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สรุปผลการแข่งขัน 

18 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

18 ปชาย

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.6

11.021 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิวาสิทธ์ิ โชคโอฬาร

11.222 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปอนิรุธ สะเทิงรัมย

11.403 เทศบาลนครสกลนครชัยรัตน ไชยชมพู

11.414 เทศบาลบานสามเหล่ียมอนุรักษ ผลดี

11.415 ร.ร. สุรธรรมพิทักษจิรายุส ประเทืองไทย

11.716 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยมินธดา สุโพธิ์

11.757 ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัยฐนนทธรณ สังขมณีเวศน

DQ99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +2.3

11.371 ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัยฐนนทธรณ สังขมณีเวศน

11.602 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา

12.453 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาพัฒนพันธ จุมจันทา

12.714 ร.ร. กัลยาณวัตรราเมศวร ฤทธิพันธ

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางอภินันท สมรมอินทร

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภานุวัฒน โพธิกันยา

DNS99 ร.ร. วาปปทุมราชันย ปตติลาพัง

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +1.4

11.211 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิวาสิทธ์ิ โชคโอฬาร

11.532 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยมินธดา สุโพธิ์

11.973 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกองภพ แสนนาม

12.174 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธนกฤต สุขพอ

12.475 ร.ร. วาปปทุมภูษณ ภูมิสถาน

12.586 ร.ร. โชคชัยสามัคคีปรีชา ขากระโทก

DNS99 ร.ร. ฝางวิทยายนวิษณ ุรูหลัก

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.4

11.331 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปอนิรุธ สะเทิงรัมย

11.612 ร.ร. สุรธรรมพิทักษจิรายุส ประเทืองไทย

11.683 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนันนภพ สมบูรณนอย

11.954 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาสนธิ โกฏิรักษ

12.455 ร.ร. โชคชัยสามัคคีนฤนาท ดาระศาสตร

12.816 ร.ร. พิมายดํารงวิทยาคมภูวสิทธ์ิ ชาญนอก

DNS99 ร.ร. หนองงูเหลือมพิทยาคมเฉลิมชัย ขัดโพธ์ิ

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.3

11.351 เทศบาลนครสกลนครชัยรัตน ไชยชมพู
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.3

11.682 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค

11.693 ร.ร. กุฉินารายณอินทรทใน ศรีกําพล

12.054 ร.ร. บัวลายนทีธรรม สรอยโท

12.085 ร.ร. ปากชอง 2อรรถพล สายบุญนาม

12.766 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุตร นันทวงค

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +0.4

11.461 เทศบาลบานสามเหล่ียมอนุรักษ ผลดี

11.882 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยทรายุทธ บรรณบดี

11.943 ร.ร. พุทไธสงศุภชัย ผองไธสง

12.354 เทศบาลนครสกลนครธนากร ดวงคุณ

12.565 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพธ์ิสุวรรณ

12.726 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

400 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

50.191 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี

50.332 ร.ร. พุทไธสงวิรพล ทองเรือง

50.413 ร.ร. พุทไธสงกรรชัย แถบทอง

50.614 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลพิชัยภูษิต ศิริบุตร

51.505 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ึงไธสง

52.096 ร.ร. นารีนุกูลวัชพล นรมาคย

52.297 ร.ร. สุรพินทพิทยาณัฐวัฒน บุญมี

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

52.241 ร.ร. พุทไธสงกรรชัย แถบทอง

52.932 ร.ร. สุรพินทพิทยาณัฐวัฒน บุญมี

55.113 ร.ร. โชคชัยสามัคคีพิเชษฐ นิดสูงเนิน

55.934 เทศบาลบานสามเหล่ียมจารุพงษ แกนนอก

57.645 ร.ร. หนองงูเหลือมพิทยาคมเฉลิมชัย ขัดโพธ์ิ

1:06.436 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยนพณัฐ คุมโศก

DNS99 ร.ร. พิมายดํารงวิทยาคมสิทธิชัย ผลพิมาย

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

56.271 เทศบาลนครสกลนครธีรังกูร ศรีนารัตน

57.562 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาสนธิ โกฏิรักษ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

400 m.

