
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการแข่งขัน 

15 ปี ชาย 

วันท่ี 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

60 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

7.381 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลภูมินทร ภูกิจนาค

7.442 เทศบาลบานสามเหล่ียมชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

7.493 ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัยจักริน แกวพันใน

7.504 ร.ร. สวงษวิทยาคมณัฐวุฒิ คําหอม

7.515 ร.ร. อัสสัมชัญรัชพล เมืองนาคิน

7.556 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปขจรพล แถวไธสง

7.717 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

7.848 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

7.511 เทศบาลบานสามเหล่ียมชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

7.762 ร.ร. วาปปทุมวชิรากร ปทินังเต

7.923 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี

DNS99 ร.ร. ผดุงนารี จ. มหาสารคามชัยวุฒิ เทพชวย

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยอภิเชษฐ วงคคง

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดชนชน ไทยจู

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมพีรพล กุลวงค

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

7.651 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

7.912 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณภัทรนันท อันทะนาม

8.103 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนรติพงษ ราชแกว

8.174 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปเกริกพล ราชเสนา

8.215 ร.ร. สวงษพัฒนศึกษานัทธพงศ พรมสวัสด์ิ

DNS99 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองศิรสิทธ์ิ สิงหสา

DNS99 ร.ร. วาปปทุมอรรคเดช ดุรงคพันธ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

7.721 ร.ร. สวงษวิทยาคมณัฐวุฒิ คําหอม

7.942 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชินวัตร มุทาพร

8.153 ร.ร. สองครพิทยาคมเลิศพงษ พิมพสมโภชน

8.164 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

8.385 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูริ ทัต จินดาดวง

8.476 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธนภัทร ศรีคํามวล

DNS99 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองกีรติ จันทรอุบล

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

7.431 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปขจรพล แถวไธสง
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

60 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

7.482 ร.ร. อัสสัมชัญรัชพล เมืองนาคิน

8.103 เทศบาลนครสกลนครจารุกิตติ ์วัดบัว

8.124 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจักราวุธ หยดทองแท

DNS99 ร.ร. บานคําสะอาดฉัตรชัย นนทนอก

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารศิริโรจน เสนสาร

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

7.691 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

7.762 ร.ร. สุรธรรมพิทักษศุภวิชญ ทราบพรมราช

8.233 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรธีรยุทธ หอมสมบัตร

8.264 ร.ร. นายมวิทยาคารอนุชิต ศิลากลาง

8.965 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมพรถ เย่ียมจตุรัส

9.536 ร.ร. บานหนองไขนํ้าชัยวัฒน จวนโคกสูง

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิเชษฐ การนา

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

7.501 ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัยจักริน แกวพันใน

7.732 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ

7.963 ร.ร. บานหนองไขนํ้าบดินทร ทรงจอหอ

7.974 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี

7.995 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมธนันชัย แสกระโทก

8.166 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธีรภัทร วิประโชติ

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาธีระชาติ ชางปน

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

7.621 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลภูมินทร ภูกิจนาค

7.792 ร.ร. สุรธรรมพิทักษวศกร หนุนกระโทก

8.453 ร.ร. กัลยาณวัตรตอพงษ อันทะปญญา

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางเกรียงไกร พสิรธาณการ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดสิทธิชัย ลุนสิน

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาณัฐชนน ตราทอง

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.4

11.451 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลภูมินทร ภูกิจนาค

11.602 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก

11.753 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปขจรพล แถวไธสง

11.774 เทศบาลบานสามเหล่ียมชัยวุฒิ พิมพตะคลอง
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.4

11.925 ร.ร. อัสสัมชัญรัชพล เมืองนาคิน

12.016 ร.ร. สวงษวิทยาคมณัฐวุฒิ คําหอม

12.107 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ

DNS99 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.8

11.911 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลภูมินทร ภูกิจนาค Q

12.112 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ Q

12.153 ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัยจักริน แกวพันใน

12.444 ร.ร. วาปปทุมวชิรากร ปทินังเต

13.355 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

13.866 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมเปรมชยุตม สวัสนที

DNS99 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองศิรสิทธ์ิ สิงหสา

DNS99 ร.ร. วาปปทุมอรรคเดช ดุรงคพันธ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +1.0

