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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

10.971 ร.ร. พจิติรพทิยาคมณภัทร คําเรยีน

11.012 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

11.053 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสภุกณิห ์ปัญญาแกว้

11.224 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัญญา ศรมีว่ง

11.235 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์กนัพน้ภัย

11.276 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ศรบีู

11.347 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปิยงักรู อว่มอรณุ

DNF99 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

11.391 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปิยงักรู อว่มอรณุ

11.532 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอภรัิกษ์ อนิไชย

11.643 ชมรมกรฑีาลพบรุีนพรัตน ์พพัิฒน์

11.834 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถธนกฤต ผดงุศรี

12.235 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"พรีวชีญ ์ไชยฮาต

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการอภสิทิธิ ์เนาวรัตน์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.0

11.461 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์กนัพน้ภัย

12.082 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯพทิยตุว ์เปียบญุ

12.383 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถปัญญภัทร ธนูมาก

12.454 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีธนพล โคง้อากาส

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายเจษฎา หอมทอง

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"เฉลมิพล บญุมานุช

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์จงภาคภมู ิโพธา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

11.231 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

11.562 ร.ร. ศรัทธาสมทุรราเมศวร ์อษัฏายธุ

11.693 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจริพัฒน ์สทุธโิยช

12.104 ร.ร. สตรศีรน่ีานนนทพัทธ ์จันทมุ

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)ดจุตะวนั มหาดไทย

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการไชยวัฒน ์มั่นสติ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.0

11.221 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสภุกณิห ์ปัญญาแกว้

11.652 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนพสทิธิ ์จันทะโพธิ์

12.193 ร.ร. สากเหล็กวทิยา จ.พจิติรรัฐพงศ ์ศรสีารคาม

12.224 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางนนธวัช ยงยนื

DNS99 ร.ร. วารเีชยีงใหม่นรวรี ์ชาญเจรญิกลุ

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)ศภุกติติ ์สมศรี

DNS99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสรณกร ชอบสขุ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.5

11.151 ร.ร. พจิติรพทิยาคมณภัทร คําเรยีน

11.762 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธรีพงศ ์ฟุ่ มเฟือย

12.203 ชมรมกรฑีาลพบรุีภมูพัิฒน ์ปิจจังคะตา

12.834 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนุชา ถมสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสศริโิชค หอมสวุรรณ

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางศภุวชิญ ์ชยัเมอืงมลู

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางธรีะภัทร ศริคํิานอ้ย

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.0

11.751 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

12.312 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมสรุสทิธิ ์สรุยิะวงษา

12.343 ร.ร. พจิติรพทิยาคมอชริวชิญ ์สขุแจง้

12.524 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจริภญิโญ แสนชนนะ

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่พัฒนพ์งศ ์ศรโีพธิ์

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่จรีพัฒน ์ทพิยรัตน์

DQ99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิออ่นตา

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 ‐0.8

11.271 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

11.382 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ศรบีู

11.4623 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัญญา ศรมีว่ง

11.914 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีจตรุภทัร ขนุทอง

12.195 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพันธวชิ ยาวสิทิธิ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 ‐0.8

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชยัณรงค ์วงศดํ์ารงววิฒัน์

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8
11.461 ร.ร. ป่าซางกมัพล จันทรด์อนทอง

11.542 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพพัิฒนพ์งษ์ องอาจ

11.543 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐวฒุ ิคําคณูคํา

11.644 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์หมืน่เอ

11.865 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปัญญาภาส สวัสดปีระสทิธิ์

12.166 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภชุงค ์แซห่าง

12.517 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมจริพงศ ์ทองลา

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.591 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

50.252 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสากล สงิหว์เิศษ

50.813 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ศรบีู

52.194 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัณณวชิญ ์สาสมจติต์

52.325 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

53.606 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์เทวราช ปานนลี

53.657 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถจักรชลชั เหล็กจนี

DQ99 ร.ร. สตรศีรน่ีานนนทพัทธ ์จันทมุ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐1.1

