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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

7.021 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ฟกทรัพย์

7.122 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐวฒุ ิหาญพานชิ

7.353 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู

7.424 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอนุชา มบีญุ

7.475 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

7.486 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู

7.517 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

7.538 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนกฤต เปลีย่นศรี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.0

7.781 ร.ร. สฤษดเิดชพัทธพล พว่งฟัก

7.962 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงศ ์กระจา่งศรี

8.093 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศตวรรษ รณุสง

8.144 ร.ร. สามเงาวทิยาคมพฤฒพิงศ ์ศรหีนองกงุ

9.875 สาธตินครสวรรค์กอบกลู เกษมสขุ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"เจษฎากร กมลดลิก

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์ไชยวัฒน ์ไชยวงศ์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางรัฐภมู ิวงศว์รรณ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.2

7.551 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

7.732 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจริเมธ จดิรสริเิลศิ

7.853 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภรุภิัทร ทองปาง

8.134 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ปฏภิาณ ศภุฤกษ์ชยัศร

8.145 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธราเทพ นาคแกมแกว้

8.346 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพชร คดพีศิาล

8.607 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นธนวตัน ์สมศักดิ์

DQ99 ร.ร. วงัทองวทิยาวรรธนะ ขวญัวงศ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.6

7.511 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

7.582 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภรูพิล บญุสอน

7.863 เทศบาลนครนนทบรุีธนวฒัน ์รองชเูพ็ง

8.074 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯอภสิทิ คุม้แพ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.6

9.075 ร.ร. วงัทองวทิยาณัฐวตั จันทรา

DNS99 สาธตินครสวรรค์ธรีภัทร พมิมาลา

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการถริพทุธิ ์ยวุวนชิ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมศรัณย ูเพยีรสม

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.9

7.231 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ฟกทรัพย์

7.462 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู

7.573 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนกฤต เปลีย่นศรี

7.624 เทศบาลนครแมส่อดพรีณัฐ วงษ์ปางมลู

7.745 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

8.436 ร.ร. วงัทองวทิยาณัฐพงศ ์โพธิว์ัง

8.467 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นวรเชษฐ ์มุย่แดง

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปรชีา สนคุม้

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.1

7.721 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภตวตั ตางจงราช

7.962 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเกยีรตยิศ ไชยยอด

8.073 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรัชชานนท ์ใจธรรม

8.134 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมวทิยา มาลาศรี

8.215 ร.ร. ชาตติระการวทิยาปณธิาน ฟองจางวาง

8.646 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ปรวฒัน ์คลา้ยชม

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายสรยทุธ เลศิชมภู

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา แกว้เสน

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.1

7.761 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเจษฎาพร เทยีนทอง

7.842 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชต ศวินาถฤทธิ

8.053 ร.ร. ชาตติระการวทิยาจริพพิรรธ เกตอุ ิม้

8.374 ร.ร. บา้นมาบกระเปาพรเทพ สวุรรณโค

8.785 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์สริภทัร โรจนพันธุ์

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนวชิติชยั แดงนวลจันทร์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางธนพล อนิธมิา

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

60 m.
คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +0.4

7.691 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสกติตภิพ ชมูณี

7.982 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเอกรนิทร ์สขุากลุ

8.303 ร.ร. พจิติรพทิยาคมภคพล คัชมาตย์

8.414 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนากรเพชร กระจา่งโพธิ์

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาครสิเตยีน โดมนิคิ คาลกิ

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนศวิกร สระทองสอน

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์สาธ ุมลูมอ่ม

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 +0.9

7.201 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐวฒุ ิหาญพานชิ

7.482 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอนุชา มบีญุ

7.953 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์อมแยม้

8.054 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธรีวัต เรอืงคุม้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ทนงค ์เชดิศักดิน์วสกลุ