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

58.253 เทศบาลบานสามเหล่ียมรพีวิทย เชียงแสน

1:02.944 ร.ร. โนนขาวิทยาอรรถสิทธ์ิ อุดม

1:09.705 ร.ร.มหิศราธิบดีนธี กาจหาญ

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมเฉลิมชัย ลาดนาแพง

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอาวุธ เก้ือทาน

DNS99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธีรภัทร จันพรมมา

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

52.571 ร.ร. นารีนุกูลวัชพล นรมาคย

53.292 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลพิชัยภูษิต ศิริบุตร

59.673 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพธ์ิสุวรรณ

1:01.834 ร.ร. ปากชอง 2เจษฏา โสมรักษ

1:02.105 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสมพงษ สินปรุ

1:04.576 ร.ร. กัลยาณวัตรฉัตรชัย ไชยโยธา

DNS99 ร.ร. ฝางวิทยายนวิษณ ุรูหลัก

DNS99 ร.ร. วาปปทุมราชันย ปตติลาพัง

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

52.861 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี

53.362 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ึงไธสง

55.063 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสืบสราง ผายเงิน

57.584 เทศบาลนครสกลนครกานต ชาภูคํา

59.815 ร.ร. สุรธรรมพิทักษกัณฐกะ เกคุวงศ

DNS99 ร.ร. วาปปทุมภูษณ ภูมิสถาน

DNS99 ร.ร. สุรพินทพิทยานพกร ลัดลอย

DNS99 ร.ร.มหิศราธิบดีชูชาติ ฤกษกลาง

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

52.191 ร.ร. พุทไธสงวิรพล ทองเรือง

53.782 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา

53.993 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐพล แกวชะอุม

57.154 ร.ร. วังโปงวิทยาคมอภิเชษฐ โนนทอง

57.495 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธนพัฒน บดกระโทก

1:00.356 ร.ร. กัลยาณวัตรเสฎวุฒิ แกวดอนหัน

1:07.697 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาฟาฟน สุขเจริญ

DNS99 ร.ร. พิมายดํารงวิทยาคมบรรเจิด แสนเย็น
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

2:04.782 ร.ร. พุทไธสงวิรพล ทองเรือง

2:05.123 ร.ร. นารีนุกูลวัชพล นรมาคย

2:06.744 ร.ร. กัลยาณวัตรอนันตธวัช เทพทวี

2:09.675 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษารัชพล เรียนก่ิง

2:11.886 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธีรวัตร ขวางกระโทก

2:13.468 ร.ร. หนองงูเหลือมพิทยาคมชัชวาล เหขุนทด

2:31.6913 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธนกฤต ปาปะโข

2:39.7815 ร.ร. โนนขาวิทยาอรรถสิทธ์ิ อุดม

2:43.8016 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ

DNS99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุตร นันทวงค

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

2:03.221 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

2:12.817 ร.ร. กุฉินารายณพงคพนิช โพธิ์บุรี

2:14.249 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54  จ. อํานาจเจริญไกรวิน ศรีสุวรรณ

2:14.5910 ร.ร. กัลยาณวัตรเสฎวุฒิ แกวดอนหัน

2:30.2111 ร.ร. ปากชอง 2เจษฏา โสมรักษ

2:30.6712 ร.ร. โชคชัยสามัคคีปรีชา ขากระโทก

2:33.5414 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาจักรพันธ หอกก่ิง

2:46.0117 ร.ร.มหิศราธิบดีชูชาติ ฤกษกลาง

DNF99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอาวุธ เก้ือทาน

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาบัณฑิต ชมภูนุช

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรสุรชัย มุมทอง

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

4:32.552 ร.ร. กัลยาณวัตรอนันตธวัช เทพทวี

4:40.424 ร.ร. หนองงูเหลือมพิทยาคมชัชวาล เหขุนทด

4:45.877 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรสุรชัย มุมทอง

5:19.0210 ร.ร. โนนราษีวิทยาบัณฑิต ชมภูนุช

5:34.8812 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธีรพัฒน ขามกึง

5:40.2214 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาทศพล ศรีโชติ

5:46.0415 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธนกฤต ปาปะโข
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