11.971 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปขจรพล แถวไธสง Q

12.282 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

12.733 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

12.884 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมวรรัส หาเพชร

13.435 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามุลตรี

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางศุภกฤต บุการโยจันโท

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิเชษฐ การนา

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมพีรพล กุลวงค

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 ‐1.0

12.051 ร.ร. อัสสัมชัญรัชพล เมืองนาคิน Q

12.582 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณภัทรนันท อันทะนาม

12.843 ร.ร. สองครพิทยาคมอานนท พร้ิงเพราะ

13.054 ร.ร. สวงษพัฒนศึกษานัทธพงศ พรมสวัสด์ิ

DQ99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษวศกร หนุนกระโทก

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาธีระชาติ ชางปน

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดสิทธิชัย ลุนสิน

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารศิริโรจน เสนสาร

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 ‐1.5

12.391 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยายศกร ไชยตะมาตย

13.042 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูริ ธีรไตรเดช
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 ‐1.5

13.603 ร.ร. นายมวิทยาคารอนุชิต ศิลากลาง

14.044 ร.ร. กัลยาณวัตรตอพงษ อันทะปญญา

16.045 ร.ร. บานหนองไขนํ้าชัยวัฒน จวนโคกสูง

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษศุภวิชญ ทราบพรมราช

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยอภิเชษฐ วงคคง

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 ‐1.5

12.141 เทศบาลบานสามเหล่ียมชัยวุฒิ พิมพตะคลอง

12.822 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชินวัตร มุทาพร

13.023 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร

13.144 ร.ร. บานหนองไขนํ้าบดินทร ทรงจอหอ

DNS99 ร.ร. บานคําสะอาดฉัตรชัย นนทนอก

DNS99 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองกีรติ จันทรอุบล

DNS99 ร.ร. โชคชัยสามัคคีทวีศักดิ์ ตวนกระโทก

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6 +2.3

11.411 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก

11.822 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

12.093 ร.ร. สวงษวิทยาคมณัฐวุฒิ คําหอม

12.334 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสิทธ์ิ

13.015 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจิรวัฒน กลืนกระโทก

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางเกรียงไกร พสิรธาณการ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดชนะชัย ผาริโน

300 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

37.271 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก

38.812 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐชนนท ศิลาพัฒน

38.953 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลอนุชา สุขสา

39.164 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปาณัสม นพมณีวิจิตร

40.405 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมธนันชัย แสกระโทก

40.486 ร.ร. ฝางวิทยายนภานุวัฒน นะวะสีมา

40.507 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ

40.718 ร.ร. พุทไธสงวรเมธ โสรกนิต

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

40.591 ร.ร. พุทไธสงวรเมธ โสรกนิต

40.602 ร.ร. ฝางวิทยายนภานุวัฒน นะวะสีมา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

300 m.

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

41.673 เทศบาลนครสกลนครยุทธนา คําสงค

42.694 ร.ร. สวงษพัฒนศึกษานัทธพงศ พรมสวัสด์ิ

42.735 ร.ร. โนนขาวิทยากิตติพจน ร้ัวไธสง

45.826 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาสุวรรณ จันนุบิน

49.617 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาปฏิภาณ จูออง

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดชนะชัย ผาริโน

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

40.031 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปาณัสม นพมณีวิจิตร

45.822 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามุลตรี

46.143 ร.ร. สุรธรรมพิทักษอภิชาติ ภูประดิษฐ

47.364 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาถิรวัฒน ชัยฉิมพลี

50.895 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาบวรวิชญ ชิดสูงเนิน

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิเชษฐ การนา

DNS99 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม

DNS99 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

37.591 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก

39.602 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลอนุชา สุขสา

42.683 ร.ร. สุรธรรมพิทักษชัชพงษ วงศภูดร

48.354 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมรัชชานนท นาถาบํารุง

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยปรัชญา คนลํ้า

DNS99 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองธนภัทร ปนแจม

DNS99 ร.ร. วาปปทุมวชิรากร ปทินังเต

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

39.821 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐชนนท ศิลาพัฒน

41.612 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธนากร รวยสันเทียะ

42.293 ร.ร.มหิศราธิบดีบุญสง กระจางโพธิ์

DNS99 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมณัฐชา จิบกระโทก

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมพีพัฒน สีเมือง

DNS99 ร.ร. อัสสัมชัญรัชพล เมืองนาคิน

DNS99 ร.ร. วาปปทุมอรรคเดช ดุรงคพันธ

DNS99 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสิทธ์ิ

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

300 m.