51.661 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสากล สงิหว์เิศษ

52.062 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

55.343 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีกมลชยั ค้ําภเูขยีว

56.124 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯศชุานนท ์หวา่งเชือ้

1:04.635 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรนคร พเินตรเสถยีร

1:11.016 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพันธวชิ ยาวสิทิธิ์

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการกรกฎ ปากา

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นพดน มณีใส

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
53.671 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัณณวชิญ ์สาสมจติต์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
55.982 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯพทิยตุว ์เปียบญุ

57.433 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรณภัทร ลายแวว

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยากติชิยั อนิทรภักดี

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"เฉลมิพล บญุมานุช

DNS99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสเมฆา สพุร

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการภาณุภัทร โพธิอ์อ่น

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการญาณวทิย ์ชมุนธิี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
55.821 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฐพล มสีขุ

57.132 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการธรากร สขุไทย

1.10.933 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมจริพงศ ์ทองลา

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาคณาวฒุ ิเจรญิศลิป์

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาดนุเดช ธงกระโทก

DNS99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสราชนัย ์บาระเฮม

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นาวนิ อดุมบรูณ์

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์ศภุณัฏฐ ์ศลิากรอนุวงศ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
51.061 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ศรบีู

54.292 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีมณฑวรรษ แรเ่พชร

57.083 เทศบาลนครนนทบรุีธนดล โยชนะ

1.02.404 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชยัวฒัน ์พรมมดื

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาไพรัตน ์สบืจันทร์

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)อารยี ์นลิบรรพต

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่พัฒนพ์งศ ์ศรโีพธิ์

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์ภัคพล ชมศลิป์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
54.751 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกรีต ิอันเกษ

55.652 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรัชภมู ิมขุา

59.643 ร.ร. พจิติรพทิยาคมกอ้งตะวนั ชเูมอืง

1.00.444 เทศบาลนครนนทบรุีศักดิด์า พลวงชษิา

1.00.555 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปฐว ีนลิบรรจง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
1.03.336 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนุชา ถมสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธนาดลุ โคตรทพิย์

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
52.481 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถจักรชลชั เหล็กจนี

54.822 ชมรมกรฑีาลพบรุีธรีนัย บญุโฉม

55.743 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีจตรุภทัร ขนุทอง

57.734 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองประวรณ ์อุน่ญาติ

1.09.435 ร.ร. พจิติรพทิยาคมเศรษฐศ์าสตร ์ยาออ่น

DNS99 ร.ร. วารเีชยีงใหม่นรวรี ์ชาญเจรญิกลุ

DNS99 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุณัฐพงษ์ ศรลีาด

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
52.801 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์เทวราช ปานนลี

54.052 ร.ร. สตรศีรน่ีานนนทพัทธ ์จันทมุ

54.883 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมยศกร มาตรพรหม

55.344 ชมรมกรฑีาลพบรุีวรียทุธ ติง่จันทร์

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่จรีพัฒน ์ทพิยรัตน์

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชยัณรงค ์วงศดํ์ารงววิฒัน์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางอดศิร ใจทะวงศ์

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8
50.901 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

54.472 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกรภัทร พุม่เทศ

55.623 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธรีะวทิย ์มชีะนะ

DNS99 ร.ร. บา้นน้ําหอมสรุพล ดนีอ้ย

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีศภุกฤต ระโหฐาน

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายณัฐสทิธิ ์ธปุสาแกว้

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางศภุวชิญ ์ชยัเมอืงมลู

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2:05.403 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกติตณัิฏฐ ์หนัศรี
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2:06.694 ร.ร. วงัทองวทิยาไพรัตน ์สบืจันทร์

2:10.616 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมธนนิ สทิธกิา

2:36.6711 ร.ร. บา้นน้ําหอมสรุพล ดนีอ้ย

2:55.2813 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาบารม ีเพชรขํา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเอกวนิ เทพวรรณ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนวตัน ์ตา๋ตา

DNS99 ร.ร. ป่าซางทนงศักดิ ์ทองรัตน์

DNS99 ร.ร. วารเีชยีงใหม่นรวรี ์ชาญเจรญิกลุ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สมภพ ตราดรรชนี

