิา สอนโส

13.765 ร.ร.ประภสัสรรังสติกลุยา เกือ้คลงั

15.846 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"อนุสรา สาครแกว้

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

12.661 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง

12.852 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

13.353 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอมลธติา สมบัตชิยั

13.684 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรศิรา ธนบรุี

13.725 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพชิาธกิา จันแดง

14.606 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีพัชรนิทร ์ อคํุา

15.058 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภชิญา ชชูว่ย

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

13.431 ร.ร. นารนุีกลูมณฑยา แกว้ขนัดี

13.572 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม

14.033 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสเมษณี ราชปรุ

14.334 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

14.465 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธัญญเรศ พมิเพ็ง

15.006 ร.ร. แกง่คอยสริกิาญดา ลปิิต

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

13.561 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนุนิทร ์ แสนกลา้
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15  ปี  หญงิ/Women

100 m.

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

14.332 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังภทัราภรณ ์ เครอืถาวร

14.433 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรฐติรัิตน ์ ฆอ้งงาม

14.964 เทศบาลนครแหลมฉบังณัฐกานต ์ พกิลุแยม้

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

13.911 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีปณุยวรี ์ ฤทธทิศิ

13.912 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ชโรธร วังหลวงอนิทร์

14.083 ร.ร.ประภสัสรรังสติกมลชนก เอยีดถวลิ

14.104 เทศบาลนครสงขลารัตนา เพ็ชรแกมแกว้

14.705 เทศบาลนครแหลมฉบังจฑุามาศ ไหลสงูเนนิ

14.806 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกชมน ชมุแสง

15.377 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษสกุญัญา คงศรี

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

13.011 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพริตา สภุาพักตร์

13.232 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็อภสีรา พริยิะพฤทธิ์

13.253 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจนิตนา พชืทองหลาง

14.164 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีชญานศิ สมบัตแิกว้

14.215 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษชญัญานุช ไกรยา

14.466 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ปรนิดา หิน้ทอง

รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

13.261 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชนฤชา ศกุรกาญจน์

13.402 เทศบาลนครเกาะสมยุธัญรักษ์ นนทะโคตร์

13.573 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็จฑุาทติย ์ ขวัญทอง

13.914 ร.ร. ควนขนุนศรินิญา พรกิดํา

14.145 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" ม.บรูพาพชิญส์นิ ี นันทวจิติรกลุ

14.466 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มอรวรรณ โนนทะวงษ์

16.167 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาอรอนงค ์ ฤาชยั

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

12.861 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปารฉัิตร เจรญิสขุ

13.432 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกติตกิา กา๋บญุเรอืง

13.503 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีพัณณติา สาระเกตุ

14.174 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมณัฏฐณชิา แกน่พทิกัษ์

14.415 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชภษูณศิา อกัษรสมบัติ

14.466 ร.ร. ควนขนุนสวุมิล ชยัยทุธ

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9
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15  ปี  หญงิ/Women

100 m.

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

13.411 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย

13.502 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้

14.153 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพจัิกขณา นามเสาร์

14.474 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มสนัุนทา ผอ่งอดุม

14.635 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรสธุพิร คงรอด

16.156 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วราพร แกว้ประสทิธิ์

รอบแรกพวกที ่10/ ROUND 10

14.561 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีชตุกิาญจน ์ มวีงศ์

14.872 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีดวงรักษ์ ปรบิญุวงษ์

15.033 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยานาเดยี กรศีภุ

15.344 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"กมลทพิย ์ ตนัเรอืง

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

42.811 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

42.932 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอมลธติา สมบัตชิยั

43.013 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีามัลลกิา พลเยีย่ม

43.274 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริพิร ศรรีะบตุร์

43.295 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปานทพิย ์ คงทอง

43.786 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ แสนวเิศษ

43.827 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงณัฐกานต ์ ปลอดวงค์

44.608 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพชิาธกิา จันแดง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. บา้นเชงิดอย (ดอยสะเกต็ศกึษา)ศรินัินน ์ สนัุนตะ๊

43.941 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงณัฐกานต ์ ปลอดวงค์

47.072 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาทพิยเ์กสร ทองแสงธรรม

48.473 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์รุง้พราย หงษ์ขาวปนู

49.104 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมศมิากร พรมวงศ์

49.765 เทศบาลนครสงขลารตมิา เกศสวุรรณ

99 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์ปทติตา หงษ์ขาวปนู

99 ร.ร. พานพเิศษพทิยาสภุาดา ปินตา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

43.461 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีามัลลกิา พลเยีย่ม

43.892 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริพิร ศรรีะบตุร์

45.843 ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ
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15  ปี  หญงิ/Women

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

50.354 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่จรยิาภรณ ์ งามพัด

53.405 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเบญจวรรณ แกว้ชชูว่ย

57.376 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งวไิลพร ดอนชยั

99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาวณชิยา ปัดตะนุ

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษนสิา ดวงพมิพ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

48.191 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรณัฐมล โพธา

49.032 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษนงลกัษณ ์ วันคํา

51.553 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเอีย่มศริ ิ เอีย่มโอภาษ

52.124 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีนงนภสั นามวเิศษ

52.195 เทศบาลนครสงขลานลนิ ี แคม้คุม้

99 ร.ร. นครพนมวทิยาคมพัชรวรี ์ คําลี

99 ร.ร. เทศบาล 3 (เอ็งเสยีงสามัคค)ีปัทมวรรณ เอยีดเมอืง

99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเพชรรุง้ อารรีอบ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

44.111 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปานทพิย ์ คงทอง

45.252 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเสาวลักษณ ์ ฐานวเิศษ

46.363 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพัสราภรณ ์ แซเ่จีย้

47.914 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยากชพรรณ แฟ้มคลองขอม

48.975 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ปิยะธดิา ยาที

49.736 ร.ร. กลัยาณวัตรนัดดา พงศเ์พยีจันทร์

99 ร.ร. กนัทรารมณ์ปวณีา บญุสําเร็จ

99 ร.ร. เวยีงสระเจนจริา ดําอนิทร์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

46.861 ร.ร. นารนุีกลูอารยีา กาสา

47.902 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมพจัิกขณา นามเสาร์

49.063 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีนาถ วงศป์าน

50.574 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อาลนีา เวชกะ

56.215 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาธดา ยังมั่น

56.316 ทมีรม่เกลา้สระแกว้อทติยา นอ้ยดี

99 ร.ร. วัดควนเมารอวรรณ ไกรแกว้

99 ร.ร. วัดหว้ยโป่งนติยา บญุล้ํา

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

45.011 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง

49.152 ร.ร.ประภสัสรรังสติจฑุาทพิย ์ เรอืงเพชร
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300 m.

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

51.123 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมภาษิตา สอดแจม่

52.234 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสริกิมล กําแพงแกว้

53.065 ร.ร. พรเจรญิวทิยานรศิรา สาโสภา

1.03.386 ทมีรม่เกลา้สระแกว้วนชิา เบะ๊กี

99 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมแพรพลอย ทองงาม

99 ร.ร. นารนุีกลูนพวรรณ อาธเิวช

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

45.461 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสเมษณี ราชปรุ

52.982 ร.ร. บา้นนาสารขวัญเรอืน ทองบญุชู

53.123 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมเกษราภรณ ์ อนันต์

1.00.454 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมกมลวรรณ มิง่มติร

99 ร.ร. กนัทรารมณ์สดุารัตน ์ ทองลว้น

99 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิสภุสัรา ออ่นนิม่

99 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการชตุภิา ทัง่ทอง

99 ทมีรม่เกลา้สระแกว้สดุารัตน ์ โกศล

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการพรรณรัยภา ศรรัีกษ์

43.991 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอมลธติา สมบัตชิยั

44.462 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ แสนวเิศษ

46.183 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้รุง่นภา พมิเสน

46.484 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์สวุัจฉรัตน ์ บษุบง

50.455 ร.ร. ควนขนุนสวดิา รามแกว้

1.01.766 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมชนกิานต ์ สทิธเิทศ

99 ร.ร. บางลีว่ทิยาเจนจริา วชิยัโย

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

44.411 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพชิาธกิา จันแดง

45.702 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจริาพร คําขนัแกว้

47.933 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสนุสิา อนิคชสาร

50.844 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" ม.บรูพาพชิญส์นิ ี นันทวจิติรกลุ

54.745 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเบญจวรรณ อูเ่งนิ

1.03.066 ร.ร. บางลีว่ทิยาพาสขุ จันทรฉ์าย

99 ร.ร. กนัทรารมณ์วรรณภา พลรักษา

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองณัชชา โภคทรัพย์

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

45.321 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงรัตนา แดงรักษา
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15  ปี  หญงิ/Women

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

47.452 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพริญิา วัฒมี

49.623 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อมัพร คงทรัพย์

51.944 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชนัญชดิา ไชยศรี

52.815 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ปภาวรนิทร ์ จติตรา

59.876 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีชนดิาภา แพทยไ์ชโย

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมศวิพร ทองดอนตนั

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีจรียา ทองชมุ

ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กนกวรรณ สวุรรณโร

ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสวุนันท ์ สรรเพชร

ร.ร. วัดหว้ยโป่งจันจริา อารวีงษ์

ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมเกษราภรณ ์ อนันต์

ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอกนกวรรณ วาเรศ

คดัเลอืกพวกที ่12 / HEAT 12

43.931 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี

47.962 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอกนกวรรณ วาเรศ

48.023 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาธัญญเรศ พมิเพ็ง

49.374 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อรณุลกัษณ ์ จันทร

51.505 ร.ร. แกง่คอยบษุกร บญุสขุ

53.166 ร.ร. แกง่คอยชาลสิา เสาศริิ

58.167 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีจรียา ทองชมุ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.41.521 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเสาวลักษณ ์ ฐานวเิศษ

1.41.822 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีามัลลกิา พลเยีย่ม

1.43.783 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพัชราภรณ ์ คลอ่งดี

1.45.204 ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ

1.48.055 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการชตุภิา ทัง่ทอง

1.49.126 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอพทิยา ศรพีดุสขุ

1.51.037 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาจติรวรรณ สมบัตจินิดา

1.55.188 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐรกิา นาโควงค์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาขวัญนภา ใจหมืน่
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600 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิศวิภิา พลเสนา

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคําสรา้งเทีย่งวไิลพร ดอนชยั

ร.ร. วัดหว้ยโป่งจริาภรณ ์ หนูวรรณะ

ร.ร. แกง่คอยสภุสัสร เกตวัตร

ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กนกวรรณ สวุรรณโร

ร.ร. ป่าเด็งวทิยาอรณุลนิ แดนจันทกึ

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสธุชิา สรุยิจันทร์

ร.ร. เวยีงสระเจนจริา ดําอนิทร์

1:48.091 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการชตุภิา ทัง่ทอง

1:49.152 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอพทิยา ศรพีดุสขุ

1:52.813 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์สวุัจฉรัตน ์ บษุบง

1:54.904 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อรนุช เสกสรรคพ์นาไพร

2:04.685 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมภาษิตา สอดแจม่

2:09.846 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อาลนีา เวชกะ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. วัดหว้ยโป่งจันจริา อารวีงษ์

ร.ร. แกง่คอยสนัุนทา สขุภวูงค์

ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีจงจติร ์ ปรทิาสลั

ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมรุง่นภา คลองแหง้

ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมศมิากร พรมวงศ์

ร.ร. เวยีงสระเบญญทพิย ์ นุย้เจรญิ

สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรภณดิา สวุรรณสขุ

1:45.431 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเสาวลักษณ ์ ฐานวเิศษ

1:51.632 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์ปทติตา หงษ์ขาวปนู

2:02.253 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเบญจวรรณ แกว้ชชูว่ย

2:02.274 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาสริกิมล กําแพงแกว้

2:02.615 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ปภาวรนิทร ์ จติตรา

2:22.306 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มรัชฎาภรณ ์ หมอกชยั

2:40.387 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมกมลวรรณ มิง่มติร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมศวิพร ทองดอนตนั

ร.ร. วัดควนเมารอวรรณ ไกรแกว้

1:48.541 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพัชราภรณ ์ คลอ่งดี

1:52.262 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสกญันกิา เกตแุกว้

1:54.083 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐฑารกิา ชยัชนะ

1:54.994 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกณัฐกิา ปัญสวุรรณ์
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600 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:59.385 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่จรยิาภรณ ์ งามพัด

1:59.516 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา สําแดงสาร

2:03.267 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีศศธิร สนธพินธ์

2:04.928 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็เบญจวรรณ ฤทธโิชติ

2:05.719 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีณัฐกมล สขุขวด

2:07.0710 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อรณุลกัษณ ์ จันทร

2:12.8411 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัมัทธ ี ประดบัวงศ์

2:15.4012 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีจรียา ทองชมุ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. บางลีว่ทิยาเจนจริา วชิยัโย

ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมเกษราภรณ ์ อนันต์

ร.ร. ควนขนุนรัชนกีร ทอนชาติ

ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์เกศรนิทร ์ พยัคฆก์ลู

1:46.981 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอเสาวลักษณ ์ จันทรแ์จม่ใส

1:50.132 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุลาภ

1:50.413 ร.ร. กลัยาณวัตรกิง่แกว้ สงคราม

1:55.704 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้รุง่นภา พมิเสน

1:55.755 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอสิรยิาพร จาริ

1:58.556 ร.ร. ดาราวทิยาลยันภาวรี ์ มยรุา

2:00.147 ร.ร.ประภสัสรรังสติจฑุาทพิย ์ เรอืงเพชร

2:09.528 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารเบญจวรรณ อูเ่งนิ

2:30.8910 ร.ร. บา้นนาสารขวัญเรอืน ทองบญุชู

DNF99 เทศบาลนครสงขลาชตุมิา เสน่หา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาทพิยเ์กสร ทองแสงธรรม

