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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

7.241 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม

7.262 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง

7.373 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธราเทพ มขุโรจน์

7.444 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณัฐพงษ์ หงษ์เจรญิ

7.535 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีธรีวฐ นมิานบรูณวจิติร

7.556 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพรีภัทร พลกร

7.577 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

7.678 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรโชติ ์บัวคง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.6

7.381 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง

7.532 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีธรีวฐ นมิานบรูณวจิติร

7.923 ร.ร. เวยีงสระพงศธร คงวสิยั

8.024 กกท. สรุาษฎรธ์านีนันทภพ ปลอดแยง่

8.155 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)การนิ บญุถนอม

8.196 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมธนา โอง่อนิทร์

8.207 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงจริทปีต ์เขตพงต์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bศภุชยั ขวญัคํา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.3

7.441 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธราเทพ มขุโรจน์

7.512 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณัฐพงษ์ หงษ์เจรญิ

7.653 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรโชติ ์บัวคง

7.924 กกท. สรุาษฎรธ์านีอมรนิทร ์กลุเพ็ง

8.005 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาวฒุพิงษ์ เกษรนิทร์

8.106 ร.ร. พัทลงุทรามาตย ์หนูพริง้

8.517 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั จันทรท์อง

8.548 ร.ร. ควนขนุนธนาวทิย ์เภาทอง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐1.8

7.601 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพรีภัทร พลกร

7.762 ร.ร. ควนขนุนวรรชนมล มะลทิอง

7.823 ร.ร. พัทลงุวงศกร หนัหวล

7.954 ร.ร. เวยีงสระวชัระ จงราช
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐1.8

8.055 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศักดา ปัญญาวงศ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aนครนิทร ์จนิดา

DQ99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธนธรณ ์ลา่สงิข์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aชยัวฒัน ์พรหมเจรญิ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.8

7.481 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม

7.802 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลากฤตภิมู ิชอบหวาน

8.133 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มณัฐชนน ศกึษา

8.334 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมเจตนพัิทธ ์แกว้เมฆา

8.365 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรัชพล แกว้เรอืง

8.496 ร.ร. พทุธยาศรมคณศิร ชาํนาญศรี

8.567 ร.ร. ควนขนุนปรม ีเหมอืนสงัข์

8.758 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aศักดิส์ทิธิ ์โสดาจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 ‐1.4

7.531 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

7.722 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิรักปาน

7.953 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนดล โพธิเ์ซง่

8.014 ร.ร. พทุธยาศรมปวณีก์ร รักเพชร

8.045 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมภัคพล ชศูรี

8.266 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐพล ขนัธเสน

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bอภรัิกษ์ คงแดง

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.3

11.211 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีโชคชยั ทปีะปาล

11.312 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม

11.573 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนันทศักดิ ์ฉมิแกว้

11.594 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

11.615 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

12.066 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิรักปาน

12.077 ร.ร. เวยีงสระพงศธร คงวสิยั

12.148 ร.ร. ควนขนุนวรรชนมล มะลทิอง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.8

12.091 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิรักปาน

12.142 ร.ร. เวยีงสระพงศธร คงวสิยั

12.633 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณัฐพงษ์ คงสังข์

12.704 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกษิดศิ พทิกัษ์

12.845 ร.ร. พทุธยาศรมปวณีก์ร รักเพชร

13.196 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐพล ขนัธเสน

13.867 ร.ร. ควนขนุนธนาวทิย ์เภาทอง

13.878 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aสรุศกัดิ ์โสดาจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐0.5

11.691 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

11.962 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

12.513 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศักดา ปัญญาวงศ์

12.514 กกท. สรุาษฎรธ์านีอมรนิทร ์กลุเพ็ง

12.585 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงปณุยวจัน ์ศรสีวุรรณ

12.836 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไูร

12.997 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธนธรณ ์ลา่สงิข์

13.288 ร.ร. พทุธยาศรมคณศิร ชาํนาญศรี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.5

12.221 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรโชติ ์บัวคง

12.222 กกท. สรุาษฎรธ์านีนันทพงศ ์ปลอดแยง่

12.643 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนดล โพธิเ์ซง่

12.764 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมภัคพล ชศูรี

12.885 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาวฒุพิงษ์ เกษรนิทร์

12.886 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมเจตนพัิทธ ์แกว้เมฆา

13.047 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bสทิธพิล ขาวนวล

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิวชัรนิทร ์อนุชาญ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.5

12.201 ร.ร. ควนขนุนวรรชนมล มะลทิอง

12.302 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลากฤตภิมู ิชอบหวาน

12.333 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรณชยั เพ็งคําป้ัง

12.964 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กลชันันท ์ใจกลาง

13.085 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาจริเมธ กองเกตสุวุรรณ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.5

13.266 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรัชพล แกว้เรอืง

DNS99 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aธนากร สขุสงัวาลย์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.2