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1.59.811 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

2.14.817 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกยทุธนา ป้อมป้านมงุ

2.42.1412 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

DNS99 ร.ร. ป่าซางศภุวชิญ ์เทพองค์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ถวลิ มาเยอะ

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาคณาวฒุ ิเจรญิศลิป์

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีกมลชยั ค้ําภเูขยีว

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอธเิทพ ธรรมอนิทร

DNS99 ร.ร. สตรศีรน่ีานกฤษฏาพงษ์ คํานันท์

DNS99 ชมรมกรฑีาลพบรุีธนภทัร เปมรัมย์

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

2.01.162 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพลสทิธิ ์เพลนิพรอ้ม

2.08.035 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกชยพล อนุจร

2.15.398 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีะพงศ ์เจอืจันทร์

2.16.719 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมวรเชษฐ ์สหีกลุ

2.31.0810 ร.ร. วงัทองวทิยากติชิยั อนิทรภักดี

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภานรนิทร ์ดวงประสาท

DNF99 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาดนุเดช ธงกระโทก

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางตน้ตะวนั มาตลุี
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.7

4:20.952 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

4:41.535 ร.ร. วงัทองวทิยาไพรัตน ์สบืจันทร์

4:42.656 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสนัุฐราช บัวสขุ

4:43.947 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกชยพล อนุจร

4:46.079 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกยทุธนา ป้อมป้านมงุ

4:55.1013 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

5:03.6214 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

5:17.1015 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ราชภมู ิเครอืวรรณ์

5:18.9316 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาวรโชต ิจันทรผ์อ่งศรี

5:33.9619 ร.ร. บา้นน้ําหอมสรุพล ดนีอ้ย

7:30.5121 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปกร คํากอง

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภานรนิทร ์ดวงประสาท

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอธเิทพ ธรรมอนิทร

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาคณาวฒุ ิเจรญิศลิป์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สมภพ ตราดรรชนี

DNS99 ร.ร. ป่าซางชยัวทิยจ์ติ คนปู

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีพศวตั ไชยกลุ

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการสวสัดพิรรดิ ์ประทมุสาย

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.16.671 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

4.30.363 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกติตณัิฏฐ ์หนัศรี

4.34.454 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมธนนิ สทิธกิา

4.45.778 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกวรีภัทร นลินาราม

4.46.0810 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณัฐดนัย นามนาเมอืง

4.53.6111 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์ ดอนทอง

4.53.7412 ชมรมกรฑีาลพบรุีปรากร เดอืนสวา่ง

5.31.5317 ร.ร. วงัทองวทิยากติชิยั อนิทรภักดี

5.32.2418 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

6.07.7020 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาดนุเดช ธงกระโทก

DNS99 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภชุงค ์แซห่าง

DNS99 ร.ร. สตรศีรน่ีานกฤษฏาพงษ์ คํานันท์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนวตัน ์ตา๋ตา

DNS99 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุสชุาต ิครีมีารี

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการวรกานต ์ปัญญากนัตลักษณ์

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9:41.511 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

9:44.862 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสวสิ ดวงทพิย์

10:03.063 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

10:11.634 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุภัทรเวท แซซ่ง้

10:25.425 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์ ดอนทอง

10:25.706 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสนัุฐราช บัวสขุ

10:33.117 ชมรมกรฑีาลพบรุีปรากร เดอืนสวา่ง

10:41.428 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

10:58.019 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกยทุธนา ป้อมป้านมงุ

11:20.5610 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกวรีภัทร นลินาราม

11:27.3211 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาวรโชต ิจันทรผ์อ่งศรี

11:41.8812 ร.ร. พจิติรพทิยาคมรัฐภัทร ใจแสน

11:42.3113 ร.ร. บา้นน้ําหอมสรุพล ดนีอ้ย

11:55.8914 ชมรมกรฑีาลพบรุีธนภทัร เปมรัมย์

12:35.2115 ร.ร. พจิติรพทิยาคมศาศวตั เชือ้วรีะชน

DNS99 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาดนุเดช ธงกระโทก

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีพศวตั ไชยกลุ

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชยัณรงค ์วงศดํ์ารงววิฒัน์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ราชภมู ิเครอืวรรณ์