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

41.581 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมธนันชัย แสกระโทก

42.092 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจิรวัฒน กลืนกระโทก

42.463 ร.ร. ฝางวิทยายนนัทฐพงศ ศรีพิมพ

46.004 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษานิภัทร์ิชาดา ชิงเมืองปก

DNS99 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณชาคริต พันธมาศ

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาเสถียงพงธ เก้ือทาน

DNS99 ร.ร. บานหนองไขนํ้าบดินทร ทรงจอหอ

DNS99 ร.ร. ภูเขียวจิรวัฒน หองแซง

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

40.871 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ

42.352 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีรภัทร เชื้ออุน

51.733 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคบดินทร เพียรชะนาด

DNS99 ร.ร. สวงษวิทยาคมณัฐวุฒิ คําหอม

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางศุภกฤต บุการโยจันโท

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดธณชัย จันทโก

DNS99 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมมโนปกรณ ใจสบาย

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาสิทธิศักดิ์ สุปดคํา

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

42.241 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมวรรัส หาเพชร

44.082 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณภัทร แสนกระจาย

51.393 ร.ร. บานหนองไขนํ้าธนภัทร มวนโคกสูง

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาณัฐชนน ตราทอง

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยอภิเชษฐ วงคคง

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางมงคล ศรีสุข

DNS99 ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัยจักริน แกวพันใน

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:34.262 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐชนนท ศิลาพัฒน

1:36.613 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณชาคริต พันธมาศ

1:38.105 ร.ร. ฝางวิทยายนนัทฐพงศ ศรีพิมพ

1:41.197 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรรักเขตต นามวิเศษ

1:41.238 ร.ร. กุฉินารายณศักรินทร เลิศลือชัย

1:43.1511 ร.ร. วาปปทุมอนุชา จันทอุตสา

1:46.1113 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจิรทีปต พาสกุล
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:47.2914 ร.ร.มหิศราธิบดีอนุชิต มูลสาร

1:52.9018 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสิทธินนท วิเศษอักษร

1:56.2020 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาปฏิภาณ จูออง

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมพีพัฒน สีเมือง

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

1:32.091 ร.ร. ฝางวิทยายนภานุวัฒน นะวะสีมา

1:37.974 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลอนุชา สุขสา

1:40.406 ร.ร. พุทไธสงวรเมธ โสรกนิต

1:41.429 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภานรินทร มณฑาทิพย

1:45.4612 ร.ร. โนนขาวิทยากิตติพจน ร้ัวไธสง

1:58.1321 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธนากร รวยสันเทียะ

2:08.7422 ร.ร. วาปปทุมศิรวิทย สุนทวงษ

2:33.1823 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคจิรายุทธ โคตะรุด

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิเชษฐ การนา

DNS99 เทศบาลนครสกลนครสมหมาย แสนตางนา

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษธนพัฒน โสภากุล

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

1:42.0710 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนวัฒน อรัญโสต

1:49.1315 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณกฎ นิลจํารัส

1:51.2816 เทศบาลนครสกลนครจารุกิตติ ์วัดบัว

1:52.1617 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาถิรวัฒน ชัยฉิมพลี

1:53.2519 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชิต จิตรจักร

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาสิทธิศักดิ์ สุปดคํา

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยปรัชญา คนลํ้า

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกฤษดากร ติวทอง

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดธณชัย จันทโก

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมรัชชานนท นาถาบํารุง

DNF99 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร

60 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

9.211 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี

9.322 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรธีรยุทธ หอมสมบัตร

9.463 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

10.094 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธนภัทร ศรีคํามวล
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