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนเทพพทิกัษ์ พันตนั

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9 +0.5

7.571 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู

7.792 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศริศิกัดิ ์เชยีงหนุน้

7.903 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเจรญิกจิ ใจมา

8.254 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีณภัทร จันทรส์ขุ

8.355 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กศภุกานต ์ดว้งพรม

8.716 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุทวนทอง บญุพลอย

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมอภชิา ชา้งศลิาตระกลู

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

10.891 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ฟกทรัพย์

11.052 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐวฒุ ิหาญพานชิ

11.383 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู

11.494 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ

11.645 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

11.706 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

11.767 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

11.808 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวนิภพ พลานา

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.8

11.341 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐวฒุ ิหาญพานชิ

11.932 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนกฤต เปลีย่นศรี

12.213 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวศิรตุ ภนูพันเอีย่ม

12.434 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศริศิกัดิ ์เชยีงหนุน้

12.665 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาทฆีาย ุเผา่ฮา้ย

13.316 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯปฏพิล ทรัพยป์รามลู

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธรีวัต เรอืงคุม้

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"เจษฎากร กมลดลิก

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.5

11.421 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู

11.802 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

11.893 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอนุชา มบีญุ

12.054 ร.ร. สฤษดเิดชพัทธพล พว่งฟัก

12.095 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชต ศวินาถฤทธิ

13.736 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กศภุกานต ์ดว้งพรม

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมภคพล คัชมาตย์

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธารากร นุ่มนวลศรี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.5

12.031 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสกติตภิพ ชมูณี

12.382 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงศ ์กระจา่งศรี

13.263 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาจักรพรรด ์จติตเิรอืงเกยีรติ

14.094 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมอภชิา ชา้งศลิาตระกลู

DNS99 สาธตินครสวรรค์ปณุยวรี ์สนุทรนพัิทธ์

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์ไชยวัฒน ์ไชยวงศ์

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พรีพัฒน ์ปรเีปรม

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.4

12.711 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.4

12.872 ร.ร. ชาตติระการวทิยาจริพพิรรธ เกตอุ ิม้

13.563 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองววิฒัน ์ดงัถวลิ

13.964 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ปรวฒัน ์คลา้ยชม

17.245 ร.ร. วงัทองวทิยาวรรธนะ ขวญัวงศ์

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ทนงค ์เชดิศักดิน์วสกลุ

DNS99 สาธตินครสวรรค์ธรีภัทร พมิมาลา

DND99 ร.ร. มงฟอรต์ปณริาน รุง่ปญุญพัฒน์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.1

13.101 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์สรุยิมาศ

14.092 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์สริภทัร โรจนพันธุ์

14.603 ร.ร. วงัทองวทิยาณัฐวตั จันทรา

DNS99 ร.ร. บา้นสารจติรธนกิ หงษ์พรม

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาสรภิพ กมลาไสย์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางธนพล อนิธมิา

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา แกว้เสน

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นธนวตัน ์สมศักดิ์

11.971 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปรชีา สนคุม้

12.312 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพรีพัฒน ์อุม่มี

13.213 ร.ร. วงัทองวทิยาณัฐพงศ ์โพธิว์ัง

14.464 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธนภทัร คํากลาง

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางรัฐภมู ิวงศว์รรณ

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
11.571 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ฟกทรัพย์

12.212 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเจษฎาพร เทยีนทอง

12.463 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภรุภิัทร ทองปาง

12.624 ชมรมกรฑีาลพบรุีเทพทตั รางคณุเสน

13.485 ร.ร. บา้นหนองโสนวชิติชยั แดงนวลจันทร์

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายสรยทุธ เลศิชมภู

DNS99 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นวรเชษฐ ์มุย่แดง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

100 m.
คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 +0.3

11.671 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ

11.942 ร.ร. บา้นหนองโสนศวิกร สระทองสอน

11.973 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

12.734 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์อมแยม้

13.385 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุวนัเฉลมิ มาแจง้

13.426 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวรีะพัฒน ์ขันสงิหา

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการถริพทุธิ ์ยวุวนชิ

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9
11.881 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวนิภพ พลานา