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปกร คํากอง

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภานรนิทร ์ดวงประสาท

DNS99 ร.ร. ป่าซางชยัวทิยจ์ติ คนปู

DNF99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธันวา แสงงาม

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

14.271 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณธรณ ์ซือ่ดี

14.412 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปฏภิาณ เทยีนสอาด

14.583 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

15.464 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

15.495 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอนุวฒัน ์นภาโชติ

15.816 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศราวธุ สาระสขุ

16.747 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศภุกติติ ์กนัทะตา

17.218 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกิดิ ์เสลาหอม

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.0

14.661 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

15.432 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอนุวฒัน ์นภาโชติ

15.533 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

16.584 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศราวธุ สาระสขุ

18.055 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีศราวฒุ ิตุม้เมอืงโคน

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

14.571 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณธรณ ์ซือ่ดี

17.672 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศภุกติติ ์กนัทะตา

18.843 ร.ร. ชาตติระการวทิยากฤษณะ พฒุนาค

DNS99 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางอธวิฒัน ์กนัทาเงนิ

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์สวา่งโลก

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
14.601 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปฏภิาณ เทยีนสอาด

16.492 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกิดิ ์เสลาหอม

17.773 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

19.684 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนุชา ถมสงูเนนิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นพดน มณีใส

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.0

58.124 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกิดิ ์เสลาหอม

1:02.365 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

1:08.5010 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

1:12.3112 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชยัวฒัน ์พรมมดื

DNS99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภาสวฒุ ินรเดชานนท์

DNS99 ร.ร. วารเีชยีงใหม่นรวรี ์ชาญเจรญิกลุ

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางอดศิร ใจทะวงศ์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางพงศกร ทองนุย้

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2 +1.2

1:06.847 เทศบาลนครนนทบรุีธนกฤต ชืน่จติติ

1:07.058 ชมรมกรฑีาลพบรุีวรียทุธ ติง่จันทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเอกวนิ เทพวรรณ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนวตัน ์ตา๋ตา

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนุชา ถมสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภาสวฒุ ินรเดชานนท์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางตน้ตะวนั มาตลุี

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

54.551 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์สวา่งโลก

57.002 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

57.073 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพสิฐิ อนิทรเ์ป้ือย

1:04.996 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสนัุฐราช บัวสขุ

1:07.769 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสสรายทุธ อะเวลา

1:11.6211 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:58.811 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์กนัพน้ภัย1
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีมณฑวรรษ แรเ่พชร2
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้3

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์สวา่งโลก4
2:00.362 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณธรณ ์ซือ่ดี1

2 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทศพร นาคสมญาติ2
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปฏภิาณ เทยีนสอาด3

2 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพสิฐิ อนิทรเ์ป้ือย4
2:00.983 เทศบาลนครนนทบรุีศักดิด์า พลวงชษิา1

3 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง2
3 เทศบาลนครนนทบรุีจริเมธ สรงกระสธิุ์3

3 เทศบาลนครนนทบรุีศราวฒุ ิตุม้เมอืงโคน4
2:01.314 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพพัิฒนพ์งษ์ องอาจ1

4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสภุกณิห ์ปัญญาแกว้2
4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรณภัทร ลายแวว3

4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรนคร พเินตรเสถยีร4
2:03.375 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์หมืน่เอ1

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัญญา ศรมีว่ง2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัณณวชิญ ์สาสมจติต์3

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสากล สงิหว์เิศษ4
2:04.206 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถธนกฤต ผดงุศรี1

6 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกรภัทร พุม่เทศ2
6 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถจักรชลชั เหล็กจนี3

6 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกติตณัิฏฐ ์หนัศรี4
2:04.497 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยสหรัฎ ชนูาวา1

7 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐวฒุ ิคําคณูคํา2
7 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชานน ธนูศร3