7:08.1319 ร.ร. ปากชอง 2อภิชาติ เดชคําภู

7:16.1520 ร.ร. พิมายดํารงวิทยาคมวีรภัทร บุญคุม

7:16.1721 ร.ร. พิมายดํารงวิทยาคมสิทธิศักดิ์ กลาหาญ

DNS99 ร.ร.มหิศราธิบดีอริญชัย ฉายลี

DNS99 ร.ร.มหิศราธิบดีรัชชานนท ปดสุวรรณ

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

4:26.981 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

4:37.843 ร.ร. กัลยาณวัตรอรรถพันธ ปนแกว

4:42.395 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธีรวัตร ขวางกระโทก

4:42.786 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

4:58.838 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษารัชพล เรียนก่ิง

5:04.109 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

5:29.9611 ร.ร. หนองงูเหลือมพิทยาคมอัมรินทร คงฤทธ์ิ

5:36.2213 ร.ร. ปากชอง 2กองหลา เทียนพลกรัง

5:46.6816 ร.ร. โนนขาวิทยาอําพล เทียนหลอ

5:57.5217 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวีรวัฒน ศิอินิ

6:55.2218 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคเกษม โคตะรุต

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาเจตนิพัทธ เพริศแกว

DNS99 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารเจษฎากร ดานกระโทก

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

9:41.2971 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาภคนันท นนทภักด์ิ

9:42.2822 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

9:45.7873 ร.ร. กัลยาณวัตรอรรถพันธ ปนแกว

10:24.3514 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรสุรชัย มุมทอง

10:30.5205 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

10:39.1916 ร.ร. กุฉินารายณธีรปญญา สุวรรณหาร

10:52.2587 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54  จ. อํานาจเจริญไกรวิน ศรีสุวรรณ

11:21.4728 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาวรเมธ ปูตาแสง

11:25.2279 ร.ร. กัลยาณวัตรชมอินทร ทองศิริ

11:32.93610 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54  จ. อํานาจเจริญประพัฒน จารุไชย

11:52.61611 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

12:08.87012 ร.ร. โนนราษีวิทยาบัณฑิต ชมภูนุช

12:09.84313 ร.ร. ปากชอง 2เรณุวัตร อินทรไข
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

12:29.30014 ร.ร. โนนขาวิทยาอําพล เทียนหลอ

12:37.26815 ร.ร. ปากชอง 2กองหลา เทียนพลกรัง

12:52.66316 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธนกฤต ปาปะโข

12:59.48717 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวีรวัฒน ศิอินิ

DNS99 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธีรวัตร ขวางกระโทก

DNS99 ร.ร.มหิศราธิบดีรัชชานนท ปดสุวรรณ

DNS99 ร.ร. หนองงูเหลือมพิทยาคมอัมรินทร คงฤทธ์ิ

DNS99 ร.ร. หนองงูเหลือมพิทยาคมชัชวาล เหขุนทด

DNS99 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปภูบดินทร ศักดิวงค

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาเจตนิพัทธ เพริศแกว

110 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +1.0

14.911 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค

15.092 ร.ร. พุทไธสงศุภชัย ผองไธสง

16.113 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ

16.134 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิชัย แสงคํา

16.275 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลเบญจพล แกววรรณา

16.306 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

17.847 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส

18.288 ร.ร. สุรธรรมพิทักษธนากร ศรีมี

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.4

15.851 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค

16.592 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลเบญจพล แกววรรณา

16.613 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ

20.174 เทศบาลนครสกลนครวิชิตชัย ไทยอุบล

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุตร นันทวงค

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาสราวุฒิ สิงขรร

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 ศรีสวางณัฐพร เส่ือสา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +2.6

15.561 ร.ร. พุทไธสงศุภชัย ผองไธสง

16.392 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิชัย แสงคํา

16.413 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

18.164 ร.ร. สุรธรรมพิทักษธนากร ศรีมี

18.245 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส
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18 ปชาย

110 m. Hurdles

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +2.6

21.176 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:00.273 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาคิน จงอยู

1:02.704 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส

1:32.657 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคเกษม โคตะรุต

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมเฉลิมชัย ลาดนาแพง

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาอภิชัย แสงคํา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาฟาฟน สุขเจริญ

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

55.761 ร.ร. พุทไธสงกรรชัย แถบทอง

59.072 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ

1:10.095 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาพัฒนพันธ จุมจันทา

1:11.796 เทศบาลนครสกลนครวิชิตชัย ไทยอุบล

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาพีระพงษ สายสุนา

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยนพณัฐ คุมโศก

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:01.211 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา1
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีระวุฒิ อินเลิศ2
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีรพงษ พวงเพชร3
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี4

2:01.262 ร.ร. พุทไธสงศุภชัย ผองไธสง1
2 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค2
2 ร.ร. พุทไธสงกรรชัย แถบทอง3
2 ร.ร. พุทไธสงวิรพล ทองเรือง4