ร.ร. กนัทรารมณ์สดุารัตน ์ ทองลว้น

ร.ร. นครพนมวทิยาคมพัชรวรี ์ คําลี

ร.ร. บางลีว่ทิยาพาสขุ จันทรฉ์าย

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาชนัญชดิา ใสสวา่ง

ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์ปิยรัตน ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ร.ร. พานพเิศษพทิยาสภุาดา ปินตา

1:47.161 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีามัลลกิา พลเยีย่ม

1:49.162 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาจติรวรรณ สมบัตจินิดา

1:55.603 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงกฤตมิา ชยัเพชร

1:58.924 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่อมัพร คงทรัพย์

2:30.655 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรภณดิา สวุรรณสขุ
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600 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:39.106 ทมีรม่เกลา้สระแกว้วนชิา เบะ๊กี

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสวุนันท ์ สรรเพชร

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมรัตนาภรณ ์ สามเพชรเจรญิ

1:49.241 ร.ร. พะเยาพทิยาคมมกุตาภา ชา้งหนิ

1:49.412 ร.ร. บงึศรรีาชาพทิยาคมแพรพลอย ทองงาม

1:49.973 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐรกิา นาโควงค์

1:53.344 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวราภรณ ์ อนิทรวศิษิฎ์

1:53.795 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงเจนจริา เจ๊ะหยาง

1:57.606 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษนงลกัษณ ์ วันคํา

1:58.737 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรณัฐมล โพธา

2:07.118 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์นงลกัษณ ์ วชิยั

2:09.399 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีนงนภสั นามวเิศษ

2:31.9810 ทมีรม่เกลา้สระแกว้อทติยา นอ้ยดี

2:35.1811 ทมีรม่เกลา้สระแกว้สพุรรณ จันทรน์อก

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16.591 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเหมอืนฝัน อาคํา

16.872 ร.ร. ดาราวทิยาลยัณัฐทยิา ราวชิยั

17.153 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสนุทรยีา ออ่นสงค์

17.354 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค

17.735 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปัทมา เรอืงทอง

20.656 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนกาญจน ์ บอ่บัวทอง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์จอย มณฑา

ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีภทัรวรรณ อนุสนิ

ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชกญัญว์ราภรณ ์ สขุาชืน่

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนูรดิา้ หมัดอะด้ํา

17.231 ร.ร. ดาราวทิยาลยัณัฐทยิา ราวชิยั

17.972 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค

20.193 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนกาญจน ์ บอ่บัวทอง

21.074 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสโรชา ทองนอ้ย

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาสตรรัีตน ์ ยาดี
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15  ปี  หญงิ/Women

100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

17.401 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเหมอืนฝัน อาคํา

17.932 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสนุทรยีา ออ่นสงค์

18.273 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปัทมา เรอืงทอง

18.984 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอายรยีา ชนิาการ

19.715 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์ยวุด ี แกว้พมิพ์

20.346 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้อมรรัตร ์ ทคํีา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษสนุติา ธรรมพร

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาอตพิร มลูรัตน์

ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"พัชรณัฐ ทนุแรง

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอายรยีา ชนิาการ

ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอจฑุารัตน ์ สารพัีฒน์

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเหมอืนฝัน อาคํา

ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปัทมา เรอืงทอง

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

28.461 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนุวัฒน ์ บม่ไล่

29.282 ชมรมกรฑีาสยามรัฐเทคนคิป่าพะยอมเจษฎา ออ่นหนู

29.433 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิกัดิ ์ มบีญุญา

29.714 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสทุธพิร  เรอืงทองฉมิ

29.775 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพพัิฒนพ์ร พวงพี่

30.376 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดศิานุวัตร บา้นสระ

30.907 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมณัฐพล พงคท์องเมอืง

DQ99 ร.ร. สามพรานวทิยาจริาย ุ ปาวี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

34.651 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ก ิง่ไผ ่ พานชินอก

37.782 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาสตรรัีตน ์ ยาดี

42.653 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้อมรรัตร ์ ทคํีา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

33.811 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชธนพร บญุนาค

33.912 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองเหมอืนฝัน อาคํา

35.873 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"พัชรณัฐ ทนุแรง

35.914 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอายรยีา ชนิาการ

37.715 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพัสราภรณ ์ แซเ่จีย้
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15  ปี  หญงิ/Women

200 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

41.036 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนกาญจน ์ บอ่บัวทอง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

35.611 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีภทัรวรรณ อนุสนิ

35.982 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

37.374 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสโรชา ทองนอ้ย

39.425 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีบญุรัตน ์ สขุลาภ

37.265 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์ยวุด ี แกว้พมิพ์

42.806 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนูรดิา้ หมัดอะด้ํา

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

49.711 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอนิทริา ทองเรอืง1

1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีนาถ วงศป์าน2
1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง3

1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง4
50.862 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอวรนษิฐา ทบัทมิทอง1

2 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐธดิา กรดภู่2
2 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสนุทรยีา ออ่นสงค์3

2 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอมลธติา สมบัตชิยั4
50.953 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีภทัรนษิฐ ์ รักษาพราหมณ์1

3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปานทพิย ์ คงทอง2
3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย3

3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพัสราภรณ ์ แซเ่จีย้4
51.714 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิธรีะยทุธ กิง่คํา1

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรีะพรรณ เตยีงพลกรัง2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัทพร พรหมแยม้3

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพชิาธกิา จันแดง4
51.705 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนุนิทร ์ แสนกลา้1

5 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐนชิา จันทวี2
5 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริพิร ศรรีะบตุร์3

5 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรญิญาภรณ ์ ขนัหอม4
51.736 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็นฤวรรณ ์ เทพณรงค์1

6 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็อภสีรา พริยิะพฤทธิ์2
6 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็กนกวรรณ แซฉ่ั่ว3

6 ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็จฑุาทติย ์ ขวัญทอง4
51.827 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชนนิาถ แกว้ทอง1
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15  ปี  หญงิ/Women

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงรัตนา แดงรักษา2
7 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงภาวต ี อรโุณ3

7 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงตวงรักษ์ อาวรเจรญิ4
51.858 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอายรยีา ชนิาการ1

8 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้2
8 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีามัลลกิา พลเยีย่ม3

8 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปารฉัิตร เจรญิสขุ4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

51.291 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

52.262 -ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราช

53.393 -ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

54.024 -ร.ร. ควนขนุน

56.325 -สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติร

58.326 -เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์

DQ99 -ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

51.461 -ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

52.012 -ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็

53.233 -ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการ

54.534 -เทศบาลนครเกาะสมยุ

DQ99 -ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

DQ99 -ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

50.361 -ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

51.932 -ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

52.543 -ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

53.314 -ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

55.565 -เทศบาลนครสงขลา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

51.551 -ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอ

53.962 -ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

55.323 -ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

56.734 -ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

DQ99 -ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

DQ99 -ร.ร. แกง่คอย
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4x100 relay
คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

51.161 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

51.292 -ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

52.733 -ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:54.971 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปิยฉัตร ขาวลว้น1
1 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพชิาธกิา จันแดง2

1 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัทพร พรหมแยม้3
1 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์ แสนวเิศษ4

2:55.722 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชนนิาถ แกว้ทอง1
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงรัตนา แดงรักษา2

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงภาวต ี อรโุณ3
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงณัฐกานต ์ ปลอดวงค์4

2:57.843 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากติยิา งพูมิาย1
3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาญาณศิา แกลว้กลา้2

3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปารฉัิตร เจรญิสขุ3
3 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีามัลลกิา พลเยีย่ม4

2:57.894 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีดวงรักษ์ ปรบิญุวงษ์1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรศิรา ธนบรุี2

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีจารวุรรณ จันทรว์ังโป่ง3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเกดมณี จันยมติรี4

3:00.055 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครมนุนิทร ์ แสนกลา้1
5 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐฑารกิา ชยัชนะ2

5 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริพิร ศรรีะบตุร์3
5 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐนชิา จันทวี4

3:00.256 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอเสาวลักษณ ์ จันทรแ์จม่ใส1
6 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอมลธติา สมบัตชิยั2

6 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอพทิยา ศรพีดุสขุ3
6 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐธดิา กรดภู่4

3:08.747 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีภทัรนษิฐ ์ รักษาพราหมณ์1
7 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปานทพิย ์ คงทอง2

7 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจันทนา เนยีมนอ้ย3
7 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพัสราภรณ ์ แซเ่จีย้4

3:09.178 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอนิทริา ทองเรอืง1
8 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัชชา บญุสวา่ง2

8 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีชณัฏฐา แกว้ตราช3
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4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

8 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุมิล คงทอง4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

-ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษา

-ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษ

-เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์

2:59.671 -ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

3:06.194 -ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราช

3:10.385 -ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุี

3:18.676 -สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติร

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

-สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์

-ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

-ทมีรม่เกลา้สระแกว้

-ร.ร. กนัทรารมณ์

3:01.262 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

3:05.293 -ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปาง

3:20.007 -ร.ร. ควนขนุน

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

-ร.ร. แกง่คอย

2:57.411 -ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

2:59.572 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

3:09.515 -ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

3:09.536 -ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

3:21.338 -ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

-ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐม

-ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

-ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

3:01.703 -ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอ

3:03.294 -ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

3:14.857 -ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

2:58.971 -ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

2:59.372 -ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี
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15  ปี  หญงิ/Women

4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

3:09.453 -ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

3:10.774 -ร.ร. เทศบาลเมอืงภเูกต็

3:12.755 -ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม

3:19.516 -เทศบาลนครสงขลา

3:40.067 -ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการ

3,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

16.34.711 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศริวิรรณ กญุชรนิทร์

17.01.642 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางภทัราภรณ ์ มะลลิา

17.20.843 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอจัฉราภรณ ์ ศรภีริมณ์

18.29.414 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมกนกวรรณ เฉลมิบรรจง

18.40.225 ร.ร. ลําทบัประชานุเคราะห์กนกพร วฒุพิงศ์

19.33.286 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาเกศกนก กลมเกลยีว

19.42.977 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกณัฐกิา ปัญสวุรรณ์

19.51.618 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงเสาวนยี ์ เนาวส์วุรรณ

19.51.739 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมชตุมิา จุย๋มา

20.38.1310 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ภทัราภรณ ์ นาคสกลุ

20.38.3011 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธดิาฉัตร พตุจะโป๊ะ

21.08.7412 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์ศตพร สนฉาย

21.16.9513 ร.ร. นารนุีกลูอารยีา กาสา

21.20.6214 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีโศรยา สวุรรณไตร

21.20.8215 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังบณุยนุช รอเดช

22.37.8516 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศนัสนยี ์ วงษ์เวยีง

23.09.2417 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชลดา ประมลูทรัพย์

DNF99 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมชนกิานต ์ สทิธเิทศ

DNF99 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมวันวสิา คําจันทร์

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.501 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษกรอบแกว้ แตม้สี

1.502 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารชตุมิน ชว่ยเขาบาท

1.502 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการพรรณรัยภา ศรรัีกษ์

1.404 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมกชามาศ เชือ้ตาพระ

1.405 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชจริาธปิ จมูั่น

1.406 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนภทัสรา พลายชนะ

1.407 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชรัตมล จันทรท์องออ่น
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High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.358 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรประภา คนเทีย่ง

1.359 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการสวรรยา เงางาม

099 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาพมิพช์นก เนยีมไธสง

099 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสภุสัตรา สงิหากลาง

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษอรปรยีา บญุรว่ม

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพรนภา มลูภเูขยีว

099 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

099 ร.ร. ราชนิบีรูณะณัฐวรรณ คลา้ยสี

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4.872 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอรณุทวิา สอนโส

4.844 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีภทัรนษิฐ ์ รักษาพราหมณ์

4.785 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศลิาพร ศรจัีนทร์

4.586 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชวราภรณ ์ จณิดาพงศ์

4.1899 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์อตนุิช แซล่ิม้

3.7199 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกนกพร เพ็ชรฤทธิ์

3.5999 ร.ร. ราชนิบีรูณะณัฐวรรณ คลา้ยสี

4.4099 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวรรณกานต ์ เทีย่งธรรม

3.5899 ทมีรม่เกลา้สระแกว้สพุรรณ จันทรน์อก

4.0399 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จติรลดา แสนโฮม

3.6499 เทศบาลนครสงขลาศศกิญัญา มากหนู

4.1699 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีชนดิาภา แพทยไ์ชโย

4.0399 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์ยวุด ี แกว้พมิพ์

3.7899 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนภสร นลิวรรณ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.891 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีรัฐวรรณ วเิชยีร

4.853 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรประภา คนเทีย่ง

4.577 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ภคนิ ี ใจมุง่

4.498 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมขนษิฐา เสอืโต

3.6899 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญินติยา แผลงฤทธิ์

3.7599 เทศบาลนครสงขลาสติญญา เล็กสะทา้น

3.9199 เทศบาลนครแหลมฉบังกนัตยิา รักษาทรัพย์

3.5499 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วราพร แกว้ประสทิธิ์

4.4599 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัชดิชนก ทวเีฉลมิดษิฐ

3.2799 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สวุภิา ปานแกว้
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

3.7999 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการปรยีาภรณ ์ แทน่ปทมุ