7 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ศรบีู4
2:09.848 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมสทิธกิร ชุม่เฟือย1

8 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอภรัิกษ์ อนิไชย2
8 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมยศกร มาตรพรหม3

8 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศวิกร ผัดจันตา4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18 ปีชาย

4x100/200/300/400 Relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
2:04.861 ‐26067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

2:03.992 ‐26002 เทศบาลนครนนทบรุี

2:01.193 ‐26043 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปู

2:05.984 ‐26054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

2:06.835 ‐26033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

2:09.796 ‐26072 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

2:20.867 ‐26044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐26075 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัลําปาง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
2:01.561 ‐26032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

2:02.042 ‐26084 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชร

2:07.433 ‐26038 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

2:25.294 ‐26066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

DQ99 ‐26051 ชมรมกรฑีาลพบรุี

DNS99 ‐26004 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)

DNS99 ‐26083 ร.ร. มงฟอรต์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
2:00.161 ‐26068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

2:08.812 ‐26022 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

2:11.763 ‐26035 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลก

DNS99 ‐26041 ร.ร. ป่าซาง

DNS99 ‐26003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

DNS99 ‐26050 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุี

DNS99 ‐26056 ร.ร. มัธยมปรุณาวาส

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.741 ‐26067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

42.792 ‐26068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

42.893 ‐26084 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชร

42.944 ‐26002 เทศบาลนครนนทบรุี

45.045 ‐26033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18 ปีชาย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
45.086 ‐26070 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

46.077 ‐26043 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปู

DNF99 ‐26032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
43.081 ‐26084 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชร

43.252 ‐26032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

44.823 ‐26043 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปู

45.724 ‐26051 ชมรมกรฑีาลพบรุี

46.605 ‐26005 ร.ร. พจิติรพทิยาคม

51.766 ‐26066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
43.841 ‐26070 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

46.772 ‐26072 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

DNS99 ‐26041 ร.ร. ป่าซาง

DNS99 ‐26004 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)

DNS99 ‐26050 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุี

DNS99 ‐26056 ร.ร. มัธยมปรุณาวาส

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
43.611 ‐26068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

45.692 ‐26022 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

45.973 ‐26038 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

DNS99 ‐26075 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัลําปาง

DNS99 ‐26055 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่

DNS99 ‐26003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
43.591 ‐26067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

43.602 ‐26002 เทศบาลนครนนทบรุี

44.593 ‐26033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

45.184 ‐26054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

49.065 ‐26044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐26048 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18 ปีชาย

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3:21.421 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีมณฑวรรษ แรเ่พชร1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์สวา่งโลก2

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพลสทิธิ ์เพลนิพรอ้ม3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้4

3:30.482 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปฏภิาณ เทยีนสอาด1
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพสิฐิ อนิทรเ์ป้ือย2

2 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณธรณ ์ซือ่ดี3
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทศพร นาคสมญาติ4

3:32.083 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถธนกฤต ผดงุศรี1
3 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกรภัทร พุม่เทศ2

3 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถจักรชลชั เหล็กจนี3
3 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกติตณัิฏฐ ์หนัศรี4

3:33.474 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยสหรัฎ ชนูาวา1
4 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชานน ธนูศร2

4 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐวฒุ ิคําคณูคํา3
4 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ศรบีู4

3:38.425 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกชยพล อนุจร1
5 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกวรีภัทร นลินาราม2

5 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกรีต ิอันเกษ3
5 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกยทุธนา ป้อมป้านมงุ4

3:41.666 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศราวฒุ ิผากา1
6 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์เทวราช ปานนลี2

6 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกิดิ ์เสลาหอม3
6 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย4

3:43.837 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฐพล มสีขุ1
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจริพัฒน ์สทุธโิยช2

7 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางนนธวัช ยงยนื3
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีะพงศ ์เจอืจันทร์4

3:48.248 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพันธวชิ ยาวสิทิธิ์1
8 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงศ ์ใจพจิติร2

8 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์3

8 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์4
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