12.252 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัญวชัร จานโอ

12.333 เทศบาลนครแมส่อดพรีณัฐ วงษ์ปางมลู

13.044 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมวทิยา มาลาศรี

13.135 ร.ร. บา้นหนองโสนเทพพทิกัษ์ พันตนั

13.236 ร.ร. ชาตติระการวทิยาปณธิาน ฟองจางวาง

13.457 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาชาญณรงณ ์โคตรธรรม

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10
11.811 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู

11.862 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

12.703 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเจรญิกจิ ใจมา

12.794 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเอกรนิทร ์สขุากลุ

12.985 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีณภัทร จันทรส์ขุ

13.076 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ปฏภิาณ ศภุฤกษ์ชยัศร

13.637 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
38.301 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธัิช พรบญุมี

38.342 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสญาณวฒุ ิบรูณะปัทมะ

38.613 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว

39.014 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

40.155 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

40.196 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมพงศพ์ล สงิหไ์ชย
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
40.427 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัญวชัร จานโอ

40.998 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานติพัิฒธ ์เจรญิแสนสวย

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
39.651 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัญวชัร จานโอ

41.362 ร.ร. สฤษดเิดชพัทธพล พว่งฟัก

42.183 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพนธ ์กระจา่งศรี

43.254 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชต ศวินาถฤทธิ

43.595 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์อมแยม้

44.806 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุธวชัชยั เทีย่งวงษ์

45.777 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กสเุมธ บัวลอย

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธนภมู ิมากสนิ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
40.231 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

41.322 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสรวชิญ ์บรูณจันทร์

42.993 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาทฆีาย ุเผา่ฮา้ย

47.044 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมพงษ์ คงศรศีรีี

49.385 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเลศิภพ จรัสดาราแสง

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการถริพทุธิ ์ยวุวนชิ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ศภุกร มลูคํา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทวชิ อนิทรกุขา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
40.681 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานติพัิฒธ ์เจรญิแสนสวย

41.662 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์สรุยิมาศ

43.303 ร.ร. ชาตติระการวทิยาภมู ิตรพีงษ์

44.504 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพศวตั ออ่นละออ

47.485 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเกยีรตยิศ ไชยยอด

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ทนงค ์เชดิศักดิน์วสกลุ

DNS99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสฒพิงศ ์ทองสขุ

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธารากร นุ่มนวลศรี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
39.011 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสญาณวฒุ ิบรูณะปัทมะ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
43.902 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯณรงคเ์ดช สรุาภัย

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวศิวชติ มาตุ

DNS99 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นธนวตัน ์สมศักดิ์

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมชยพล ขนานใต ้

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนปรเมศ แสงงามซึง้

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางรัฐภมู ิวงศว์รรณ

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์ไชยวัฒน ์ไชยวงศ์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
42.201 ร.ร. ชาตติระการวทิยาวทิวสัชยั ฟองจางวาง

42.922 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฤรงต ์ชยัสวสัดิ์

44.903 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมวทิยา มาลาศรี

47.894 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยนบณัฐ โตทรัพย์

48.015 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาธนวฒัน ์นนกระโทก

56.136 ร.ร. พจิติรพทิยาคมชยพล สมนวล

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนเทพพทิกัษ์ พันตนั

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์ปณริาน รุง่ปญุญพัฒน์

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
40.311 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมพงศพ์ล สงิหไ์ชย

40.872 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

42.643 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนวฒุ ิตระการจันทร์

46.244 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาดนุสรณ ์เกตเุหล็ก

47.625 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธรีเมธ บญุสอน

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
39.381 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว

43.112 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภรุภิัทร ทองปาง

43.363 ร.ร. ปางตน้เดือ่แดง ดอยธี

43.434 ชมรมกรฑีาลพบรุีกติตนัินท ์เรอืงรุง่

47.225 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาศภุโชค ใจแสน

DNS99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวรีะพัฒน ์ขันสงิหา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายสรยทุธ เลศิชมภู