3.9099 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธนัชญา นาคพัฒน์

4.0299 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกชมน ชมุแสง

3.4699 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีกฤตพร ศรนุีย้

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

8.871 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6อธศิร ี ผาปาน

8.862 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศศธิร จันทรส์ุย่

8.763 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารสวุนันท ์ เปิดโปง

8.574 ร.ร. นาบอนวราภรณ ์ เพชรรัตน์

7.915 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์สภุาพร โภชนกจิ

7.616 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพรนภา มลูภเูขยีว

7.597 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิสดุารัตน ์ จันทรา

7.318 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนริมน พันดษิฐ์

7.029 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมเกวลนิ ลพประเสรฐิ

6.8610 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวลิาศนิ ี บญุยิม้

6.6611 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาอธติญิา ผาแกว้

6.5612 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้มกุดา ธวีาพรต

6.5213 ร.ร. บา้นนาสารฟ้าใส แอบมณี

6.3714 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์อนุธดิา วงษา

6.3415 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครญาตาว ี ขําชว่ย

5.9916 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6สพัุตตา แซเ่ตยีว

5.8317 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีพนดิา คํานอ้ย

5.6718 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์วารรัีตน ์ ประดบัเพ็ชร

5.6519 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ศริวิภิา กลา้สบืกลาง

5.6320 ร.ร. บา้นนาสารสกุญัญา เหมอืนใจ

5.6321 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีชนดิาภา แพทยไ์ชโย

5.3222 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสชุาดา ฟุ้งสนัเทยีะ

5.2023 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอนัธกิา เชีย่วชาญ

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

35.121 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6อธศิร ี ผาปาน

35.112 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชชญาน ี โสตถอินันต์

30.213 ร.ร. นาบอนวราภรณ ์ เพชรรัตน์

28.704 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิสดุารัตน ์ จันทรา
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Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

23.425 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาอธติญิา ผาแกว้

22.886 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิบังอร จักษุดํา

21.427 ร.ร. บา้นนาสารสกุญัญา เหมอืนใจ

20.108 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6สพัุตตา แซเ่ตยีว

15.7299 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศศธิร จันทรส์ุย่

17.1299 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสชุาดา ฟุ้งสนัเทยีะ

099 ร.ร. นาทววีทิยาคมอารยา หอยบาง

10.5199 ร.ร. บา้นนาสารฟ้าใส แอบมณี

099 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารสวุนันท ์ เปิดโปง

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

34.561 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีากาญจนา ขอเยอืกกลาง

33.282 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศศปิรญีา พว่งชาวนา

28.573 ร.ร. นาทววีทิยาคมอารยา หอยบาง

28.004 สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิบังอร จักษุดํา

27.625 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาจฑุาทพิย ์ รํากระโทก

24.936 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีธัญญารัตน ์ เทยีนหอม

24.337 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นัชชา อปุรทีี

24.088 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงปิยดา บัวแสง

13.3699 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์ยวุด ี แกว้พมิพ์

99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศศธิร จันทรส์ุย่

18.1399 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปนัสยา สงิหจั์นทร์

16.1699 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมชตุมิา จุย๋มา

99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมเกวลนิ ลพประเสรฐิ

18.7299 ร.ร. นาทววีทิยาคมเขมกิา หอยบาง

20.3599 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครญาตาว ี ขําชว่ย

21.8299 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนริมน พันดษิฐ์

19.2199 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอชตุมิา ลลีา
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18  ปี  ชาย/Man

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10.661 ร.ร. พัทลงุภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

10.732 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีพงษ์ สนธนนท์

10.793 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีศกัดิ ์ สนุชนนท์

10.794 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราณัฐพงศ ์ วรีะพงษ์รัตนศริิ

10.955 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณัฐวฒุ ิ จชูว่ย

10.956 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีทนิกร กอ้นเงนิ

11.097 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวัชชยั ทรัพยช์งูาม

11.118 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศราวฒุ ิ เนตรกลาง

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

10.831 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีศกัดิ ์ สนุชนนท์

10.832 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราณัฐพงศ ์ วรีะพงษ์รัตนศริิ

10.943 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณัฐวฒุ ิ จชูว่ย

11.074 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวัชชยั ทรัพยช์งูาม

11.265 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรณัฐพงษ์ โพธิท์อง

11.326 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรักษ์พล บญุอยู่

11.507 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจรียทุธ ศรบีญุ

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

10.701 ร.ร. พัทลงุภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

10.762 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีพงษ์ สนธนนท์

11.123 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีทนิกร กอ้นเงนิ

11.184 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศราวฒุ ิ เนตรกลาง

11.185 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มกฤษกร ยนิมะเรงิ

11.256 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธรีภทัร โปรง่อรณุ

11.307 ร.ร. แกน่นครวทิยาลยัคฑา นารมย์

11.388 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโชตพิงศ ์ สเีกีย๋ง

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

11.231 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธรีภทัร โปรง่อรณุ

11.642 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศลิา ทบัทองดี

11.703 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรพพัิฒนพ์งษ์ แสงวงศ์

11.824 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

11.905 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพลาการ ผาสขุ

11.926 ร.ร. ควนขนุนการันต ์ เทพสงค์

13.727 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัทชัดนัย สทุธกิลดั

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

11.121 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศราวฒุ ิ เนตรกลาง
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รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

11.172 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีทนิกร กอ้นเงนิ

11.313 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรณัฐพงษ์ โพธิท์อง

11.514 ร.ร. แกน่นครวทิยาลยัคฑา นารมย์

11.675 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัธนดล อตุมะ

12.376 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ธรีพล จันทรเ์อยีด

12.427 ร.ร. ควนขนุนอภสิทิธิ ์ ชชูมุ

12.478 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี  Bวรีภทัร อยูส่ขุอาบ

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

11.041 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวัชชยั ทรัพยช์งูาม

11.062 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราณัฐพงศ ์ วรีะพงษ์รัตนศริิ

11.873 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6ธนวัฒน ์ สขุเฟ่ืองฟู

11.964 ร.ร.ประภสัสรรังสติวชริวทิย ์ สงไข่

12.085 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ภมูรินิทร ์ บตุรมชียั

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

10.841 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีพงษ์ สนธนนท์

11.422 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรักษ์พล บญุอยู่

11.553 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาพงษ์ศกัดิ ์ คําอดุ

11.784 ร.ร. นารนุีกลูอคัรเดช ผลวสิทุธิ์

11.855 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปฏพิล สขุศรวีรรณ

12.446 ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์ชชัวาล สรุยิะวงค์

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

11.071 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีศกัดิ ์ สนุชนนท์

11.272 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มกฤษกร ยนิมะเรงิ

11.753 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษวฒุชิยั กิว่งคษ์า

11.784 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนพงษ์ พันพนิจิ

11.915 ร.ร. นารนุีกลูศกัยภาพ สนิวงค์

12.176 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธรีภทัร วงศแ์กว้

12.197 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวสนัต ์ คุม้นอ้ย

12.638 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลนาธาม หวันมะหะหมัด

รอบแรกพวกที ่6/ ROUND 6

11.471 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษศรายทุธ เจรญิศริิ

11.542 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจรียทุธ ศรบีญุ

11.563 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชยัวฒุ ิ ปรุนิทรภบิาล

11.714 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วฒุชิยั ซาแฮ

12.345 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลอามาน ตง
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รอบแรกพวกที ่7/ ROUND 7

11.041 ร.ร. พัทลงุภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์

11.802 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดอนุชติ คํากอ้น

11.913 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราชยานันต ์ ภมุรนิทร์

12.124 ร.ร. แกง่คอยพัฒนศกัดิ ์ เคา้โคตร

12.425 เทศบาลนครแหลมฉบังณัฐพล นาคพรต

13.286 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้มนตร ี เคลอืบทองคํา

รอบแรกพวกที ่8/ ROUND 8

ร.ร. แกง่คอยปณชยั ภชูา่งทอง

ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ธัชพล มะละเจรญิ

ร.ร. ดาราวทิยาลยัศภุวชิญ ์ ปัญญา

ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิสภุาพ จําปากญัยา

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สทุศัน ์ สวา่งเรอืงฤทธิ์

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาณัฐนนท ์ แสนสทิธิ์

ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์นริชุ อนินอก

รอบแรกพวกที ่9/ ROUND 9

11.071 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณัฐวฒุ ิ จชูว่ย

11.472 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโชตพิงศ ์ สเีกีย๋ง

11.563 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์เอกภพ คําเรยีน

11.744 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สทุศัน ์ สวา่งเรอืงฤทธิ์

11.975 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ธัชพล มะละเจรญิ

11.246 ร.ร. แกง่คอยปณชยั ภชูา่งทอง

12.287 ร.ร.ประภสัสรรังสติอมรเทพ บํารงุญาติ

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

22.101 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีพงษ์ สนธนนท์

22.112 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราณัฐพงศ ์ วรีะพงษ์รัตนศริิ

22.363 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีศกัดิ ์ สนุชนนท์

22.424 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธรีภทัร โปรง่อรณุ

22.825 ร.ร. พัทลงุศภุกฤษ์ สขุสวัสดิ์

22.836 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวัชชยั ทรัพยช์งูาม

22.947 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีทนิกร กอ้นเงนิ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจรียทุธ ศรบีญุ

ร.ร. กนัทรารมณ์ธนภทัร ศรสีธุรรม
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18  ปี  ชาย/Man

200 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์ธนากร ซึง่เสน

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองมนตร ี ซัว่เซง่อิว้

22.551 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีทนิกร กอ้นเงนิ

22.692 ร.ร. พัทลงุศภุกฤษ์ สขุสวัสดิ์

24.393 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนพงษ์ พันพนิจิ

24.754 ร.ร. นารนุีกลูศกัยภาพ สนิวงค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปรวัฒน ์ ทองคํา

ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6ธนวัฒน ์ สขุเฟ่ืองฟู

22.711 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวัชชยั ทรัพยช์งูาม

23.492 ร.ร. นารนุีกลูวทิยา กฏุพัินธ์

23.663 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาพงษ์ศกัดิ ์ คําอดุ

24.034 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วฒุชิยั ซาแฮ

25.115 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวรีะยทุธ หวังสารกลาง

25.516 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธปิไตย พลูภกัดี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาณัฐนนท ์ แสนสทิธิ์

ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอลงกรณ ์ เนยีมนวล

ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวรีะยทุธ หวังสารกลาง

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาพงษ์ศกัดิ ์ คําอดุ

ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิสภุาพ จําปากญัยา

ร.ร. ควนขนุนการันต ์ เทพสงค์

ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6พษิณุ ขดัแพร่

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกติตณัิฏฐ ์ ฉัตรบรรยงค์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิเกยีรตศิกัด ์ นอ้ยวัน

ทมีละหานทรายรัชดาภเิษกวรีะยทุธ ขาวดา

23.001 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

23.642 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธนกร ใจตรง

24.343 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัธนดล อตุมะ

25.274 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์เดชฤทธิ ์ อทุรักษ์

25.465 ร.ร. แกง่คอยพัฒนศกัดิ ์ เคา้โคตร

25.936 ร.ร. ควนขนุนชาญณรงค ์ สงแสง

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

ร.ร. พรเจรญิวทิยายทุธพชิยั อาจอํานวย
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200 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

ร.ร. ดาราวทิยาลยัศภุวชิญ ์ ปัญญา

22.571 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธรีภทัร โปรง่อรณุ

23.462 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมไกรวทิย ์ สมสาย

23.963 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษวฒุชิยั กิว่งคษ์า

25.444 ร.ร. แกง่คอยปณชยั ภชูา่งทอง

25.555 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัเรงิฤทธิ ์ โฆตะมัง

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ไพสฐิ ์ จติรโชติ

ร.ร. ดาราวทิยาลยัจริกติต ์ อนิป๋ัน

สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลอามาน ตง

24.271 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐพล ประทมุทอง

24.842 ร.ร.ประภสัสรรังสติธรีโชต ิ โมทอง

25.203 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวสนัต ์ คุม้นอ้ย

25.734 ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์ชชัวาล สรุยิะวงค์

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี  Bวรีภทัร อยูส่ขุอาบ

ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมรักภมู ิ บญุชว่ย

ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครคชา สวา่งเย็น

ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีพงษ์ สนธนนท์

ทมีละหานทรายรัชดาภเิษกฤทธเิดช วงศเ์พ็ญ

ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีศกัดิ ์ สนุชนนท์

ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพลาการ ผาสขุ

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

22.341 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีศกัดิ ์ สนุชนนท์

22.482 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณัฐวฒุ ิ จชูว่ย

23.203 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเดน่ชยั หารกิะ

24.044 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรพพัิฒนพ์งษ์ แสงวงศ์

24.555 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สทุศัน ์ สวา่งเรอืงฤทธิ์

24.756 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ภมูรินิทร ์ บตุรมชียั

24.817 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมรักภมู ิ บญุชว่ย

24.888 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี  Bวรีภทัร อยูส่ขุอาบ

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนพล ภารกลู

23.441 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษศรายทุธ เจรญิศริิ

23.632 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มกฤษกร ยนิมะเรงิ
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18  ปี  ชาย/Man

200 m.