4x400  Relay
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

3:50.561 ‐26001 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์

3:51.202 ‐26038 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยา

4:07.473 ‐26066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

DNS99 ‐26044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐26083 ร.ร. มงฟอรต์

DNS99 ‐26032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

DNS99 ‐26004 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
3:36.231 ‐26043 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปู

3:36.962 ‐26067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

3:40.513 ‐26054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

3:41.004 ‐26022 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปาง

3:50.205 ‐26072 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

3:51.376 ‐26033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

4:32.167 ‐26002 เทศบาลนครนนทบรุี

DNS99 ‐26041 ร.ร. ป่าซาง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
3.34.381 ‐26068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

3.43.242 ‐26035 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลก

DNS99 ‐26086 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย

DNS99 ‐26075 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัลําปาง

DNS99 ‐26003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

DNS99 ‐26056 ร.ร. มัธยมปรุณาวาส

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.401 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางชยัธวชั ศรชีมภู

6.142 เทศบาลนครนนทบรุีพรีดนย ์ทพิยพ์มล

5.983 ร.ร. ชาตติระการวทิยากฤษณะ พฒุนาค

5.964 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีกมลชยั ค้ําภเูขยีว

5.935 ชมรมกรฑีาลพบรุีธรีนัย บญุโฉม

5.846 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.827 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

5.658 ร.ร. สากเหล็กวทิยา จ.พจิติรรัฐพงศ ์ศรสีารคาม

5.439 ร.ร. เพชรพทิยาคมธรีศกัดิ ์กจิตผัิด

5.4010 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองไตรภพ เลาหตชีานนท์

5.3311 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯวชิชากร เกดิเรณู

5.2812 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิออ่นตา

5.2713 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานาวนิ กลัยา

5.2614 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมจริพงศ ์ทองลา

5.1515 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงศ ์ใจพจิติร

5.1316 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อนุวฒัน ์ราษ์ฏรักลาง

5.0917 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

4.9518 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

4.9319 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรรถพล ศรเีดช

4.1420 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นพดน มณีใส

3.7421 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพามอืน้ํา สขุสวัสดิ์

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่ภาณุพงศ ์พธุกลาง

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนวตัน ์หลําพรม

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตรเีพชร ทวเีฉลมิดษิฐ์

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์ปวติร อุน่แกว้

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นันทพงศ ์แสงสวา่ง

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)มณเฑยีร ชนิจักร

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตะวนัฉาย ประพันธศ์ลิป์

DNS99 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีพรีฉัตร แกว้มณี

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่วรีภัทร จําปาศริ ิ

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางศภุวชิญ ์ชยัเมอืงมลู

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2.001 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชยัมงคล ทรงพานุช

1.752 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสณัหณัฐ กาญจนวจิติร

1.753 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมจารกุติติ ์จันทเนตร

1.554 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองไตรภพ เลาหตชีานนท์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ชวนิธร เห็นชอบ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18 ปีชาย

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์ปวติร อุน่แกว้

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพามอืน้ํา สขุสวัสดิ์

DNS99 ร.ร. วารเีชยีงใหม่นรวรี ์ชาญเจรญิกลุ

NM99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกรวชิญ ์วเิชยีรชติ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.611 ร.ร. เพชรพทิยาคมธรีศกัดิ ์กจิตผัิด

12.232 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงศ ์ใจพจิติร

12.113 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

11.964 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองไตรภพ เลาหตชีานนท์

11.945 ร.ร. ชาตติระการวทิยากฤษณะ พฒุนาค

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตรเีพชร ทวเีฉลมิดษิฐ์

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์ปวติร อุน่แกว้

NM99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมจริพงศ ์ทองลา

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อนุวฒัน ์ราษ์ฏรักลาง

DNS99 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีพรีฉัตร แกว้มณี

DNS99 ร.ร. สากเหล็กวทิยา จ.พจิติรรัฐพงศ ์ศรสีารคาม

NM99 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯวชิชากร เกดิเรณู

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานาวนิ กลัยา

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่ภาณุพงศ ์พธุกลาง

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกรวชิญ ์วเิชยีรชติ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
52.801 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3บัณฑติ สงิหทองกลุ