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8
38.121 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธัิช พรบญุมี

41.292 เทศบาลนครนนทบรุีมานพ ออ่นสงฆ์

41.863 ร.ร. วงัทองวทิยาณัฐพงศ ์โพธิว์ัง

41.884 เทศบาลนครแมส่อดกษิดิเ์ดช ทบิญุมา

43.155 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

43.306 ร.ร. ปางตน้เดือ่ป่างทนุ นันตา

46.677 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศริศิกัดิ ์เชยีงหนุน้

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:37.316 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานติพัิฒธ ์เจรญิแสนสวย

1:38.098 ร.ร. วงัทองวทิยาณัฐพงศ ์โพธิว์ัง

1:38.6510 เทศบาลนครแมส่อดกษิดิเ์ดช ทบิญุมา

1:43.9818 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐวฒุ ิตอ่มดวงแกว้

1:47.8225 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธราธร อุน่เรือ่ง

1:49.6026 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ภานุวัฒน ์นยิมการ

1:49.7927 ร.ร. ปางตน้เดือ่แดง ดอยธี

2:12.4932 ร.ร. พจิติรพทิยาคมชยพล สมนวล

DNS99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสดลชยั รัตนประทปี

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชฏ สงิโต

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอคัรพล หนูตะกัว่นอก

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:25.631 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ

1:38.659 เทศบาลนครนนทบรุีธนวฒัน ์ทพิงาม

1:40.9315 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรพงษ์ บญุมานะ

1:45.1919 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมพงษ์ คงศรศีรีี

1:46.0121 ชมรมกรฑีาลพบรุีสรุศกัดิ ์งามขํา

1:47.0723 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาอภชิาต ชอบจติ

2:05.9330 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาดนุสรณ ์เกตเุหล็ก
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2:07.7731 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเศรษฐก์รณ ์ศรรี

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์เรยีงทา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วนัเฉลมิ วงษร

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สหรัฐ แซห่ลอ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฐภทัร ใบไม ้

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1.34.615 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐภทัร ลาทมุ

1.37.447 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรเชษฐา เกษสาคร

1.39.3311 ร.ร. บา้นมาบกระเปากติตศิพัท ์หนูทอง

1.39.8812 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุยทุธนา เขยีวเอีย่ม

1.40.3814 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯณรงคเ์ดช สรุาภัย

1.46.2620 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุอดศัิกดิ ์คํามนิเสส

1.46.4722 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมกวนิ ธรรมศริิ

1.59.5029 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาศักดิด์า ศริภิลิา

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาธนวฒัน ์นนกระโทก

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ปฏพิล แซย่า่ง 

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ทนงค ์เชดิศักดิน์วสกลุ

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

ร.ร. บา้นหนองโสนปรเมศ แสงงามซึง้

1.30.112 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชนนิทร ์แสนเวยีง

1.32.633 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีโจเซฟ โอบโิอมา โอนูโอราห ์จเูนยีร์

1.34.454 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฤรงต ์ชยัสวสัดิ์

1.40.3513 ร.ร. ชาตติระการวทิยาวทิวสัชยั ฟองจางวาง

1.41.4916 ร.ร. ปางตน้เดือ่ป่างทนุ นันตา

143.3517 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"พัฒนพงษ์ สจุรติ

1.47.2424 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพศวตั ออ่นละออ

1.51.7428 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยอคัรชยั เดชพรหม

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมชยพล ขนานใต ้

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปรชีา สนคุม้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.491 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวรรณชยัรบ

8.692 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ

9.293 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรกานต ์วสิทุธนะ

9.294 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

9.305 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

9.366 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศรีสทิธิ ์หมูโ่สภญิ

9.697 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

9.998 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่จักรรนิทร ์ป่ินแกว้

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.0

8.441 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวรรณชยัรบ

9.912 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่จักรรนิทร ์ป่ินแกว้

10.183 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

10.324 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์สรุยิมาศ

10.745 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์อมแยม้

11.136 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่สหพล สจรมะโน

DQ99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐภทัร ลาทมุ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.0