60 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

10.195 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณภัทร แสนกระจาย

10.666 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร

10.677 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรรักเขตต นามวิเศษ

11.078 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

9.771 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

10.492 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณภัทร แสนกระจาย

10.873 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรรักเขตต นามวิเศษ

DNS99 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน

DNS99 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณวัชรพงษ ปะทะวัง

DNS99 เทศบาลนครสกลนครยุทธนา คําสงค

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

10.531 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร

10.602 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

11.353 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลกรกฏ โคตรโยธา

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาณัฐชนน ตราทอง

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาธีระชาติ ชางปน

DNS99 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณอนิวัตติ์ บัวทอง

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

9.451 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรธีรยุทธ หอมสมบัตร

9.792 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี

10.023 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธนภัทร ศรีคํามวล

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิเชษฐ การนา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอัษฎาวุธ คําปนออน

DNS99 ร.ร. ภูเขียวกิตติพงศ ขุงษิธภูมิ

200 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

29.101 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร

29.202 ร.ร. ภูเขียวกิตติพงศ ขุงษิธภูมิ

30.143 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรธีรยุทธ หอมสมบัตร

30.774 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี

32.145 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณภัทร แสนกระจาย

32.316 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

32.987 เทศบาลนครสกลนครยุทธนา คําสงค
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

200 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณวัชรพงษ ปะทะวัง

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

30.411 ร.ร. ภูเขียวกิตติพงศ ขุงษิธภูมิ

30.952 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี

31.173 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรธีรยุทธ หอมสมบัตร

34.204 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร

34.415 ร.ร. พรเจริญวิทยาอัษฎาวุธ คําปนออน

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางมงคล ศรีสุข

DNS99 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณอนิวัตติ์ บัวทอง

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยปรัชญา คนลํ้า

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

29.951 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร

32.172 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

33.603 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณวัชรพงษ ปะทะวัง

34.404 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรรักเขตต นามวิเศษ

36.125 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามุลตรี

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาสิทธิศักดิ์ สุปดคํา

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางพงศธร จันสวัสด์ิ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

32.091 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณภัทร แสนกระจาย

32.242 เทศบาลนครสกลนครยุทธนา คําสงค

35.553 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคบดินทร เพียรชะนาด

35.564 ร.ร. พรเจริญวิทยาเสถียงพงธ เก้ือทาน

36.485 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิเชษฐ การนา

DNS99 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอุรนันท เขตคาม

3x100/200/300 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:12.751 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชินวัตร มุทาพร1
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปาณัสม นพมณีวิจิตร2
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก3

1:14.882 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก1
2 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลภูมินทร ภูกิจนาค2
2 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐชนนท ศิลาพัฒน3
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

3x100/200/300 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:16.153 เทศบาลบานสามเหล่ียมชัยวุฒิ พิมพตะคลอง1
3 เทศบาลบานสามเหล่ียมสิทธิเดช ยศสุรีย2
3 เทศบาลบานสามเหล่ียมณัฐพล บุญคง3

1:17.494 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปขจรพล แถวไธสง1
4 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐภัทร นิจดร2
4 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี3

1:20.775 เทศบาลนครสกลนครยุทธนา คําสงค1
5 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา2
5 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสิทธ์ิ3

1:22.036 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร1
6 ร.ร. พุทไธสงกิตติวรา สาสังข2
6 ร.ร. พุทไธสงวรเมธ โสรกนิต3

1:22.887 ร.ร. กุฉินารายณอภิรักษ โปะประนม1
7 ร.ร. กุฉินารายณศักรินทร เลิศลือชัย2
7 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร3

1:23.018 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพีพัฒน ลมจะโปะ1
8 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูริ ธีรไตรเดช2
8 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณภัทรนันท อันทะนาม3