2:03.043 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทรงเดช ฤทธิธรรม1
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสืบสราง ผายเงิน2
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา3
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ4

2:08.254 เทศบาลนครสกลนครฐาปกรณ วาทีธรรม1
4 เทศบาลนครสกลนครกานต ชาภูคํา2
4 เทศบาลนครสกลนครชัยรัตน ไชยชมพู3
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4 เทศบาลนครสกลนครธีรังกูร ศรีนารัตน4
2:09.315 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ1

5 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยมินธดา สุโพธิ์2
5 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยทรายุทธ บรรณบดี3
5 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี4

2:10.016 ร.ร. โชคชัยสามัคคีอัศกร นามพันเมือง1
6 ร.ร. โชคชัยสามัคคีนฤนาท ดาระศาสตร2
6 ร.ร. โชคชัยสามัคคีพิเชษฐ นิดสูงเนิน3
6 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธนพัฒน บดกระโทก4

DQ99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐภัทร สีพิมสอ1
99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธนกฤต สุขพอ2
99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลเบญจพล แกววรรณา3
99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลพิชัยภูษิต ศิริบุตร4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

2:03.041 ร.ร. พุทไธสงศุภชัย ผองไธสง1
1 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค2
1 ร.ร. พุทไธสงวิรพล ทองเรือง3
1 ร.ร. พุทไธสงกรรชัย แถบทอง4

2:03.052 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทรงเดช ฤทธิธรรม1
2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสืบสราง ผายเงิน2
2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา3
2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ4

2:09.983 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ1
3 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยมินธดา สุโพธิ์2
3 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยทรายุทธ บรรณบดี3
3 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี4

2:09.994 เทศบาลนครสกลนครศศิธร ผาสีดา1
4 เทศบาลนครสกลนครนันททพร โคกศรีอํานวย2
4 เทศบาลนครสกลนครณัฐกานต กาแกว3
4 เทศบาลนครสกลนครจิรารัตน คําศรี4

2:11.495 เทศบาลบานสามเหล่ียมอดิศร เลินไธสง1
5 เทศบาลบานสามเหล่ียมอนุรักษ ผลดี2
5 เทศบาลบานสามเหล่ียมจารุพงษ แกนนอก3
5 เทศบาลบานสามเหล่ียมรพีวิทย เชียงแสน4

2:12.846 ร.ร. โชคชัยสามัคคีอัศกร นามพันเมือง1
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

4x100/200/300/400 Relay

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

6 ร.ร. โชคชัยสามัคคีนฤนาท ดาระศาสตร2
6 ร.ร. โชคชัยสามัคคีพิเชษฐ นิดสูงเนิน3
6 ร.ร. โชคชัยสามัคคีธนพัฒน บดกระโทก4

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

2:08.111 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีรภัทร พวงเพรช1
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา2
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีระวุฒิ อินเลิศ3
1 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีรพงษ พวงเพชร4

2:13.342 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐภัทร สีพิมสอ1
2 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธนกฤต สุขพอ2
2 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลเบญจพล แกววรรณา3
2 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลพิชัยภูษิต ศิริบุตร4

2:23.513 ร.ร. วาปปทุมภูษณ ภูมิสถาน1
3 ร.ร. วาปปทุมชวัลวิทย ลําภาย2
3 ร.ร. วาปปทุมบริรักษ บุพตา3
3 ร.ร. วาปปทุมกฤษพล ประพฤติใน4

2:24.274 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุตร นันทวงค1
4 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาฟาฟน สุขเจริญ2
4 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ3
4 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวีรวัฒน ศิอินิ4

DNF99 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปอนิรุธ สะเทิงรัมย1
99 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปชินกร ปกการะเต2
99 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปธนกฤต นพคุณ3
99 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐพล แกวชะอุม4

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

43.561 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปสิทธิชัย โพธิ์ศรี1
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปอนิรุธ สะเทิงรัมย2
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปธนกฤต นพคุณ3
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิวาสิทธ์ิ โชคโอฬาร4

44.922 ร.ร. พุทไธสงวิรพล ทองเรือง1
2 ร.ร. พุทไธสงกรรชัย แถบทอง2
2 ร.ร. พุทไธสงศุภชัย ผองไธสง3
2 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค4
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

45.173 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกองภพ แสนนาม1
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเจตนิพัทธ ธงไชย2
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนันนภพ สมบูรณนอย3
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอธิบดี ออนทองใหญ4