9.471 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรกานต ์วสิทุธนะ

9.532 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศรีสทิธิ ์หมูโ่สภญิ

9.553 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

9.644 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

11.775 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอคัรพล หนูตะกัว่นอก

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพชร คดพีศิาล

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมศรัณย ูเพยีรสม

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

8.861 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ

10.312 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯอภสิทิ คุม้แพ

10.753 ร.ร. สามเงาวทิยาคมพฤฒพิงศ ์ศรหีนองกงุ

10.874 ร.ร. ชาตติระการวทิยาปณธิาน ฟองจางวาง

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธนภทัร คํากลาง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

60 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

DQ99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสคณศิร อดุมฤทธิ์

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
27.551 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวรรณชยัรบ

29.002 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสญาณวฒุ ิบรูณะปัทมะ

30.113 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศรีสทิธิ ์หมูโ่สภญิ

30.304 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฤรงต ์ชยัสวสัดิ์

30.555 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว

30.576 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ภรูพัิฒน ์สมรปู

30.847 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

30.928 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่สหพล สจรมะโน

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
30.741 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ภรูพัิฒน ์สมรปู

31.522 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว

31.533 เทศบาลนครนนทบรุีมานพ ออ่นสงฆ์

34.624 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสคณศิร อดุมฤทธิ์

35.925 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยารณกร เอีย่มศริิ

36.106 ร.ร. สามเงาวทิยาคมกฤตพจน ์แรมนลิ

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธารากร นุ่มนวลศรี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
30.571 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศรีสทิธิ ์หมูโ่สภญิ

31.372 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

32.783 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์อมแยม้

34.284 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรกานต ์วสิทุธนะ

DQ99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานติพัิฒธ ์เจรญิแสนสวย

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวศิวชติ มาตุ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
31.311 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฤรงต ์ชยัสวสัดิ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

200 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
31.412 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่สหพล สจรมะโน

33.143 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

33.194 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์สรุยิมาศ

34.015 ร.ร. ชาตติระการวทิยาภมู ิตรพีงษ์

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาจักรพรรด ์จติตเิรอืงเกยีรติ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
27.731 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวรรณชยัรบ

30.442 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสญาณวฒุ ิบรูณะปัทมะ

34.703 ร.ร. สามเงาวทิยาคมพฤฒพิงศ ์ศรหีนองกงุ

34.964 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพชร คดพีศิาล

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภานุรจุ  กลุสงค์

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธนภมู ิมากสนิ

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:11.511 เทศบาลนครนนทบรุีมานพ ออ่นสงฆ์1

1 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร2
1 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ฟกทรัพย์3

1:11.802 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู1
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธัิช พรบญุมี2

2 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ3
1:12.503 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสกติตภิพ ชมูณี1

3 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐวฒุ ิหาญพานชิ2
3 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสญาณวฒุ ิบรูณะปัทมะ3

1:13.434 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยศวิะเทพ ดวงจนิดา1
4 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู2

4 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนกฤต เปลีย่นศรี3
1:14.835 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพงศกร ทวศีลิป์1

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัญวชัร จานโอ2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวรรณชยัรบ3

1:19.966 ร.ร. ชาตติระการวทิยาจริพพิรรธ เกตอุ ิม้1
6 ร.ร. ชาตติระการวทิยาภมู ิตรพีงษ์2
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6 ร.ร. ชาตติระการวทิยาวทิวสัชยั ฟองจางวาง3

1:20.557 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกนกพันธ ์แกว้งามอรณุ1

7 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภรูพิล บญุสอน2
7 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจริเมธ จดิรสริเิลศิ3

1:25.028 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา1
8 ร.ร. สามเงาวทิยาคมกฤตพจน ์แรมนลิ2