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

1:18.861 ‐24064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

1:19.772 ‐24035 เทศบาลนครสกลนคร

1:21.183 ‐24011 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

1:21.484 ‐24028 ร.ร. กุฉินารายณ

1:31.455 ‐24048 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยา

DNS99 ‐24015  ร.ร. โนนราษีวิทยา

DNS99 ‐24065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

1:14.981 ‐24022 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

1:16.072 ‐24044 เทศบาลบานสามเหล่ียม

1:16.663 ‐24033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

1:20.754 ‐24012 ร.ร. พุทไธสง

1:28.415 ‐24060 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

DNS99 ‐24010 ร.ร. พรเจริญวิทยา

DNS99 ‐24014 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวาง
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

45.491 เทศบาลบานสามเหล่ียมชัยวุฒิ พิมพตะคลอง1
1 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ2
1 เทศบาลบานสามเหล่ียมสิทธิเดช ยศสุรีย3
1 เทศบาลบานสามเหล่ียมณัฐพล บุญคง4

46.082 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก1
2 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลภูมินทร ภูกิจนาค2
2 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐชนนท ศิลาพัฒน3
2 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลอนุชา สุขสา4

46.083 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชินวัตร มุทาพร1
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก2
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปาณัสม นพมณีวิจิตร3
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนรติพงษ ราชแกว4

47.684 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปเกริกพล ราชเสนา1
4 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี2
4 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐภัทร นิจดร3
4 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปขจรพล แถวไธสง4

47.925 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณณัฐวุฒิ คําหอม1
5 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณอนิวัตติ์ บัวทอง2
5 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณวัชรพงษ ปะทะวัง3
5 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณชาคริต พันธมาศ4

48.166 ร.ร. สุรธรรมพิทักษธวัชชัย นิลสันเทียะ1
6 ร.ร. สุรธรรมพิทักษภัครพล เจือจันทึก2
6 ร.ร. สุรธรรมพิทักษเทพทัต มนัสศิลา3
6 ร.ร. สุรธรรมพิทักษศุภวิชญ ทราบพรมราช4

48.737 เทศบาลนครสกลนครจารุกิตติ ์วัดบัว1
7 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา2
7 เทศบาลนครสกลนครยุทธนา คําสงค3
7 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสิทธ์ิ4

49.268 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจักราวุธ หยดทองแท1
8 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธนากร รวยสันเทียะ2
8 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจิรวัฒน กลืนกระโทก3
8 ร.ร. โชคชัยสามัคคีทวีศักดิ์ ตวนกระโทก4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

45.871 ‐24022 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

46.002 ‐24064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

4x100  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

47.683 ‐24033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

48.834 ‐24060 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

54.315 ‐24059 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

DNS99 ‐24065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS99 ‐24052 ร.ร. บานคําสะอาด

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

46.061 ‐24044 เทศบาลบานสามเหล่ียม

48.692 ‐24035 เทศบาลนครสกลนคร

49.133 ‐24018 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

50.164 ‐24024 ร.ร. โชคชัยสามัคคี

50.295 ‐24061 ร.ร. สองครพิทยาคม

53.226 ‐24011 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

DNS99 ‐24051 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:39.181 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนรติพงษ ราชแกว1
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปาณัสม นพมณีวิจิตร2
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพงศพัฒน อัปมาเถ3
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก4

2:49.582 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี1
2 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีรภัทร เชื้ออุน2
2 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี3
2 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนวัฒน อรัญโสต4

2:56.803 ร.ร. พุทไธสงจักรกริช วิชา1
3 ร.ร. พุทไธสงวรเมธ โสรกนิต2
3 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร3
3 ร.ร. พุทไธสงกิตติวรา สาสังข4

3:02.504 เทศบาลนครสกลนครปวริศ ถนอมศรี1
4 เทศบาลนครสกลนครยุทธนา คําสงค2
4 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสิทธ์ิ3
4 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา4

DQ99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลอนุชา สุขสา1
99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลภูมินทร ภูกิจนาค2
99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลมาโนชย ผานิชย3
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐชนนท ศิลาพัฒน4