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

23.913 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดอนุชติ คํากอ้น

24.064 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์เอกภพ คําเรยีน

24.465 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราชยานันต ์ ภมุรนิทร์

24.986 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกติตศิกัดิ ์ จันทงั

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10

22.371 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราณัฐพงศ ์ วรีะพงษ์รัตนศริิ

23.752 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

24.013 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดวรีศกัดิ ์ ชาตทิา่คอ้

24.114 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปฏพิล สขุศรวีรรณ

24.885 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ธัชพล มะละเจรญิ

25.496 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้เกยีรตศิกัดิ ์ เหลอืงแดง

26.957 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธนพล ภารกลู

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11

ทมีรม่เกลา้สระแกว้อนุชา ถาวรผล

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมชนาธปิ ศรแีดงนนท์

ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์นริชุ อนินอก

วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้มนตร ี เคลอืบทองคํา

22.391 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีพงษ์ สนธนนท์

23.582 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรณัฐพงษ์ โพธิท์อง

23.963 ร.ร. นารนุีกลูอคัรเดช ผลวสิทุธิ์

25.834 ร.ร.ประภสัสรรังสติอมรเทพ บํารงุญาติ

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.951 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัตรเีนตร กฤตตานุกลูวงศ์

49.592 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจตรุงค ์ ฉมิเรอืง

50.013 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

50.834 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

51.925 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"เอกบรุษุ หนูเล็ก

54.776 ร.ร. พัทลงุธรีวฒุ ิ เพชรทองดว้ง

55.327 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัองอาจ วายโสภา

55.508 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวทญัญ ู ศรจีดุานุ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

53.731 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชศกัดิช์ยั เพชรทอง

53.952 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธรีภทัร สมุา
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18  ปี  ชาย/Man

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

54.993 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยักฤษฎา ลครพล

55.614 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสวรนิทร ์ เรอืงคํา

57.865 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดปิยะณัฐ วนิทะไชย

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

52.961 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรจริะโชต ิ พชืผักหวาน

56.462 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ธรีพล จันทรเ์อยีด

59.123 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรนัทภมู ิ ลอ้มวงศ์

1:07.994 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้มนตร ี เคลอืบทองคํา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

53.831 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธวัชชยั สามแสนสขุ

57.042 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธปิไตย พลูภกัดี

57.393 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเดชชนะ วรัิชลาภ

57.734 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดวรีศกัดิ ์ ชาตทิา่คอ้

57.835 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราธรีพล พรงาม

58.436 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สรุโิย นูชาลี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

50.651 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

51.952 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวทญัญ ู ศรจีดุานุ

52.793 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกมัพล หวัหนิ

52.814 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเสฎฐวฒุ ิ เสฎฐพทิกัษ์

53.125 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอดศิร สงัขว์ารยี์

55.016 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราพลาวัสถ ์ พันธุเ์จรญิ

1:05.127 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาเธยีรดนัย คงโฉลง

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

52.841 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมไกรวทิย ์ สมสาย

54.152 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนพปฎล พานทอง

54.643 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์เอกภพ คําเรยีน

54.764 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์เดชฤทธิ ์ อทุรักษ์

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

51.551 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"เอกบรุษุ หนูเล็ก

52.102 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัองอาจ วายโสภา

52.203 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สทุศัน ์ สวา่งเรอืงฤทธิ์

52.944 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยักฤษดา ธวิาศรี

53.985 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ธนพนธ ์ อทุรักษ์
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18  ปี  ชาย/Man

400 m.
คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

50.361 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัตรเีนตร กฤตตานุกลูวงศ์

50.382 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจตรุงค ์ ฉมิเรอืง

54.023 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปิยะพันธ ์ เพยีรหาผล

56.304 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการอภรัิตน ์ อาชวานนท์

56.865 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาวสนัต ์ คุม้นอ้ย

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

51.541 ร.ร. พัทลงุธรีวฒุ ิ เพชรทองดว้ง

52.502 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธนกร ใจตรง

52.813 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษสมด ี แสงเพ็ง

53.254 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการชญานนท ์ ศรรัีตน์

55.115 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ภวูพล บตุรหา

57.136 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมรักภมู ิ บญุชว่ย

57.557 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาพรีศษุม ์ โปสาวาท

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9

51.671 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมเทวราช ศรสีวัสดิ์

52.492 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกติตภิมู ิ แสนจนิดา

52.803 ร.ร. พัทลงุกจิจานนท ์ เดชรักษา

53.834 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรอรยิชล พลเสนา

56.465 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษอรรฆพร ไชยสนิ

57.676 ร.ร. ปลกูปัญญา จังหวัดภเูกต็ภมูรินิทร ์ บตุรมชียั

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.57.091 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6จริาย ุ ปลนีารัมย์

1.58.162 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเชาวนนท ์ รัตนพันธ ์

1.58.923 ร.ร. นางรองธาวนิ อยูย่ดื

1.59.764 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณฤเดช ตรสีงค์

2.01.175 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปวรตุ ศริสิขุ

2.03.086 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสริมิงคล กนัทะวัง

2.04.817 ร.ร. กลัยาณวัตรธรีวัฒน ์ ถาบัว

2.04.928 ร.ร. กลัยาณวัตรอมัรนิทร ์ สําราญ

2.05.039 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัตนวโิรจน ์ จันทรเ์ศรษฐี

2.05.7210 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษณัฐดนัย กาการ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิณัฐพล ทองเบา้

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาฤทธไิกร คอินิธิ
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18  ปี  ชาย/Man

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอนิครัตน ์ ทองจันทร์

ร.ร. ศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุีสเุมธ จันธวัช

2:04.671 ร.ร. กลัยาณวัตรธรีวัฒน ์ ถาบัว

2:06.152 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศนิ ขมุทอง

2:14.593 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัตะวัน ภยาทพิย์

2:19.144 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมศริพิงศ ์ พลจรัส

2:25.085 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรนัทภมู ิ ลอ้มวงศ์

2:25.866 ร.ร. พัทลงุณัฐพล พรมเชก็

2:30.237 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรุง่อรณุ นวลบญุ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. คําแฮดประชาสรรค์อลงกรณ ์ วเิศษดี

ร.ร. บางลีว่ทิยาจักรพันธ ์ ป่ินเกษร

2:03.601 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชปวรตุ ศริสิขุ

2:03.642 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเชาวนนท ์ รัตนพันธ ์

2:05.883 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงศต์ะวัน ขวัญเทพ

2:06.334 ร.ร. พัทลงุธัญญาพสิษิฐ ์ สงให ้

2:06.355 ร.ร. เทพบดนิทรว์ทิยาเชยีงใหม่ปรัชญานนท ์ ธรรมจันดา

2:12.926 เทศบาลนครสงขลาณัฐธัญ วไิลรัตน์

2:19.697 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้จักรนรนิทร ์ วมิล

2:23.868 ร.ร. แกง่คอยธนากร สขุถนอม

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีเบญจมนิทร ์ ดวงนลิ

ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์วทิวัช นอ้ยผา

ร.ร. ป่าเด็งวทิยาเจรญิ จันทรอ์ปุถัมป์

ร.ร. กนัทรารมณ์ณัฎฐว์ฒน ์ พมิรัตน์

วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้มนตร ี เคลอืบทองคํา

2:02.741 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษณัฐดนัย กาการ

2:05.142 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอภชิาต อกัษรพทิกัษ์

2:05.383 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสมปราชญ ์ ปรญิ

2:05.704 ร.ร.ประภสัสรรังสตินภดล จําเรญิ

2:17.225 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30พที แสนตาล

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาทศพร นมิติสนิ

ร.ร. ทา่เรอื "นติยานุกลู"เกยีรตศิกัด ์ สามเชยีง

ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอาทติย ์ หมืน่สาย
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800 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6ธนพงษ์ ไชยชนะ

2:05.091 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสริมิงคล กนัทะวัง

2:13.282 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ธรีภทัร สมุา

2:19.513 ร.ร. หาดใหญรั่ฐประชาสรรค์นันทวัฒน ์ พงษาวดาร

2:23.334 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30จักรพงษ์ เชือ้ชาตสิงัขร

2:23.595 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราพลาวัสถ ์ พันธุเ์จรญิ

2:32.186 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองจักรภทัร สบืแกว้

2:44.227 ชมรมกรฑีาสยามรัฐเทคนคิป่าพะยอมณัฐวฒุ ิ คชภกัดี

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาสปุระกติ ยะกาวนิ

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์พทุธชิยั พลบรูณ์

ทมีละหานทรายรัชดาภเิษกวัระภทัร แตม้แสน

ร.ร. ทา่อแุทพทิยาเพชรไพรนิ เสยีงดี

2:02.601 ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6จริาย ุ ปลนีารัมย์

2:08.212 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ธนพนธ ์ อทุรักษ์

2:09.563 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธวัชชยั สามแสนสขุ

2:12.974 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาโชคชยั สขุสายันต์

2:13.445 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอดโิรชน ์ ศรสีวัสดิ์

2:33.986 ร.ร. ควนขนุนชาญณรงค ์ สงแสง

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติธรีเสฏฐ ชะแรมรัมย์

ทมีศนูยฝึ์กกรฑีา ร.ร. ศรสีวัสดิว์ทิยาคารวสนัต ์ โพธไิชยเลศิ

ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการนัฐนันท ์ โพธิว์ัฒนา

ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์อมรศกัดิ ์ เหล็กกลาง

2:04.581 ร.ร. กลัยาณวัตรอมัรนิทร ์ สําราญ

2:06.442 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอธรีทศัน ์ รักษ์บํารงุ

2:11.263 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธงชาต ิ ใจกระสนัต์

2:12.014 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ขวัญชยั ศรหีาญ

2:13.055 สํานักงานเทศบาลตําบลรสูะมแิลนาธาม หวันมะหะหมัด

2:14.956 ร.ร. สามพรานวทิยาสตัยา แหยมบํารงุ

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

ร.ร. พรเจรญิวทิยาดนุพล พันธส์ขุ

ร.ร. กนัทรารมณ์แสงเทยีน วงคใ์หญ่

ร.ร. ดาราวทิยาลยัภมูกินก จวงจันทร์
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18  ปี  ชาย/Man

800 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

ร.ร. พทุไธสงสนัตภิาพ เอีย่มไธสง

2:02.141 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณฤเดช ตรสีงค์

2:07.632 ร.ร. ดาราวทิยาลยัจติรนิ วงคห์นังสอื

2:10.423 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวทญัญ ู ศรจีดุานุ

2:10.494 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารธนพล เกือ้แกว้

2:15.135 ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทราธรีพล พรงาม

2:23.256 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมธาดา มลกลาง

2:30.607 ทมีรม่เกลา้สระแกว้ธรีะศกัดิ ์ เวชภู

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

ร.ร. พรเจรญิวทิยายทุธพชิยั อาจอํานวย

สมาคมกฬีาจังหวัดอํานาจเจรญิสมพงษ์ บญุภา

ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์กติตทิตั มวีงศ์

2:01.401 ร.ร. นางรองธาวนิ อยูย่ดื

2:04.342 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัตนวโิรจน ์ จันทรเ์ศรษฐี

2:11.893 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาขจรศกัดิ ์ วรีะวงศ์

2:16.504 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมกฤษณะ หารธงชยั

2:24.305 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนพปฎล พานทอง

2:33.206 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดวรีพล พดุสเีสน

2:35.207 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารชนกนัต ์ มะลวิรรณ

2:50.878 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิสมร พมิล

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4.17.112 ร.ร. นางรองธาวนิ อยูย่ดื

4.18.133 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สทิธชิยั นเิปยนิ

4.23.645 ร.ร. กลัยาณวัตรศราวฒุ ิ กระทงยาม

4.26.588 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอภชิาต อกัษรพทิกัษ์

4.34.3999 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสริมิงคล กนัทะวัง

5.31.2799 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนราการ สนิโพธิ์

5.11.6699 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัตะวัน ภยาทพิย์

4.28.4999 ร.ร. ป่าซางนัธทวัฒน ์ บญุอปุละ

4.53.9199 ร.ร.ประภสัสรรังสตินภดล จําเรญิ

4.28.0099 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณฤเดช ตรสีงค์

5.01.2899 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มณัฐพงษ์ ทวะชาลี

5.01.6399 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมกฤษณะ หารธงชยั

5.53.3699 ชมรมกรฑีาสยามรัฐเทคนคิป่าพะยอมณัฐวฒุ ิ คชภกัดี
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18  ปี  ชาย/Man

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5.11.7199 ร.ร. พัทลงุณัฐพล พรมเชก็

4.58.4099 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวัชระพงษ์ จงกล

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.23.906 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีศกัดิด์า เสภา

4.34.4599 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30เอกชยั ยานทา

6.02.8199 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีเบญจมนิทร ์ ดวงนลิ

5.06.1899 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธันยวยี ์ วังมั่น

4.44.6499 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่หลา้ เชอมอื

4.39.3199 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารสถติย ์ เขยีวใหญ่

4.30.5099 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางเคฑาวนิทร ์ อปุกจิ

4.53.4799 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเชาวรนิทร ์ กลิน่หอม

4.35.1499 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริาย ุ ศรเีครอื

4.33.4999 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอธรีทศัน ์ รักษ์บํารงุ

5.44.1499 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิเศรษฐวทิย ์ วนิชิวงษ์

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4.21.024 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ธรรพณ์ธร ไกรยราช

5.00.4499 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สรุโิย นูชาลี

4.32.4899 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30จักรพงษ์ เชือ้ชาตสิงัขร

4.55.7399 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์บารม ี นาคทองอนิทร์

4.49.7799 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารณัฐชนท ์ มณีโชติ

5.40.6599 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสทิธพิงษ์ อรัญทอง

5.37.6399 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มวาท ี กองบาง

4.42.7699 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาโชคชยั สขุสายันต์