8 ร.ร. สามเงาวทิยาคมพฤฒพิงศ ์ศรหีนองกงุ3

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:14.751 ‐24056 ร.ร. มัธยมปรุณาวาส

1:17.712 ‐24067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

1:20.153 ‐24057 ร.ร. ชาตติระการวทิยา

1:20.284 ‐24070 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

1:20.915 ‐24025 เทศบาลนครแมส่อด

1:42.416 ‐24009 ร.ร. บา้นน้ําหอม

DNS99 ‐24044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1.13.781 ‐24002 เทศบาลนครนนทบรุี

1.14.982 ‐24054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

1.15.043 ‐24068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

1.23.564 ‐24003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

1.25.715 ‐24016 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่

1.25.986 ‐24017 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯ

DNS99 ‐24032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1.20.551 ‐24062 ร.ร. สามเงาวทิยาคม

1.21.832 ‐24033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

1.22.773 ‐24051 ชมรมกรฑีาลพบรุี

1.24.034 ‐24066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

DNS99 ‐24081 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

DNS99 ‐24022 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

3x100/200/300 Relay

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
1.20.991 ‐24012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

1.22.992 ‐24080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

1.24.703 ‐24045 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา

1.25.634 ‐24023 ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก

1.33.075 ‐24065 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์

DNS99 ‐24042 ร.ร. บา้นหนองโสน

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
44.931 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสคณศิร อดุมฤทธิ์1

1 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสญาณวฒุ ิบรูณะปัทมะ2
1 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสกติตภิพ ชมูณี3

1 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐวฒุ ิหาญพานชิ4
45.262 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจริภัทร สาบตุร1

2 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวนิภพ พลานา2
2 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปัณณ ์กาละภักดี3

2 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ4
45.443 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภตวตั ตางจงราช1

3 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธัิช พรบญุมี2
3 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู3

3 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวศิรตุ ภนูพันเอีย่ม4
45.464 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยนบณัฐ โตทรัพย์1

4 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสวชัระชยั บญุประคอง2
4 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนกฤต เปลีย่นศรี3

4 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู4
46.885 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเกยีรตยิศ ไชยยอด1

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางปราโมทย ์เอีย่มสะอาด2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเจษฎาพร เทยีนทอง3

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพรีพัฒน ์อุม่มี4
47.496 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมพงศพ์ล สงิหไ์ชย1

6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอนุชา มบีญุ2
6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชนิวฒัน ์ธรรมศริิ3

6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศริศิกัดิ ์เชยีงหนุน้4
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

47.597 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่สหพล สจรมะโน1

7 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ภรูพัิฒน ์สมรปู2
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่รุง่โรจน ์แชล่ี3

7 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ศรยธุ ไธยยศ4
47.868 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพงศกร ทวศีลิป์1

8 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัญวชัร จานโอ2
8 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธราเทพ นาคแกมแกว้3

8 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรัชชานนท ์ใจธรรม4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
45.561 ‐24070 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

45.752 ‐24068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

46.993 ‐24022 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

47.314 ‐24033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

49.475 ‐24057 ร.ร. ชาตติระการวทิยา

50.786 ‐24003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

53.327 ‐24045 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
50.851 ‐24040 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานี

50.952 ‐24012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

DNS99 ‐24032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

DNS99 ‐24023 ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก

DQ99 ‐24066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
47.811 ‐24016 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่

48.682 ‐24025 เทศบาลนครแมส่อด

49.793 ‐24080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

54.974 ‐24065 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์

56.925 ‐24047 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้น

DQ99 ‐24002 เทศบาลนครนนทบรุี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
45.291 ‐24056 ร.ร. มัธยมปรุณาวาส
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
46.252 ‐24054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

47.513 ‐24067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

DNS99 ‐24044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐24042 ร.ร. บา้นหนองโสน

DNS99 ‐24081 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:32.361 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ2