45.414 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลเบญจพล แกววรรณา1
4 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธนกฤต สุขพอ2
4 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลณัฐภัทร สีพิมสอ3
4 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลพิชัยภูษิต ศิริบุตร4

45.795 เทศบาลบานสามเหล่ียมรพีวิทย เชียงแสน1
5 เทศบาลบานสามเหล่ียมจารุพงษ แกนนอก2
5 เทศบาลบานสามเหล่ียมนาธาน พลนอก3
5 เทศบาลบานสามเหล่ียมอนุรักษ ผลดี4

45.926 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสมพงษ สินปรุ1
6 ร.ร. สุรธรรมพิทักษจิรายุส ประเทืองไทย2
6 ร.ร. สุรธรรมพิทักษนิติพจน บุญทา3
6 ร.ร. สุรธรรมพิทักษภัทพล นาชิน4

46.117 เทศบาลนครสกลนครฐาปกรณ วาทีธรรม1
7 เทศบาลนครสกลนครธีรังกูร ศรีนารัตน2
7 เทศบาลนครสกลนครธนากร ดวงคุณ3
7 เทศบาลนครสกลนครชัยรัตน ไชยชมพู4

46.228 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ1
8 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยทรายุทธ บรรณบดี2
8 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยมินธดา สุโพธิ์3
8 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

43.921 ‐26033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

45.652 ‐26044 เทศบาลบานสามเหล่ียม

46.023 ‐26023 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

46.074 ‐26018 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

46.715 ‐26035 เทศบาลนครสกลนคร

48.736 ‐26058 ร.ร. ปากชอง 2

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

45.121 ‐26064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

45.732 ‐26022 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูล

45.733 ‐26012 ร.ร. พุทไธสง
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

4x100  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

49.214 ‐26047 ร.ร. วาปปทุม

50.765 ‐26037 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

DNS99 ‐26031 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

4x400  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

3:26.421 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปธนกฤต นพคุณ1
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐพล แกวชะอุม2
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิวาสิทธ์ิ โชคโอฬาร3
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ึงไธสง4

3:27.702 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ1
2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา2
2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาคิน จงอยู3
2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสืบสราง ผายเงิน4

3:28.523 ร.ร. พุทไธสงพีรพงศ คงชัย1
3 ร.ร. พุทไธสงกรรชัย แถบทอง2
3 ร.ร. พุทไธสงวิรพล ทองเรือง3
3 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค4

3:41.804 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีรภัทร พวงเพรช1
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีรพงษ พวงเพชร2
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีระวุฒิ อินเลิศ3
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี4

3:42.615 เทศบาลนครสกลนครธนากร ดวงคุณ1
5 เทศบาลนครสกลนครกานต ชาภูคํา2
5 เทศบาลนครสกลนครชัยรัตน ไชยชมพู3
5 เทศบาลนครสกลนครธีรังกูร ศรีนารัตน4

DQ99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาฟาฟน สุขเจริญ1
99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวีรวัฒน ศิอินิ2
99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุตร นันทวงค3
99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ4

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐26012 ร.ร. พุทไธสง

‐26015 ร.ร. โนนราษีวิทยา

‐26002 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

‐26006 ร.ร. สุรพินทพิทยา
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

4x400  Relay

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐26033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

‐26028 ร.ร. กุฉินารายณ

‐26035 เทศบาลนครสกลนคร

‐26042 ร.ร. กัลยาณวัตร

‐26023 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

‐26064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐26037 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษา

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

6.621 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอธิบดี ออนทองใหญ

6.262 เทศบาลนครสกลนครชัยรัตน ไชยชมพู

6.213 เทศบาลบานสามเหล่ียมนาธาน พลนอก

6.134 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกศุภชัย โพธิ์สาราช

5.875 ร.ร. ฝางวิทยายนวิษณ ุรูหลัก

5.806 ร.ร. บัวลายนทีธรรม สรอยโท

5.787 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสมพงษ สินปรุ

5.778 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

5.639 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธนกฤต สุขพอ

5.5510 เทศบาลนครสกลนครธนากร ดวงคุณ

5.4111 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสันติภาพ ล่ันทมเหลือง