4.29.3399 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงศต์ะวัน ขวัญเทพ

5.31.3999 ร.ร. ศรเีสมาวทิยาเสรมิเทอดวชิา โคตรศลิา

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL   4

4.13.201 ร.ร. กลัยาณวัตรธรีวัฒน ์ ถาบัว

4.24.887 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาขจรศกัดิ ์ วรีะวงศ์

4.33.5599 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมอรยิธั์ช แกว้ถิน่เถือ่น

5.14.8099 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการวฒุวิชิา สหีานู

4.38.6699 ร.ร. ดาราวทิยาลยัจติรนิ วงคห์นังสอื

5.12.4299 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนุทศิ โตะ๊ระเด็น

4.50.8099 ร.ร. นาบอนธนวทิย ์ ประนม

5.40.1199 ร.ร. แกง่คอยธนากร สขุถนอม

5.11.3099 ร.ร. สามพรานวทิยาสรรเสรญิ จูย๋นืยง
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18  ปี  ชาย/Man

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL   4

4.30.3899 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาศรารัณย ์ สอดตา

4.58.8399 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้จักรนรนิทร ์ วมิล

4.38.7499 ร.ร. พระแสงวทิยาชโลทร นุย้ศฺริ

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

9.29.992 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทะนงศกัดิ ์ สะเอยีบคง

9.32.193 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ธรรพณ์ธร ไกรยราช

9.38.334 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีศกัดิด์า เสภา

9.44.285 ร.ร. กลัยาณวัตรธรีวัฒน ์ ถาบัว

9.45.676 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีคทันชิท ์ นาคทอง

9.53.868 ร.ร. ป่าซางนัธทวัฒน ์ บญุอปุละ

9.56.679 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมอรยิธั์ช แกว้ถิน่เถือ่น

10.01.3511 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่หลา้ เชอมอื

10.05.8714 ร.ร. กลัยาณวัตรศราวฒุ ิ กระทงยาม

10.42.5421 ร.ร. พระแสงวทิยาชโลทร นุย้ศฺริ

10.51.7224 ร.ร. สามพรานวทิยาสตัยา แหยมบํารงุ

11.06.7627 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอธรีทศัน ์ รักษ์บํารงุ

11.27.2330 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ธนศกัดิ ์ สขุเกษม

11.52.1433 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารชนกนัต ์ มะลวิรรณ

13.26.3837 ร.ร. แกง่คอยวราเทพ ประสงคจ์นี

DNF99 ร.ร. พัทลงุธัญญาพสิษิฐ ์ สงให ้

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

9.21.681 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สทิธชิยั นเิปยนิ

9.49.547 ร.ร. ปากพะยนูพทิยาคารสถติย ์ เขยีวใหญ่

9.58.2610 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางเคฑาวนิทร ์ อปุกจิ

10.01.7912 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาศรารัณย ์ สอดตา

10.04.2413 ร.ร. เวยีงสระอภเิดช ชว่ยศรสีวัสดิ์

10.11.9715 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริาย ุ ศรเีครอื

10.22.3216 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกติตศิกัดิ ์ ปาละคเชนทร์

10.27.6417 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงศต์ะวัน ขวัญเทพ

10.28.7018 ร.ร. นาบอนธนวทิย ์ ประนม

10.35.1519 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์บารม ี นาคทองอนิทร์

10.38.0820 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้จักรนรนิทร ์ วมิล

10.44.2122 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอฐัสทิธิ ์ ฉมิวงศ์

10.51.2223 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวัชระพงษ์ จงกล
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18  ปี  ชาย/Man

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

10.52.1425 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธันยวยี ์ วังมั่น

11.02.3826 ร.ร. เทศบาลบา้นสามเหลีย่มณัฐพงษ์ ทวะชาลี

11.18.2228 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภคัธร สงัขป์าน

11.25.5129 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนราการ สนิโพธิ์

11.29.7431 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษนฤพนธิ ์ รักษาเชือ้

11.34.9432 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรเกรกิพล ไชยปัญญา

12.08.1434 ร.ร. นางรองอนุวัฒน ์ แอมรัมย์

12.23.2635 ร.ร. สามพรานวทิยาสรรเสรญิ จูย๋นืยง

12.35.4936 ทมีรม่เกลา้สระแกว้ธรีะศกัดิ ์ เวชภู

2,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

6.27.501 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีคทันชิท ์ นาคทอง

6.33.372 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาศรารัณย ์ สอดตา

6.36.813 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ธรรพณ์ธร ไกรยราช

6.37.484 ร.ร. ป่าซางนัธทวัฒน ์ บญุอปุละ

6.42.595 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30เอกชยั ยานทา

6.54.386 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทะนงศกัดิ ์ สะเอยีบคง

6.58.147 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมอรยิธั์ช แกว้ถิน่เถือ่น

7.10.228 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอฐัสทิธิ ์ ฉมิวงศ์

7.11379 ร.ร. นาบอนธนวทิย ์ ประนม

7.13.3810 ร.ร. ทา่อแุทพทิยายทุธกรณ ์ พรหมศรแีกว้

7.18.4411 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30จักรพงษ์ เชือ้ชาตสิงัขร

7.20.6212 ร.ร. นางรองวรีพัฒน ์ ราชประโคน

7.21.7113 ร.ร. สามพรานวทิยาสตัยา แหยมบํารงุ

7.27.7714 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้จักรนรนิทร ์ วมิล

7.31.7015 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสทิธพิงษ์ อรัญทอง

7.32.2316 ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์ขวัญชยั ศรหีาญ

7.47.6917 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรเกรกิพล ไชยปัญญา

7.59.3318 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชภคัธร สงัขป์าน

8.18.9919 ร.ร. สามพรานวทิยาสรรเสรญิ จูย๋นืยง

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.801 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปรญิญา มลูเอก

15.022 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วษิรตุน ์ ทองกลาง

15.293 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ ศรเีสวต
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18  ปี  ชาย/Man

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.394 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธวัชชยั สทุธหลวง

15.695 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีจรวย สํารวมใจ

15.946 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชธรีเดช หนูแกว้

16.067 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปิยะพันธ ์ เพยีรหาผล

16.178 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐพล สวุรรณเทยีบ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษอภชิาต ิ สมวงค์

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาฤทธไิกร คอินิธิ

ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอวทิวัส ยิม้ชยัภมูิ

15.491 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ ศรเีสวต

16.552 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาปิยะพันธ ์ เพยีรหาผล

16.613 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

17.344 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการพรภวษิย ์ วงศว์ัฒนาพันธุ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร.สามเงาวทิยาคมทนงศกัดิ ์ วันเสาร์

ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"เอกบรุษุ หนูเล็ก

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองจักรพงษ์ เผา่สวัสดิ์

15.541 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชธรีเดช หนูแกว้

15.672 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีจรวย สํารวมใจ

15.913 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐพล สวุรรณเทยีบ

18.784 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนาวฒุ ิ รอดเพ็งสงัศ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาพรชยั เหงา้ละคร

ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ฟ้าชานนท ์ บญุผล

ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนาวฒุ ิ นุ่นจันทร์

16.631 ร.ร. พทุไธสงกติตคิณุ เทีย่งไธสง

17.072 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีเพชรสมร รักโครต

17.073 ร.ร. สามพรานวทิยานพรัตน ์ ภกูองชนะ

19.144 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชยศกร สมัพันธ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาณัฐนนท ์ แสนสทิธิ์

ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้ณัฐพล คุม้จนิดา

15.571 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วษิรตุน ์ ทองกลาง

16.632 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีภรูนัิทน ์ รักกะเปา

16.673 ร.ร. พทุไธสงวรีะชาต ิ ชยัสขุ
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18  ปี  ชาย/Man

110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

17.884 ชมรมกรฑีาสยามรัฐเทคนคิป่าพะยอมพงษ์เทพ จันทรแ์ป้น

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาสถติคณุ ขอดเงนิ

ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6ราเมศ นลิสระคู

ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาทรัพยส์มบรูณ ์ สงิครหา

15.051 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปรญิญา มลูเอก

15.702 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธวัชชยั สทุธหลวง

17.893 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้วันชยั พรหมวัง

20.564 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณรงคเ์ดช นชิานนท์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

55.241 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชธรีเดช หนูแกว้

55.722 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ทวปี สารบญุเรอืง

57.143 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ ศรเีสวต

58.274 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"เอกบรุษุ หนูเล็ก

58.425 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรุง่อรณุ นวลบญุ

1:01.206 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพงศกร ผาสกุ

1:03.177 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีชนนิธร สายพันธ์

DNF99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนาวฒุ ิ นุ่นจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษธนะศกัดิ ์ วันประดษิฐ์

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาสปุระกติ ยะกาวนิ

59.661 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรุง่อรณุ นวลบญุ

1:02.372 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพงศกร ผาสกุ

1:04.713 ร.ร. สามพรานวทิยานพรัตน ์ ภกูองชนะ

1:08.054 ร.ร. พทุไธสงณัชพล นมิติร

1:08.605 ชมรมกรฑีาสยามรัฐเทคนคิป่าพะยอมพงษ์เทพ จันทรแ์ป้น

1:09.046 ร.ร. กลัยาณีศรธีรรมราชณรงคเ์ดช นชิานนท์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. ศรัทธาสมทุรพศนิ แซมเพชร

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาฤทธไิกร คอินิธิ

57.481 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครธนาวฒุ ิ นุ่นจันทร์

58.742 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ทวปี สารบญุเรอืง

59.763 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"เอกบรุษุ หนูเล็ก
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18  ปี  ชาย/Man

400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:02.074 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีชนนิธร สายพันธ์

1:07.435 ร.ร. พทุไธสงกติตคิณุ เทีย่งไธสง

1:08.176 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมศริพิงศ ์ พลจรัส

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. สามพรานวทิยาสหรัตน ์ ฉมิสกลุ

ร.ร.สามเงาวทิยาคมวรีพงศ ์ ปัญญะ

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาศกัดิน์นท ์ วงศว์าน

57.731 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชธรีเดช หนูแกว้

1:02.732 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้วันชยั พรหมวัง

1:03.273 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐพล สวุรรณเทยีบ

1:04.494 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทนุเดช อูส่วุรรณ

1:07.495 สมาคมกฬีาจังหวัดยะลาอนุพงศ ์ อาหลี

1:09.156 ร.ร. เสม็ดจวนวทิยาคมรักภมู ิ บญุชว่ย

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. พรพุพีทิยาคมไมตร ี ยีสุ่น่

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครปฐมณัฐดนัย สพัุนโท

ร.ร.สามเงาวทิยาคมทนงศกัดิ ์ วันเสาร์

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสรุพงษ์ นอ้ยจาน

1:01.991 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสราวธุ ศรเีสวต

1:08.892 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองจอมทพั สบืแกว้

1:09.313 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธนาวฒุ ิ รอดเพ็งสงัศ์

1:09.454 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ฟ้าชานนท ์ บญุผล

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

41.051 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีวรนันท ์ แซฉ่ิน้1

1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจตรุงค ์ ฉมิเรอืง2
1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีศกัดิ ์ สนุชนนท์3

1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีพงษ์ สนธนนท์4
42.002 ร.ร. พัทลงุกจิจานนท ์ เดชรักษา1

2 ร.ร. พัทลงุภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์2
2 ร.ร. พัทลงุปรเมษฐ ์ มาสูส่ขุ3

2 ร.ร. พัทลงุศภุกฤษ์ สขุสวัสดิ์4
42.603 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเดน่ชยั หารกิะ1

3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพงศธร สงิหโ์ท2
3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนนฑกานต ์ มหาชยั3
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18  ปี  ชาย/Man

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศราวฒุ ิ เนตรกลาง4
42.664 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเสฎฐวฒุ ิ เสฎฐพทิกัษ์1

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีทนิกร กอ้นเงนิ2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวัชชยั ทรัพยช์งูาม3

4 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอษัฎา วฒุยิา4
43.055 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวศิวชติ ไผน่อก1

5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสหชยั สหศกัดิช์าญชยั2
5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธนกร ใจตรง3

5 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาพงษ์ศกัดิ ์ คําอดุ4
43.176 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอภวิัฒน ์ อว้นแกว้1

6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโชตพิงศ ์ สเีกีย๋ง2
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัฐพงศ ์ ทองล้ําเลศิ3

6 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรักษ์พล บญุอยู่4
44.367 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัพงษ์ศธร มหนัินท์1

7 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัองอาจ วายโสภา2
7 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัธนดล อตุมะ3

7 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยักฤษดา ธวิาศรี4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

-ร.ร. กนัทรารมณ์

-ทมีละหานทรายรัชดาภเิษก

43.941 -ร.ร. ชมุพลโพนพสิยั

44.902 -ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

45.293 -ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ

45.644 -ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

47.035 -ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

-วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้

-ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6

42.511 -ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

42.702 -ร.ร. พัทลงุ

43.303 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

44.884 -ร.ร. นารนุีกลู

45.785 -ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ด

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

42.761 -ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร
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4x100 relay

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

42.882 -ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

43.913 -ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษ

44.174 -ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

45.565 -ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

46.486 -ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

-ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิ

-ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

-ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธร

-ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

-ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

-ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"

-ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

-ร.ร. อากาศอํานวยศกึษา

-ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

-ร.ร. ศกึษาสงเคราะหธ์วัชบรุี

42.921 -ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

47.292 -ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทรา

47.443 -ร.ร. ควนขนุน

DQ99 -ร.ร. แกง่คอย

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:18.321 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีวรนันท ์ แซฉ่ิน้1
1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีศกัดิ ์ สนุชนนท์2

1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธรีพงษ์ สนธนนท์3
1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจตรุงค ์ ฉมิเรอืง4