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐24035 เทศบาลนครสกลนคร

‐24012 ร.ร. พุทไธสง

‐24022 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

‐24060 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณ

‐24033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

‐24048 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยา

‐24051 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

‐24032 ร.ร. ศรีไผทสมันต

‐24044 เทศบาลบานสามเหล่ียม

‐24015  ร.ร. โนนราษีวิทยา

‐24059 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

‐24065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

‐24064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

6.071 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยายศกร ไชยตะมาตย

6.042 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

5.933 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสิทธ์ิ

5.694 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณวัชรพงษ ปะทะวัง

5.635 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

5.356 ร.ร. สองครพิทยาคมภูธเนตร พรมจันทึก

5.357 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

5.298 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกัมปนาท คําภูชาติ

5.179 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยพุทธิพงษ จันโท

5.0010 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองธานัท อนุวัฒน

4.9411 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธนภัทร ศรีคํามวล

4.9412 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

4.8813 ร.ร. สุรธรรมพิทักษวศกร หนุนกระโทก

4.8714 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามุลตรี

4.8115 ร.ร. นายมวิทยาคารอนุชิต ศิลากลาง

4.5816 ร.ร. สุรธรรมพิทักษนักรบไท ยอดดี

4.5417 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองอดิศร แสนศรี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4.4418 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลกรกฏ โคตรโยธา

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมกฤษกวิน ทาหนองเภา

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอนนท บุญเรือง

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารศิริโรจน เสนสาร

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรรักเขตต นามวิเศษ

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาณัฐชนน ตราทอง

DNS99 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1.701 ร.ร.มหิศราธิบดีพัฒนสูตร แอบกระโทก

1.652 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนรัชพล พรมวัฒนะ

1.603 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสิทธ์ิ

1.554 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองอดิศร แสนศรี

1.555 ร.ร. สองครพิทยาคมธีรธวัช โทสูงเนิน

1.456 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองธานัท อนุวัฒน

1.456 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

1.458 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามุลตรี

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมกฤษกวิน ทาหนองเภา

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเสฏฐวุฒิ สีหบัณฑ

NM99 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

12.661 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยายศกร ไชยตะมาตย

12.052 ร.ร. ตูมพิทยานุสรณวัชรพงษ ปะทะวัง

11.933 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสิทธ์ิ

11.784 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยพุทธิพงษ จันโท

11.165 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

11.106 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกัมปนาท คําภูชาติ

10.647 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพิทักษเสมา

10.538 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐพล ศักดิ์วิเศษ

10.219 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรรักเขตต นามวิเศษ

10.0110 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธนภัทร ศรีคํามวล

9.9511 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองธานัท อนุวัฒน

9.8912 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองอดิศร แสนศรี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปชาย

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

9.4813 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามุลตรี

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมกฤษกวิน ทาหนองเภา

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

33.981 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยากองภพ เคนจันทึก

32.832 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองธีรพงษ โสบุญมา

25.523 ร.ร. นารีนุกูลจารุวิทย ผานพินิตย

25.464 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองณัฐพงษ หงษฟอน

24.445 ร.ร. นาวังวิทยาอรรถพันธ เชาวช่ืน

23.336 ร.ร. นายมวิทยาคารเสนห ไชยบุตร

22.627 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาภูริภัทร โมมขุนทด

19.388 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมวุฒิภัทร ปานอาสา

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพูนทรัพย ชัยศรี

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมกรดนัย กะทิศาสตร

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาณัฐชนน ตราทอง

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

11.861 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองธีรพงษ โสบุญมา

9.782 ร.ร. เทศบาลวัดสระทองณัฐพงษ หงษฟอน

9.713 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคบดินทร เพียรชะนาด

9.624 เทศบาลนครสกลนครอินทนนท ปญญาวิชัย

9.105 ร.ร. นาวังวิทยาอรรถพันธ เชาวช่ืน

8.316 เทศบาลนครสกลนครธนปกรณ เสนจันตะ

8.227 ร.ร. นายมวิทยาคารเสนห ไชยบุตร

6.588 ร.ร. นารีนุกูลจารุวิทย ผานพินิตย

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพูนทรัพย ชัยศรี

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาณัฐชนน ตราทอง

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมกรดนัย กะทิศาสตร

DNS99 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมวุฒิภัทร ปานอาสา

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเสฏฐวุฒิ สีหบัณฑ

DNS99 ร.ร. สองครพิทยาคมธนากร จันทรสระบัว