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีโจเซฟ โอบโิอมา โอนูโอราห ์จเูนยีร์3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธัิช พรบญุมี4

2:32.662 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจริภัทร สาบตุร1
2 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปัณณ ์กาละภักดี2

2 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ3
2 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวนิภพ พลานา4

2:38.923 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัญวชัร จานโอ1
3 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวรรณชยัรบ2

3 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรัชชานนท ์ใจธรรม3
3 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรกานต ์วสิทุธนะ4

2:39.344 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตศิกัดิ ์กนัตะโอภาส1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชนนิทร ์แสนเวยีง2

4 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพนธ ์กระจา่งศรี3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์4

2:41.475 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเกยีรตยิศ ไชยยอด1
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางปราโมทย ์เอีย่มสะอาด2

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพรีพัฒน ์อุม่มี3
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสรวชิญ ์บรูณจันทร์4

2:45.226 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสชนะชยั ชสูาย1
6 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสกติตภิพ ชมูณี2

6 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสคณศิร อดุมฤทธิ์3
6 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐภทัร ลาทมุ4

2:53.557 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาทฆีาย ุเผา่ฮา้ย1
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเลศิภพ จรัสดาราแสง2

7 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐวฒุ ิตอ่มดวงแกว้3
7 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเจรญิกจิ ใจมา4

2:55.168 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศริศิกัดิ ์เชยีงหนุน้1
8 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชนิวฒัน ์ธรรมศริิ2

8 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมพงศพ์ล สงิหไ์ชย3
8 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอนุชา มบีญุ4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
2.33.601 ‐24070 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

2.33.952 ‐24068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

2.36.533 ‐24056 ร.ร. มัธยมปรุณาวาส

2.44.414 ‐24032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

2.48.595 ‐24080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

2.52.196 ‐24012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

DNS99 ‐24002 เทศบาลนครนนทบรุี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
2:49.421 ‐24025 เทศบาลนครแมส่อด

2:50.382 ‐24040 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานี

2:52.583 ‐24057 ร.ร. ชาตติระการวทิยา

2:55.604 ‐24051 ชมรมกรฑีาลพบรุี

DNS99 ‐24016 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่

DNS99 ‐24081 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

DNS99 ‐24044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
2:41.031 ‐24067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

2:41.232 ‐24022 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

2:48.543 ‐24033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

2:52.224 ‐24054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

2:58.035 ‐24003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

3:04.956 ‐24066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 32 of 88

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.331 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

6.222 ร.ร. บา้นหนองโสนศวิกร สระทองสอน

5.863 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู

5.624 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฤรงต ์ชยัสวสัดิ์

5.395 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

5.346 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธันยบรูณ ์ขาวฝอง

5.257 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานวพล ชุม่มา

5.248 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

5.139 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์

5.1010 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

5.0211 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีปิยะชยั มสิวสัดิ์

5.0412 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐภทัร ลาทมุ

4.8113 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธนภทัร คํากลาง

4.7314 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

4.7315 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กศภุกานต ์ดว้งพรม

4.6816 ร.ร. ชาตติระการวทิยาปณธิาน ฟองจางวาง

4.6717 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภานุรจุ  กลุสงค์

4.6018 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอคัรพล หนูตะกัว่นอก

4.5419 ร.ร. บา้นหนองโสนปรเมศ แสงงามซึง้

4.4120 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศตวรรษ รณุสง

4.4021 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์อมแยม้

4.3822 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรัชชานนท ์ใจธรรม

4.3423 ร.ร. สามเงาวทิยาคมพฤฒพิงศ ์ศรหีนองกงุ

4.3423 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองววิฒัน ์ดงัถวลิ

4.1325 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์สรุยิมาศ

4.0726 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภัคพัล ชมเชย

3.9227 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ภผูา นาคหลวง

3.8928 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ทวิวกร ทองทพิย์

3.6029 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯชนาธปิ อยุศ่รี

3.5030 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพสิทิธิพ์ล พฤกษ์ศรินันทน์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สหรัฐ แซห่ลอ