2:20.782 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัณัฐพล ประทมุทอง1
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัเฟ่ืองนคร เอกมว่ง2

2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธรีภทัร โปรง่อรณุ3
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัตรเีนตร กฤตตานุกลูวงศ์4

2:21.973 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชยัชนะ วรัิชลาภ1
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเดชชนะ วรัิชลาภ2

3 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทนุเดช อูส่วุรรณ3
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปรญิญา นาเหนอื4
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4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:22.004 ร.ร. พัทลงุศภุกฤษ์ สขุสวัสดิ์1
4 ร.ร. พัทลงุธรีวฒุ ิ เพชรทองดว้ง2

4 ร.ร. พัทลงุกจิจานนท ์ เดชรักษา3
4 ร.ร. พัทลงุภรูพัิฒน ์ ไขจั่นทร์4

2:25.345 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรพพัิฒนพ์งษ์ แสงวงศ์1
5 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรอรยิชล พลเสนา2

5 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรจริะโชต ิ พชืผักหวาน3
5 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธรณรงคศ์กัดิ ์ ศรมีันตะ4

2:29.126 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ทวปี สารบญุเรอืง1
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปรญิญา มลูเอก2

6 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนพงษ์ พันพนิจิ3
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อภชิยั เขยีวอาสา4

2:29.797 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชาครติ ถนอมสนิ1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสกลุวัฒน ์ รอดแป้น2

7 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอภสิทิธิ ์ แสงมาน3
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกติตภิมู ิ แสนจนิดา4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

-ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษ

-ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6

-ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

2:27.012 -ร.ร. อากาศอํานวยศกึษา

2:28.574 -ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

2:31.225 -ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติ

2:31.246 -ร.ร. ปราโมชวทิยา รามอนิทรา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

-ร.ร. นารนุีกลู

-วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้

-ร.ร. สามพรานวทิยา

-ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

2:23.861 -ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

2:28.413 -ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

2:35.477 -ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:23.571 -ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

2:25.692 -ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดยโสธร
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4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2:27.333 -ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

2:28.214 -ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

2:33.705 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

2:35.106 -ร.ร. บัวขาว อบจ. กาฬสนิธุ์

2:43.787 -ร.ร. แกง่คอย

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

-ร.ร. กนัทรารมณ์

-ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

-ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บา้นเกา่

-ร.ร. รัชดา-รม่เกลา้ บรุรัีมย์

2:30.773 -ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

2:33.895 -ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

2:36.246 -ร.ร. ชมุพลโพนพสิยั

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

-ร.ร. ดาราวทิยาลยั

-ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอ

-ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิ

2:25.421 -ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

2:28.472 -ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

2:32.174 -ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

2:36.467 -ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

23.22.471 ร.ร. พะเยาพทิยาคมภวูนัย นนทศ์รี

24.23.042 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ไพบรูณ ์ ยอทู

24.41.613 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเกตสุราวฒุ ิ พทุจริะ

26.51.914 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัชวน ใจซือ่

27.22.785 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางดนุสรณ ์ แกว้เคยีงคํา

28.39.486 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วรพล เกตเุผอืก

28.48.347 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่พลธนาศกัดิ ์ ทพิยปั์ญญา

29.56.338 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30สวุชิยั มาเยอะ

30.12.169 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอจักรนิ โกดนิทร์

30.36.7810 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองพรศิชระ นานานุวัฒน์

DQ99 ร.ร. ป่าซางอาทติย ์ ศรวีชิยั

DNS99 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดนันทวัฒน ์ นสิกลุ
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5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาชเูกยีรต ิ สใีส

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.911 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชณัฐพงศ ์ แกว้มณี

1.911 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมสรณส์ริ ิ เรอืงสทุี

1.913 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสพุจน ์ บญุหนุน

1.884 ร.ร. พัทลงุณรงคฤ์ทธิ ์ เกตแุสง

1.805 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพรอนันต ์ ไชยโย

1.756 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษจรีณพัต เชือ้มณฑา

1.757 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมนรนิทร ์ จบีจอหอ

1.708 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนธิศิ นบนอ้ม

1.709 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมธณพล บสุวุะ

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจักรกฤษ พันธสา

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพพัิทธ ์ ปงศรี

99 ร.ร. นารนุีกลูอนุรักษ์ รังสี

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อภชิยั เขยีวอาสา

99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีรพพัีฒน ์ หนุนดี

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6.961 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวชิติ มนกึคา

6.902 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจริพนธ ์ สธุรรมมา

6.534 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ธนาตย ์ คํากอ้น

6.465 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางยทุธนา ตนัทา

6.158 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธรีนพ ถอืแกว้

5.6699 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอภศิกัดิ ์ บญุเอือ้

5.6699 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพงษ์ธร บันเทงิสขุ

5.9799 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

5.7999 ร.ร. สามพรานวทิยาสตัยา แหยมบํารงุ

099 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิธบิด ี ชา่งคณุ

5.9999 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ศภุเดช ชา้งนอ้ย

5.8699 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกปัปิยะ สขุล้ําเกนิ

5.4199 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครฐาป์กรณ ์ ธรรมสทุธไิพศาล

6.0099 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองนครนิทร ์ พรหมสวุรรณ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
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Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

6.683 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุธศิกัดิ ์ สงิหบรณ์

6.376 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีอภวิัฒน ์ สลีาบตุร

6.167 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เศรษฐภมูิ

6.0999 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชยัวฒุ ิ ปรุนิทรภบิาล

4.4599 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีรัฐศาสตร ์ เสรมิรัตน์

5.6399 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

6.0499 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรพรีพล ขาวพฒุ

5.9999 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพงศธร สงิหโ์ท

6.0299 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชหรัิญ ปรดีาผล

5.9499 ร.ร.ประภสัสรรังสติวชริวทิย ์ สงไข่

5.6399 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ธรีะ ธรรมอปุกรณ์

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

14.212 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ธนาตย ์ คํากอ้น

13.993 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุธศิกัดิ ์ สงิหบรณ์

13.208 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชหรัิญ ปรดีาผล

12.9399 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีศภุกจิ รักโครต

12.8599 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีฐติเิทพ บญุนาคง

12.5899 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรเทพ นราศรี

11.4999 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐพงษ์ แกว้ขํา

12.1199 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมธรีนพ ถอืแกว้

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

14.511 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสพุจน ์ บญุหนุน

13.654 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนธิศิ นบนอ้ม

13.505 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เฉลมิพันธ ์ ราชาพัฒน์

13.446 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรพรีพล ขาวพฒุ

13.287 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกปัปิยะ สขุล้ําเกนิ

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจักรกฤษ พันธสา

12.8499 สมาคมกฬีาจังหวัดยะลาอนุพงศ ์ อาหลี

099 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีรัฐศาสตร ์ เสรมิรัตน์

099 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครฐาป์กรณ ์ ธรรมสทุธไิพศาล

Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4.651 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองปรณต ภูร่ะหงษ์
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Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.902 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศรัณญ ู ขนัธโิชติ

3.703 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์ แซเ่อีย้ว

3.703 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมภาสพงศ ์ อํา่สําอา่ง

3.605 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสวุทิย ์ รอดสําราญ

3.106 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ธรีภทัร อนิยา

3.107 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์คงเอก สเุมธรัตน์

2.858 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอทรงพล ตรบีรษัิท

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เฉลมิพันธ ์ ราชาพัฒน์

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

15.961 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสทิธศิกัดิ ์ มากแกว้

14.862 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสายชล กองกลู

14.553 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพสิฐิ เอยีดนุ่น

13.964 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมอนุรักษ์ โคตรทพิย์

13.365 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมกติต ิ ตุย่ไชย

12.466 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาสมัฤทธิ ์ วปิโุร

11.847 ร.ร. หาดใหญรั่ฐประชาสรรค์พชรพล สขุโข

11.818 เทศบาลนครสงขลาเลอพงช ์ สวุรรณมณี

11.369 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดนภดล เนนิกลว้ย

10.6710 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

10.6311 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติรัชพล แหวนแกว้

10.3312 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมสขุสวัสดิ ์ คําเภา

10.3113 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอมรเทพ ยะมะรนิทร์

10.1514 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภวูรศิ บญุมงคลกจิ

8.7615 ร.ร. สามพรานวทิยากลา้ณรงค ์ ลีส้วุรรณ

8.4016 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีณัฐฐพิงษ์ ตา่งประโคน

099 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพลวัชร ์ พงษ์โพธิ์

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

45.731 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสทิธศิกัดิ ์ มากแกว้

43.722 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปิยะศริ ิ อนิทะประสงค์

42.763 ร.ร. ชะอวดตน้ตระการ ชถูงึ

41.704 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมอนุรักษ์ โคตรทพิย์

40.105 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพสิฐิ เอยีดนุ่น

37.796 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวรวัฒน ์ คชลนุ
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18  ปี  ชาย/Man

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

34.147 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกติตธิร รังกาทรง

32.098 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสรุชยั ขจร

23.8999 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

19.3299 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีณัฐฐพิงษ์ ตา่งประโคน

99 ร.ร. หาดใหญรั่ฐประชาสรรค์พชรพล สขุโข

99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีอมรเทพ ยะมะรนิทร์

23.2599 ร.ร. สามพรานวทิยากลา้ณรงค ์ ลีส้วุรรณ

18.3099 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีศริชิยั บญุจันทร์

30.7699 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชยัเชษฐ ์ ชยัศลิา

29.1599 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดนภดล เนนิกลว้ย

19.3299 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้ขจรพงษ์ วัฒนะกลุ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

57.951 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคมสขุสวัสดิ ์ คําเภา

57.672 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปิยะศริ ิ อนิทะประสงค์

54.833 ร.ร. พานพเิศษพทิยาศภุกฤต ิ ทะรนิทร์

54.454 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาสรายธุ ซาพมิาย

49.475 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสราวฒุ ิ ศรัทธาสขุ

46.526 ร.ร. สามพรานวทิยาวสนัต ์ อนิผวิ

44.957 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคมจรีศกัดิ ์ ชว่งโชติ

33.228 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอสทิธศิกัดิ ์ มากแกว้

19.6999 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีณัฐฐพิงษ์ ตา่งประโคน

25.8699 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีศริชิยั บญุจันทร์

31.6899 ร.ร. หาดใหญรั่ฐประชาสรรค์พชรพล สขุโข

32.3699 ร.ร. สามพรานวทิยาสตัยา แหยมบํารงุ

31.4299 ร.ร. พานพเิศษพทิยาธรีาวัฒน ์ วงคล์งักา

29.8999 ร.ร. พานพเิศษพทิยาธนาวัฒน ์ พันธอ์โุมงค์

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

59.581 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกติตพิงศ ์ บญุมาวัน

47.722 ทมีศนูยฝึ์กกรฑีา ร.ร. ศรสีวัสดิว์ทิยาคารทศันัย โคตรสทิธิ์

41.573 ร.ร. นาทววีทิยาคมสรุศกัดิ ์ แสงสวุรรณ

40.154 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาชยัเชษฐ ์ ชยัศลิา

39.095 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองบรรเจดิ แสงทอง
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18  ปี  ชาย/Man

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

30.606 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีศริชิยั บญุจันทร์

24.587 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้ขจรพงษ์ วัฒนะกลุ

21.198 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกติตธิร รังกาทรง
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100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.161 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

12.332 ร.ร. นารนุีกลูชนสิรา อทุธสงิห์

12.393 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง

12.574 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอไพรนิ หนูนวล

12.685 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรักย์

12.896 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

12.897 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาศริลิกัษณ ์ ปะละภา

รอบรองชนะเลศิพวกที ่1 / Sem

12.081 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

12.342 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอไพรนิ หนูนวล

12.613 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาศริลิกัษณ ์ ปะละภา

12.714 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริลิกัษณ ์ อุน่ศรี

12.765 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสลลิทพิย ์ ครีโีชติ

13.156 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีคฑาภรณ ์ บญุมี

13.227 ร.ร. นารนุีกลูฐตินัินท ์ ทองจันทร์

รอบรองชนะเลศิพวกที ่2 / Sem

12.171 ร.ร. นารนุีกลูชนสิรา อทุธสงิห์

12.252 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง

12.473 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรักย์

12.654 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

12.995 ร.ร. พัทลงุวชิชดุา เพิม่เดช

13.316 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธนพร ปรชีล

รอบแรกพวกที ่1/ ROUND 1

สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชนกิา ตลุาพันธ์

ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"ณัฐกานต ์ พันธนุะ

ร.ร. นครพนมวทิยาคมชฎาธาร สงิกนัยา

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชโยธกิานต ์ เสดสวุรรณ์

ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6นุชนาฎ สระแพงแกว้

13.371 ร.ร. นารนุีกลูฐตินัินท ์ ทองจันทร์

13.382 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธนพร ปรชีล

13.433 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

13.564 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดละอองดาว ประเสรฐิสงัข์

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์วราภรณ ์ ดวงสวุรรณ

ร.ร. กนัทรารมณ์ธดิารัตน ์ นวนลิ



Summary Result

Page 78 of 93กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิค ประจาํปี 2556
ระหว่างวนัที ่23 – 25 เมษายน  2556

18  ปี  หญงิ/Women

100 m.