5.2512 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกิติพงษ กอบัวแกว

5.2413 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

4.2414 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุตร นันทวงค

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาพีระพงษ สายสุนา

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกธีรภัทร กมลสาร

DNS99 ร.ร. วาปปทุมชวัลวิทย ลําภาย

DNS99 ร.ร. ปากชอง 2อรรถพล สายบุญนาม

DNS99 ร.ร. วาปปทุมบริรักษ บุพตา

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพธ์ิสุวรรณ

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาบุญญฤทธิ์ จิตรจักร

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาสราวุฒิ สิงขรร

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1851 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจักริน เพ็งคํา
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1752 เทศบาลนครสกลนครชัยรัตน ไชยชมพู

1753 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

1704 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชลันธร กอนบุญใส

1705 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปพชร อนันตสกุล

NM99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนครินทร ลีพฤติ

NM99 ร.ร. สองครพิทยาคมพัฒนากร บุตรดี

NM99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุตร นันทวงค

NM99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาเจษฎา อัมลา 

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.101 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอธิบดี ออนทองใหญ

13.132 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกศุภชัย โพธิ์สาราช

12.933 เทศบาลนครสกลนครชัยรัตน ไชยชมพู

12.334 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธนกฤต สุขพอ

12.135 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภูมินทร เจริญรอย

12.126 เทศบาลบานสามเหล่ียมนาธาน พลนอก

12.037 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

11.558 เทศบาลนครสกลนครธนากร ดวงคุณ

11.419 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสันติภาพ ล่ันทมเหลือง

11.1210 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาเจษฎา อัมลา 

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาบุญญฤทธิ์ จิตรจักร

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภานุวัฒน โพธิกันยา

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสมพงษ สินปรุ

NM99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชลันธร กอนบุญใส

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

36.561 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรสุภณัฐ ดีสม

34.502 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนวมินทร ศรีษะผล

33.403 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมทวีป ศรีจิวังษา

31.964 เทศบาลนครสกลนครปุณยวัจน เจริญศักด์ิ

29.495 ร.ร. สองครพิทยาคมวุฒิชัย กุสูงเนิน

25.646 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนากร สุโพธิ์

21.027 ร.ร. บานดานกรงกรางจีรนนท ของนอก

NM99 ร.ร.มหิศราธิบดีนิพล บาตรโพธิ์
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
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18 ปชาย

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

NM99 เทศบาลนครสกลนครปญญาพล สุขคณา

NM99 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

NM99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลคุมเกลา แสนสุข

NM99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพรพิสุทธ์ิ มาโพธ์ิ

Hammer Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

47.831 ร.ร. นายมวิทยาคารชนะชัย โสภาศรี

43.122 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมทวีป ศรีจิวังษา

DNS99 ร.ร. กุฉินารายณอัษฏาวุติ วองไว

DNS99 ร.ร. กุฉินารายณวราวุธ โคตรชัย

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.061 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเมธวิน บุตรสองคอน

13.072 เทศบาลบานสามเหล่ียมธนากร สุโพธิ์

13.003 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรสุภณัฐ ดีสม

11.904 ร.ร. สองครพิทยาคมวุฒิชัย กุสูงเนิน

11.005 ร.ร.มหิศราธิบดีนิพล บาตรโพธิ์

10.326 ร.ร.มหิศราธิบดีเกียรติยศ กิ่งโพธ

9.927 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนิติภูมิ แสนใจ

9.918 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมณัฐพล เสวกวิหาลี

9.589 เทศบาลนครสกลนครปญญาพล สุขคณา

8.9410 เทศบาลนครสกลนครปุณยวัจน เจริญศักด์ิ

DNS99 ร.ร. กุฉินารายณอัษฏาวุติ วองไว

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวัฒนชัย เพียรศรีวิชัย

DNS99 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

DNS99 ร.ร. กุฉินารายณวราวุธ โคตรชัย

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

44.601 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสุวัฒน กองเคน

39.902 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมสมพล ทิพยรักษ

38.033 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมณัฐพล เสวกวิหาลี

29.934 ร.ร. บานดานกรงกรางจีรนนท ของนอก

29.435 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลคุมเกลา แสนสุข
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปชาย

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

26.266 เทศบาลนครสกลนครปญญาพล สุขคณา

22.477 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคธีฐิวัฒน โคกสีนอก

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54  จ. อํานาจเจริญไกรวิน ศรีสุวรรณ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุตร นันทวงค

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรกิตติโชติ นันทพันธ

NM99 ร.ร. นายมวิทยาคารชนะชัย โสภาศรี

NM99 เทศบาลนครสกลนครปุณยวัจน เจริญศักด์ิ