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาศักดิด์า ศริภิลิา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปรานต ์เจษฎางคก์รู ณ อยธุยา

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาศภุโชค ใจแสน

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนเทพพทิกัษ์ พันตนั

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปรชีา สนคุม้

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนวชิติชยั แดงนวลจันทร์

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัทรพล มเีมน้

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาชลติ จดูว้ง

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาธนวฒัน ์นนกระโทก

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมปรัชญา หาญมนตรี

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนวฒุ ิตระการจันทร์

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีธนดล แฝงกลาง

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา แกว้เสน

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ปัถย ์กองเงนิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.551 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีถริวฒัน ์จันทรม์นตรี

1.502 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

1.453 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธราเทพ นาคแกมแกว้

1.454 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพงศกร ทวศีลิป์

1.355 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

1.355 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนากร เกตกุลมเกลา

NM99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาพรเทพ สวุรรณโค

NM99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธนภทัร คํากลาง

NM99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ทพัพสาร นะเทีย่ง

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภญิญกนัธุ ์พลูภญิโญ

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการถริพทุธิ ์ยวุวนชิ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"วรัญญ ูประทมุทอง

DNS99 ร.ร. ปางตน้เดือ่แดง ดอยธี

NM99 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานวพล ชุม่มา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
12.741 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

11.572 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

11.473 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพงศกร ทวศีลิป์

11.254 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีปิยะชยั มสิวสัดิ์

10.895 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐภทัร ลาทมุ

10.866 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานวพล ชุม่มา

10.557 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์สรุยิมาศ

10.478 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธราเทพ นาคแกมแกว้

9.919 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ทวิวกร ทองทพิย์

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปรชีา สนคุม้

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปรานต ์เจษฎางคก์รู ณ อยธุยา

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์เรยีงทา

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรีะวัฒน ์จติรทรัพย์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวศิรตุ ภนูพันเอีย่ม

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
31.451 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กฟาฮดั พัวพันธ์

27.062 ร.ร. บา้นหนองโสนปรเมศ แสงงามซึง้

26.753 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

24.504 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนัทพล โพธิ

24.345 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนากร เกตกุลมเกลา

22.476 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปรัชนา ภูร่ะหงษ์

19.677 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธราธร อุน่เรือ่ง

19.478 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนวนิ พงษ์ศรี

NM99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ฝ้ายกกั

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตศิกัดิ ์กนัตะโอภาส

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพชร คดพีศิาล

NM99 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมภาณุวฒัน ์สงวนศรี

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชฏ สงิโต

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีธนดล แฝงกลาง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการศักรนิทร ์สไีพโรจนก์ลุ

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ปฏพิล เข็มพันธ์

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ปัถย ์กองเงนิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.391 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กฟาฮดั พัวพันธ์

11.662 เทศบาลนครแมส่อดพงศธร เกดิแสง

10.563 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปรัชนา ภูร่ะหงษ์

10.554 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนัทพล โพธิ

10.005 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตศิกัดิ ์กนัตะโอภาส

9.686 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯชนาธปิ อยุศ่รี

9.497 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพชร คดพีศิาล

9.178 ร.ร. สามเงาวทิยาคมกฤตพจน ์แรมนลิ

8.889 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนวนิ พงษ์ศรี

8.2410 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

8.1611 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมภาณุวฒัน ์สงวนศรี

7.8912 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

7.7113 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

7.4714 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมอภรัิกษ์ ชมุเมอืงปัก

7.2015 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ฝ้ายกกั

6.3916 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเมษา วเิศษ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธราธร อุน่เรือ่ง

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนากร เกตกุลมเกลา

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชฏ สงิโต

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ปฏพิล เข็มพันธ์

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการศักรนิทร ์สไีพโรจนก์ลุ

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ปัถย ์กองเงนิ