รอบแรกพวกที ่2/ ROUND 2

ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปัณฑารยี ์ บญุใช ้

12.171 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

12.382 ร.ร. นารนุีกลูชนสิรา อทุธสงิห์

12.493 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง

12.574 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอไพรนิ หนูนวล

14.085 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จนนิทรพ์ร หงษ์ประภทัศร

14.846 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ยพุาพัตร ประดบัเพ็ชร

รอบแรกพวกที ่3/ ROUND 3

ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังมนัสวรรณ มณีพรหม

ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐชา จวิมงคลชยั

ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6จฬุารักษ์ มลูตรพีลิา

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทององัคณ ิ คลา้ยภู่

12.791 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาศริลิกัษณ ์ ปะละภา

13.002 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริลิกัษณ ์ อุน่ศรี

13.203 ร.ร. พัทลงุวชิชดุา เพิม่เดช

13.804 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นติยา หลา้กอ

15.115 ร.ร. ราชนิบีรูณะโสภสิา หาผล

รอบแรกพวกที ่4/ ROUND 4

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารัตนพรรณ ตรสีนุทร

ร.ร. กนัทรารมณ์ฐติมิา ศรทีา

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองภคัณัฐม ์ วงษ์สนิภคัดี

ร.ร. เทศบาลวัดสระทองศศธิร เศรษฐพรม

12.961 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการมนชิยา วงษ์แดง

12.982 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสลลิทพิย ์ ครีโีชติ

13.023 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จามจรุ ี นาค-อก

13.464 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีจริาพร วสิารวฒุิ

13.765 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรดา บาลไธสง

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

ร.ร. ทา่เรอื "นติยานุกลู"จไุรรัตน ์ สริสิขุขะ

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภณัฑริา วัยวฒุิ

ร.ร. เทศบาลวัดสระทองมนันท ์ ประสาร

12.691 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรักย์

12.712 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

13.253 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตยิาพร ชาระมาลย์

13.294 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีคฑาภรณ ์ บญุมี
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100 m.

รอบแรกพวกที ่5/ ROUND 5

13.445 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพัชรมณี ชนิบวรวงศ ์

13.776 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดสภุสัสร กมลผดุ

200 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

25.091 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

25.202 ร.ร. นารนุีกลูชนสิรา อทุธสงิห์

25.693 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอไพรนิ หนูนวล

25.794 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง

26.195 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรักย์

26.586 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริลิกัษณ ์ อุน่ศรี

27.057 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาศริลิกัษณ ์ ปะละภา

27.168 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกาญจนา ดวงสวุรรณ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง

ร.ร. บา้นเชงิดอย (ดอยสะเกต็ศกึษา)ณัฐกานต ์ ทองดเีปลว

26.631 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาศริลิกัษณ ์ ปะละภา

26.652 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมกนษิฐา โพชนูกลู

27.463 ร.ร. พัทลงุวชิชดุา เพิม่เดช

28.104 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นติยา หลา้กอ

28.545 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดสภุสัสร กมลผดุ

28.736 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาอภสัสรา แกว้มณี

ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาปิยะนุช ดวงคํา

สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชนกิา ตลุาพันธ์

25.711 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอไพรนิ หนูนวล

26.852 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จามจรุ ี นาค-อก

27.723 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์

28.194 ร.ร. นารนุีกลูฐตินัินท ์ ทองจันทร์

28.785 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศภุานชิ พลูเกดิ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาดวงดาว ปันใจ

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชโยธกิานต ์ เสดสวุรรณ์

ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6นุชนาฎ สระแพงแกว้
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18  ปี  หญงิ/Women

200 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

25.381 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

25.672 ร.ร. นารนุีกลูชนสิรา อทุธสงิห์

27.243 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอดอกแกว้ บญุมี

31.384 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมสภุาพร พันธุม์ขุ

31.665 ร.ร. ควนขนุนธดิารัตน ์ ศรสีมโภชน์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมสภุาพร พันธุม์ขุ

ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังมนัสวรรณ มณีพรหม

ร.ร. กนัทรารมณ์ธดิารัตน ์ นวนลิ

ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีคฑาภรณ ์ บญุมี

ร.ร. เทศบาลวัดสระทองมนันท ์ ประสาร

ร.ร. ควนขนุนธดิารัตน ์ ศรสีมโภชน์

ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดละอองดาว ประเสรฐิสงัข์

ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสวุนันท ์ คงทอง

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

26.421 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองกาญจนา ดวงสวุรรณ์

26.522 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริลิกัษณ ์ อุน่ศรี

27.143 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจริาภรณ ์ ฤทยเ์วทย์

27.994 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริยิา จันดี

29.325 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษปวณีา บญุสําเร็จ

29.866 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสดุารัตน ์ รอดรัตน์

30.117 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัศรินิารถ อนิกนัยา

33.438 ร.ร. แกง่คอยศศวิมิล กวยีะ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีจริาพร วสิารวฒุิ

ร.ร. แกง่คอยศศวิมิล กวยีะ

ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัศรินิารถ อนิกนัยา

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์จนนิทรพ์ร หงษ์ประภทัศร

ร.ร. เทศบาลวัดสระทองศศธิร เศรษฐพรม

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศริลิกัษณ ์ สายโคตร

ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจริาภรณ ์ ฤทยเ์วทย์

ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรดา บาลไธสง

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษธดิารัตน ์ นวมลิ

25.841 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง
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18  ปี  หญงิ/Women

200 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

27.763 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีจริาพร วสิารวฒุิ

29.434 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมวรดา บาลไธสง

29.505 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดละอองดาว ประเสรฐิสงัข์

30.026 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัธนพร ปรชีล

26.107 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรักย์

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง

ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษปวณีา บญุสําเร็จ

ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จามจรุ ี นาค-อก

ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีคฑาภรณ ์ บญุมี

ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดละอองดาว ประเสรฐิสงัข์

ร.ร. เทศบาลวัดสระทองมนันท ์ ประสาร

ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมกนษิฐา โพชนูกลู

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

58.451 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธัญพมิล แกว้ดี

59.282 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติสรุวีรรณ รนัูนต์

59.513 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ

1:01.194 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศภุานชิ พลูเกดิ

1:02.555 ร.ร. นครพนมวทิยาคมสพัุตรา ชยัยันติ

1:02.796 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

1:03.347 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญนภา ผาสขุ

1:08.548 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนวลจันทร ์ จงใจ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

1:03.651 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐฐนัินท ์ ชามโสม

1:05.852 ร.ร. พัทลงุรัชดา ตาหลี

1:12.563 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดสกุญัญา กมุลา

1:20.934 ร.ร. ปลวกแดงพทิยาคมสภุาพร พันธุม์ขุ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:01.561 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนวลจันทร ์ จงใจ

1:02.682 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนวพร แซโ่คว้

1:06.383 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีวรรณพร ชะชา

1:06.834 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสทุธดิา ดา่นเสอืเรอืง

1:18.565 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดอญัชลุ ี กองชยัภมูิ
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400 m.
คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:06.041 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองศริลิกัษณ ์ สายโคตร

1:08.782 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมกนษิฐา โพชนูกลู

1:08.853 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเสาวลักษณ ์ อําพันประสทิธ์

1:11.924 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สภุาพร ภเูขยีวขํา

1:16.335 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้ปานทพิย ์ รูเ้จน

1:18.406 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศศธิร ทองบอ่

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

1:00.261 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ

1:00.802 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศภุานชิ พลูเกดิ

1:01.893 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

1:04.934 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วภิาดา วระชนิา

1:05.855 ร.ร. เสาไห ้ "วมิลวทิยานุกลู"พัชร ี ทองเปลว

1:08.376 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษปวณีา บญุสําเร็จ

1:12.057 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัวราภรณ ์ บรบิรูณ์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5

1:00.211 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธัญพมิล แกว้ดี

1:02.422 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญนภา ผาสขุ

1:02.563 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนฤมล แหวนเพ็ชร์

1:04.384 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีประภพรรณ งุน่ศริ ิ

1:20.545 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัดวงดาว ชืน่อารมณ์

1:23.196 ร.ร. แกง่คอยศศวิมิล กวยีะ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

59.621 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติสรุวีรรณ รนัูนต์

1:01.512 ร.ร. นครพนมวทิยาคมสพัุตรา ชยัยันติ

1:04.733 ร.ร. นารนุีกลูสพุรรษา อรุะสาย

1:05.174 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐชา จวิมงคลชยั

1:11.465 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ธดิารัตน ์ เมอืงใจ

1:12.146 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีบีนวลรัตน ์ เสวกวัง

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:20.261 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ

2:20.982 ร.ร. พะเยาพทิยาคมลดัดาวัลย ์ แดงสวุรรณ

2:22.943 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครโสมศร ี เห็นทัว่

2:26.894 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกลัยาณี แดงเนือ่ง

2:27.615 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชอ่ผกา สทุรารัตน์
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18  ปี  หญงิ/Women

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:29.816 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสมฤด ี เรอืงสขุสดุ

2:33.497 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่กฤษณา เตนิเตอืน

2:37.198 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสภุาภรณ ์ สมศรี

2:46.039 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปิยพร สมัมาขนัธ์

DNF99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่สพัุดชา สวุรรณบํารงุ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

2.50.424 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอพัชรวด ี หยูเ่หง้

3.43.075 ร.ร. ราชนิบีรูณะนรนิทา ยั่งยนื

2.35.937 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสมฤด ี เรอืงสขุสดุ

2.36.078 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกลัยาณี แดงเนือ่ง

2.42.1010 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปิยพร สมัมาขนัธ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2.27.091 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่กฤษณา เตนิเตอืน

2.27.832 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครโสมศร ี เห็นทัว่

2.34.863 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชอ่ผกา สทุรารัตน์

2.45.994 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศศวิมิล จันสตุ

2.46.245 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

2.46.276 ร.ร. นารนุีกลูสพุรรษา อรุะสาย

3.29.857 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษาจรีณา ใจสยุะ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

2.31.561 ร.ร. พะเยาพทิยาคมลดัดาวัลย ์ แดงสวุรรณ

2.32.042 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ

2.35.023 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสภุาภรณ ์ สมศรี

2.41.404 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่สพัุดชา สวุรรณบํารงุ

2.55.445 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้ปานทพิย ์ รูเ้จน

3.15.216 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรสมฤด ี แกว้สะอาด

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:20.164 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่กฤษณา เตนิเตอืน

5:25.645 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรทยั วัชระคุม้ภยั

5:30.117 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชอ่ผกา สทุรารัตน์

5:36.298 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอพัธราภรณ ์ เต็งมศีรี

5:59.0299 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุธดิา บรูณเ์จรญิ

7:12.1399 ร.ร. นางรองสปุราณี บานกลบี
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1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:51.6799 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปิยพร สมัมาขนัธ์

6:43.7199 สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติรสมฤด ี แกว้สะอาด

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:53.771 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สณีุกา ปรชีาโปรง่

4:54.672 ร.ร. พะเยาพทิยาคมลดัดาวัลย ์ แดงสวุรรณ

5:05.783 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสนุษิา ภปัูญญา

5:28.536 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพณิวด ี กองสนิ

6:30.6799 ร.ร. นาบอนศศธิร มว่งขาว

6:25.5799 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้ปานทพิย ์ รูเ้จน

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

10:38.701 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สณีุกา ปรชีาโปรง่

10:56.952 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สทุธพิร จะลอ

11:19.753 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชศศวิมิล รักขพันธ์

11:39.034 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่สพัุดชา สวุรรณบํารงุ

11:50.615 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชอ่ผกา สทุรารัตน์

12:04.666 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัพรชติา เชือ้มงคล

12:24.547 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรทยั วัชระคุม้ภยั

12:37.148 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่กฤษณา เตนิเตอืน

12:37.259 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอพัธราภรณ ์ เต็งมศีรี

12:48.0310 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปิยพร สมัมาขนัธ์

13:07.0011 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สทุธดิา บรูณเ์จรญิ

13:08.3012 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" ม.บรูพาชนากานต ์ พลูผล

14:19.6213 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้ปานทพิย ์ รูเ้จน

14:20.8414 ร.ร. นารนุีกลูอภญิญดา สมบรูณ์

15:08.3115 ร.ร. นาบอนศศธิร มว่งขาว

15:27.1516 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ศรันยพ์ร พันธว์จิติร

2,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7:27.791 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่สทุธพิร จะลอ

7:47.362 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดขอนแกน่สพัุดชา สวุรรณบํารงุ

8:00.293 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพณิวด ี กองสนิ

8:24.914 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการแพรพลอย เพลนิพรอ้ม

8:44.915 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรทยั วัชระคุม้ภยั



Summary Result

Page 85 of 93กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิค ประจาํปี 2556
ระหว่างวนัที ่23 – 25 เมษายน  2556

18  ปี  หญงิ/Women

2,000 m.SC

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

9:31.886 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้ปานทพิย ์ รูเ้จน

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

14.651 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสกุญัญา กลา้มาก

14.712 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กชกร คําเรอืงศรี

14.903 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนิทริา สะตี

15.564 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการชวรสิา จันทรจํ์าปา

15.635 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐฑริติา ไพแกว้

15.896 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญจันทร ์ วันนา

16.337 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสอญัชสิา เสาประเสรฐิ

16.918 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จรภิาภรณ ์ มไีชยยา

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์วราภรณ ์ ดวงสวุรรณ

ร.ร.สามเงาวทิยาคมธนษิฐา ศรวีชิา

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

16.091 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการชวรสิา จันทรจํ์าปา

16.142 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐฑริติา ไพแกว้

16.933 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จรภิาภรณ ์ มไีชยยา

18.124 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสธุดิา รักษาม่ัน

18.815 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปาณศิา คําเลิง้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้จฑุาทพิย ์ อนิทรเกต