46.902 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18 ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

43.483 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปณธิาน นาสมฝัน

39.544 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพงษ์ บญุทา

37.315 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

36.156 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพพัิฒน ์ภมูอินิทร์

35.347 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทบัเนตร

33.728 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรพัชรพล สงิหเ์รอืง

33.109 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาคมุบี

31.7310 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3วชัรเกยีรต ิซือ่สตัย์

31.0511 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกนัตช์ยั กนัยาดี

29.0912 เทศบาลนครแมส่อดนนกานต ์สมจติชอบ

27.6213 เทศบาลนครแมส่อดวษิณุ ฟรางโท ้

26.2314 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธรีพงษ์ อทุยัแสน

24.0715 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาองิครัตน ์คําแกว้

23.9916 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมนารกร บญุกวา้ง

19.3417 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภรุณัิฐ เตท๋ ิ

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"อรัญชยั สาลี

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่ศภุวรกรณ ์ป่ินแกว้

NM99 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯธนากร ดอนชมไพร

NM99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม

NM99 เทศบาลนครนนทบรุีศภุกร อนิทรจร

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่พงษ์พัฒน ์ศภุศร

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการชษิณุพงศ ์จนิดากลุ

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการพงศกรณ ์คานพรม

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่จรัิชญา คําลา

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่วรีภัทร จําปาศริ ิ

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.251 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนา ฉะเชงิเทราประพลวาด มงคลฟัก

47.702 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธันวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

43.553 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาคมุบี
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.484 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวรวฒุ ิแกว้วงษ์บน

24.305 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

21.006 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทบัเนตร

16.667 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์สขุโก

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
15.801 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3บัณฑติ สงิหทองกลุ

15.692 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรพัชรพล สงิหเ์รอืง

14.873 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปณธิาน นาสมฝัน

14.454 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

14.115 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

12.876 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯธนากร ดอนชมไพร

12.757 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์สขุโก

12.098 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม

10.929 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพล บญุทา

9.7210 เทศบาลนครแมส่อดวษิณุ ฟรางโท ้

9.5911 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาองิครัตน ์คําแกว้

9.5912 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3วชัรเกยีรต ิซือ่สตัย์

9.5613 เทศบาลนครแมส่อดนนกานต ์สมจติชอบ

9.4814 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

9.4415 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาคมุบี

9.1716 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิาฤทธิ ์มาอนิ

9.1317 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทบัเนตร

8.8018 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีเอกราช นามมะหนอง

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่ศภุวรกรณ ์ป่ินแกว้

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภรุณัิฐ เตท๋ ิ

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาปรเมษฐ ์ธรรมคําภรี์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ณัฐพนธ ์ภจํูารญู

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"อรัญชยั สาลี

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาพัฒนเกยีรต ิพพัิฒนานันท์

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่จรัิชญา คําลา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปัญญากร สาสนุทร

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่พงษ์พัฒน ์ศภุศร

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
64.391 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ศรวชิยั

57.282 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศขิรนิทร ์สวุรรณา

54.423 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3วชัรเกยีรต ิซือ่สตัย์

53.014 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีวฒุ ิจะกอ่

46.125 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม

42.166 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมศภุกติติ ์กนัทะตา

41.147 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทศพร นาคสมญาติ

39.168 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯอศิเรศ นวลคํา

38.849 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

32.5710 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

30.5611 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี สจุติ เดชบรัุมย์

25.7012 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

23.7913 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาคณาธปิ ทรัพยม์หาศาล

15.4514 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรรถพล ศรเีดช

NM99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมนารกร บญุกวา้ง

DNS99 เทศบาลนครแมส่อดวษิณุ ฟรางโท ้

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สขุสนัต ์พันธพ์ชื

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสรุชยั นอ้ยเรอืง

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นันทพงศ ์แสงสวา่ง

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"พงศพั์ฒน ์ปัญญาเลศิ

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่พงษ์พัฒน ์ศภุศร

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่จรัิชญา คําลา

NM99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่วรีภัทร จําปาศริ ิ