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองธนัตถธ์ดิา สาสกลุ

15.181 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสกุญัญา กลา้มาก

15.522 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนิทริา สะตี

16.483 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญจันทร ์ วันนา

18.764 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์สภุาพศิ บญุยิง่

20.225 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังประภสัสร ทองกุง้

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาอภสัสรา แกว้มณี

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภณัฑริา วัยวฒุิ

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอรษา อนิแกว้

15.161 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กชกร คําเรอืงศรี
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18  ปี  หญงิ/Women

100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

16.812 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสอญัชสิา เสาประเสรฐิ

16.983 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยัออ้มจติต ์ เผอืกทอง

17.914 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการสชุาดา โตมาซา

18.515 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดกาญจนบรุ ี 1 (บ ้พวงแกว้ ไชยภกัดี

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1:07.041 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสอญัชสิา เสาประเสรฐิ

1:07.322 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสภุาภรณ ์ สมศรี

1:07.383 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

1:10.524 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐฐนัินท ์ ชามโสม

1:11.315 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอจันทมิา บญุคง

1:16.666 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐชา จวิมงคลชยั

1:20.307 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสธุดิา รักษาม่ัน

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากรทพิ รยิะบตุร

1:08.451 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสอญัชสิา เสาประเสรฐิ

1:09.182 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ

1:09.233 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสภุาภรณ ์ สมศรี

1:18.454 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอจันทมิา บญุคง

1:20.225 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังประภสัสร ทองกุง้

1:21.606 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนัฐฐากมล ศกุรกาญจน์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาดวงดาว ปันใจ

ร.ร.สามเงาวทิยาคมธนษิฐา ศรวีชิา

ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" ม.บรูพาชนากานต ์ พลูผล

สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนัฐฐากมล ศกุรกาญจน์

ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั นครราชสอญัชสิา เสาประเสรฐิ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารัตนพรรณ ตรสีนุทร

ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองวราภรณ ์ แสงตาขนุ

1:11.281 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐฐนัินท ์ ชามโสม

1:13.942 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสธุดิา รักษาม่ัน

1:14.323 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการทศันัยภรณ ์ เรยีงแกว้
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18  ปี  หญงิ/Women

400 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

1:16.534 ร.ร. ศรัทธาสมทุรณัฐชา จวิมงคลชยั

4x100 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

48.091 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธัญพมิล แกว้ดี1
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาเนตรกมล สมใจ2

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง3
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาศริลิกัษณ ์ ปะละภา4

48.592 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจริาภรณ ์ ฤทยเ์วทย์1
2 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีประภพรรณ งุน่ศริ ิ2

2 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีณัฐสดุา เทยีนทอง3
2 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกาญจนาภรณ ์ สนิทกัทรักย์4

48.673 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชกญัญปรญิญ ์ บญุรวบ1
3 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์2

3 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชนกิา ตลุาพันธ์3
3 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสลลิทพิย ์ ครีโีชติ4

49.474 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรางทพิย ์ เฉลยีวกจิ1
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสมุติรา ประสทิธคิร2

4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศริยิา จันดี3
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัตยิาพร ชาระมาลย์4

49.605 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอธันชนก ผดุผาย1
5 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอไพรนิ หนูนวล2

5 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐฐนัินท ์ ชามโสม3
5 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอรัตตยิา ปานเหลอืง4

49.946 ร.ร. พัทลงุกติตวิด ี เกือ้สขุ1
6 ร.ร. พัทลงุจฑุาวัลย ์ ตลุยนษิก์2

6 ร.ร. พัทลงุวชิชดุา เพิม่เดช3
6 ร.ร. พัทลงุภรันยา สงทพิย์4

49.967 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญจันทร ์ วันนา1
7 ร.ร. นารนุีกลูชนสิรา อทุธสงิห์2

7 ร.ร. นารนุีกลูสพุรรษา อรุะสาย3
7 ร.ร. นารนุีกลูฐตินัินท ์ ทองจันทร์4

DQ99 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีวรรณพร ชะชา1
99 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีคฑาภรณ ์ บญุมี2

99 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีจริาพร วสิารวฒุิ3
99 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีกาญจนา โคตะมา4
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18  ปี  หญงิ/Women

4x100 relay
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

-ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

-ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6

48.621 -ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

49.242 -ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

50.223 -ร.ร. นารนุีกลู

50.684 -ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอ

51.445 -ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

52.126 -ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

-ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

-ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

-ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานี

49.621 -ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

49.732 -ร.ร. พัทลงุ

50.273 -สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช

50.354 -ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุี

55.575 -ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

-ร.ร. นครพนมวทิยาคม

-ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการ

-ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

-ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

50.771 -ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

53.313 -ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ด

58.694 -ร.ร. ราชนิบีรูณะ

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:46.121 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาเนตรกมล สมใจ1

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาศริลิกัษณ ์ ปะละภา2
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาวันวสิา กองทอง3

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาธัญพมิล แกว้ดี4
2:46.412 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนภิาพร สนองค์1

2 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนฤมล แหวนเพ็ชร์2
2 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชอรศิรา ดารารัตน์3

2 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชชมัยพร ทองสขุ4
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18  ปี  หญงิ/Women

4x300 relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

2:47.933 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอพัชรวด ี หยูเ่หง้1
3 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอไพรนิ หนูนวล2

3 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอดอกแกว้ บญุมี3
3 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอณัฐฐนัินท ์ ชามโสม4

2:48.124 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนฤภร รามศริิ1
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครนวพร แซโ่คว้2

4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศนัสนยี ์ จํานงเพยีร3
4 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครศภุานชิ พลูเกดิ4

2:58.025 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วภิาดา วระชนิา1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เจนจริา พวงทอง2

5 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นติยา หลา้กอ3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จามจรุ ี นาค-อก4

3:03.926 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดละอองดาว ประเสรฐิสงัข์1
6 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดสกุญัญา กมุลา2

6 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดอญัชลุ ี กองชยัภมูิ3
6 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดสภุสัสร กมลผดุ4

3:14.607 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสดุารัตน ์ รอดรัตน์1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเสาวลักษณ ์ อําพันประสทิธ์2

7 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนลติา สมหมาย3
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังฉันทญา วงศพ์นิจิ4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

-ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอ

-ร.ร. นครพนมวทิยาคม

-ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

-ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่

-ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

-ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

-ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

-ร.ร. กนัทรารมณ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

-ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ด

-ร.ร. พัทลงุ

-ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา

-ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุี

-ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

-ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ 48 พรรษา
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18  ปี  หญงิ/Women

4x300 relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

-สมาคมกฬีาจังหวัดพจิติร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

-ร.ร. นารนุีกลู

-ร.ร. เทศบาลวัดสระทอง

-ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

-ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานคร

-ร.ร. กฬีานครนนทว์ทิยา 6

-ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการ

-ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

5,000 m. Walk

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

27.55.161 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีอจัฉราวรรณ พรมชยั

28.58.302 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนพมาศ มแีสง

29.27.183 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเกตวุด ี พทุจริะ

29.36.404 ร.ร. ศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่อบุลวรรณ อนุรักษ์พงพี

33.48.925 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีนสิากร พาธแิสง

34.19.336 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์ 30ขวัญหทยั ไชยผอง

34.41.397 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชศศวิมิล รักขพันธ์

34.46.898 ร.ร. ศรยีานุสรณ ์ จังหวัดจันทบรุีนราพร พาธแิสง

35.45.029 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวราพร พมิโยโยง

35.51.6010 ร.ร. นารนุีกลูอภญิญดา สมบรูณ์

38.12.3511 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีศศนิา ทองคํา

40.06.1512 ร.ร. กฬีาทอ้งถิน่จังหวัดรอ้ยเอ็ดภชิาดา มั่นยนื

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

1.601 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญจันทร ์ วันนา

1.552 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาจริาพร เพรศิแกว้

1.553 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

1.504 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีพรวภิา โชติ

1.505 ร.ร. กฬีาจังหวัดศรสีะเกษพจนาฎ สมศรี

1.456 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่โอปอ ใจอนิทร์

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กชกร คําเรอืงศรี

99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรางทพิย ์ เฉลยีวกจิ
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18  ปี  หญงิ/Women

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5.263 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปทมุ รุง่โรจน์

5.224 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

5.146 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีเหมอืนฝัน หงษ์คําจันทร์

4.6399 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์สภุาพศิ บญุยิง่

4.8299 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสดุารัตน ์ เมอืงแกว้

4.0599 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญาใจดี

4.7399 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรางทพิย ์ เฉลยีวกจิ

4.8299 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจรรยา ประสงคน์าค

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5.761 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กชกร คําเรอืงศรี

5.322 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสกุญัญา กลา้มาก

5.155 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญจันทร ์ วันนา

4.877 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสพุชิญา อว่มฤทธิ์

4.848 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีศริลิกัษ์ เลคะฉันท์

4.1499 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

3.4399 ร.ร. สวนกหุลาบสมทุรปราการธกีวนิ แกว้สกลุทรัพย์

3.4299 ร.ร. ราชนิบีรูณะโสภสิา หาผล

4.3399 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่บญุธญิา สไีธสง

4.7499 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองภคัณัฐม ์ วงษ์สนิภคัดี

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11.191 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชนันทยิา มากศรี

11.072 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสพุชิญา อว่มฤทธิ์

11.053 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนุธดิา ลาพรมมา

11.004 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชสดุารัตน ์ เมอืงแกว้

10.785 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิปรญิญา เฉ่ือยมะเรงิ

10.726 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญจันทร ์ วันนา

10.537 สมาคมกฬีาจังหวัดเพชรบรูณ์สภุาพศิ บญุยิง่

10.358 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปรางทพิย ์ เฉลยีวกจิ

10.1599 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่บญุธญิา สไีธสง

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ธนติรา ไตรมาส

99 ร.ร. ราชนิบีรูณะโสภสิา หาผล

9.9999 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีสกุญัญา กลา้มาก

10.0199 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยาปาณศิา คําเลิง้
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Pole Vault

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3.001 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองภคัณัฐม ์ วงษ์สนิภคัดี

2.102 ทมีพนุพนิ-ทา่อแุท ทมีเอประกายดาว สขุโสม

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

12.541 ร.ร. ราชนิบีรูณะอารรัีตน ์ อนิทดษิฐ

11.692 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จารวุรรณ สรอ้ยเสนา

11.153 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชเกลยีวพันธ ์ ดว้งใหญ่

10.404 ร.ร. พัทลงุวรชา สงัขโ์อภาส

10.105 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารอมาวส ี สวา่งวงศ์

9.896 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณัฐวรี ์ หนัทําเล

9.377 ร.ร. พัทลงุผกามาศ ทองเกดิอนิทร์

9.148 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญจันทร ์ วันนา

6.3599 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีศศวมิล เกษร

8.0799 ร.ร. พรเจรญิวทิยาเสาวลักษณ ์ บญุจันที

8.0299 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพมิพศิา สงหนู

099 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมกลุวล ี สนิปรุ

7.7599 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธัญชนก ศริะจติต์

5.4999 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วภิาวรรณ กําลงัยง

Discus

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

38.601 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จารวุรรณ สรอ้ยเสนา

32.772 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปานวาศ กมิสรา้ง

32.483 ร.ร. พรเจรญิวทิยาเสาวลักษณ ์ บญุจันที

27.614 ร.ร. พนมไพรวทิยาคารอมาวส ี สวา่งวงศ์

27.605 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวรรณภา สายป้อง

26.326 ร.ร. ราชนิบีรูณะอารรัีตน ์ อนิทดษิฐ

26.207 ร.ร.ประภสัสรรังสติสริลิกัษณ ์ หนูรัตน์

25.178 ร.ร. พัทลงุผกามาศ ทองเกดิอนิทร์

99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธัญชนก ศริะจติต์

99 สมาคมกฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราชพมิพศิา สงหนู

19.9399 ร.ร. ทปัีงกรวทิยาพัฒน์ยพุาพัตร ประดบัเพ็ชร

22.3399 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เฟ่ืองฟ้า จันนี

99 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีศศวมิล เกษร

99 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสชุาวด ี อว่มฤทธิ์
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Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

35.541 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อญัชรดิา ปัญญาพวน

33.162 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีาอจัฉรา อนิทรโ์ยธา

31.863 ร.ร. สามพรานวทิยากชกร พลประสทิธิ์

29.474 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารกรวรี ์ อนันต์

28.475 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จารวุรรณ สรอ้ยเสนา

26.116 ร.ร. ราชนิบีรูณะอารรัีตน ์ อนิทดษิฐ

24.077 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั สระบรุีศศวมิล เกษร

23.678 ร.ร. นารนุีกลูเพ็ญจันทร ์ วันนา

19.1199 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนัญญาใจดี

099 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจรยิา วชิยัดษิฐ

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองสรุภา สชุาฎา

099 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทองอรษา อนิแกว้

19.8799 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชเนตรนภสั อนิทรพ์รหม

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

50.941 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปานวาศ กมิสรา้ง

48.792 ร.ร. ผดงุปัญญาตากมิง่กมล คุม้ผล

35.653 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์จริาภรณ ์ เทพหมอยา

33.744 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีานงนภสั ปัญญายิง่

33.205 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีวรรณภา สายป้อง

28.776 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงสาวติร ี แกว้ศรสีขุ

20.657 ร.ร. วัดหว้ยจรเขว้ทิยาคมเทพยดุา แซเ่ตยีว

14.108 ร.ร. ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคมสชุาวด ี อว่มฤทธิ์

99 วทิยาลยัเทคโนโลยลีะโว ้สจุติตรา ภกัดิช์ ืน่
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