11.551 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม

11.622 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนันทศักดิ ์ฉมิแกว้

11.783 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีโชคชยั ทปีะปาล

12.204 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)เนตวิตัร ประสมใจ

12.365 ร.ร. ควนขนุนสชัฌกุร หอยมณี

12.616 ร.ร. พัทลงุวาย ุสงวนทอง

13.007 ร.ร. เวยีงสระเจรญิทรัพย ์บัวทอง

13.018 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมธนา โอง่อนิทร์

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
36.401 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามารถ

36.552 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

37.033 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธนโชต ิจันทรเ์สนะ

37.094 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่

37.165 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

37.336 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีฐติพิงศ ์อภโิมทย์

38.727 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีฐติพิร อภโิมทย์

39.368 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)เนตวิตัร ประสมใจ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
38.311 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)เนตวิตัร ประสมใจ

39.752 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพงษ์สฐิ แกว้วดัปรงิ

40.423 กกท. สรุาษฎรธ์านีกฤษฎา สขุานุศาสตร์

40.764 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมภานุชยั นาคขาว

42.595 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาจริเมธ กองเกตสุวุรรณ

43.566 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bสทิธพิล ขาวนวล

45.597 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามจริาทปิ สรุะกา

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุจักรกฤษ จติรจง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
39.811 กกท. สรุาษฎรธ์านีนันทพงศ ์ปลอดแยง่

40.772 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณัฐพงษ์ คงสังข์

42.143 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธนธรณ ์ลา่สงิข์

43.234 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ศรัญย ูจันทรนุ่์ม

48.045 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวริฬุธนัต ชาญณรงค์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aธนากร สขุสงัวาลย์

DQ99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมเทพฤทธิ ์สกัภู่

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
36.951 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามารถ

39.072 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3  สรุาษฎรธ์านีแสนภมู ิทัศนบตุร

39.863 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aกฤษฎา กลุประสทิธิ์

40.134 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชจริะวตัร จลุเกลีย้ง

41.765 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์สมภักดี

43.276 ร.ร. พระแสงวทิยาภัทรพงษ์ ภูส่าย

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามฮูมัหมัดฮลัอาด ีอามะ้

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
37.821 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ

39.292 ร.ร. สววีทิยาศักรนิทร ์ธารายศ

40.773 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ภัคพล แสนธิ

42.074 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมทติยต์ภิรณ์ อกัษรพันธ์

42.395 ร.ร. เวยีงสระพรหมเทพ ระงับทกุข์

43.366 ร.ร. พระแสงวทิยามณฑล สขุเสรมิ

45.567 ร.ร. บา้นคลองพังกลางยงยทุธ คชวรรณ์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
37.561 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่

38.322 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีฐติพิร อภโิมทย์

38.773 ร.ร. พัทลงุอานุภาพ ฤทธริงค์

40.594 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรโชติ ์บัวคง

41.975 ร.ร. บา้นคลองพังกลางอธชิาต ิบญุฤทธิ์

42.796 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอนุเทพ สายศรบีญุ

43.487 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนโชต ิยอดสมบรูณ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

300 m.
คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6

37.341 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่

39.912 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพัชรพล ถอ่งวถิี

40.393 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมคมกรชิ แสงโคกทราย

41.224 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรัช ชแูกว้

41.435 ร.ร. ควนขนุนสชัฌกุร หอยมณี

42.146 ร.ร. เวยีงสระศบิรนิ สขุเขยีว

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีเมฆนิทร ์สขุอุน่

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
37.381 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธนโชต ิจันทรเ์สนะ

37.522 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีฐติพิงศ ์อภโิมทย์

38.813 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

39.144 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภรูณัิฐ จนิาสาย

43.315 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไูร

45.986 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aรังสมิันต ์จันทรเ์พ็ง

DNS99 ร.ร. ควนขนุนชษิณุพงศ ์เพ็งจันทร์

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:27.703 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธนโชต ิจันทรเ์สนะ

1:35.156 ร.ร. เวยีงสระนคร เชาวนะ

1:36.109 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aกฤษฎา กลุประสทิธิ์

1:36.8010 ร.ร. เกาะสมยุโกไคย พกุมาก

1:40.3816 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาจริเมธ กองเกตสุวุรรณ

1:40.8418 ร.ร. พระแสงวทิยามณฑล สขุเสรมิ

1:41.0019 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ภวูศิ โกละกา

1:42.9922 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ศรัญย ูจันทรนุ่์ม

1:43.6923 ร.ร. พัทลงุอานุภาพ ฤทธริงค์

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aศริวชิญ ์จอนนติย์

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาฤทธเิดช เศษพลอย

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:26.751 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามารถ

1:26.772 ร.ร. สววีทิยาศักรนิทร ์ธารายศ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:37.6412 กกท. สรุาษฎรธ์านีกฤษฎา สขุานุศาสตร์

1:40.6117 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ยศกร ไกรนรา

1:41.3821 ร.ร. บา้นคลองพังกลางอธชิาต ิบญุฤทธิ์

1:50.7527 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีธนศกัดิ ์อทุมุพร

1:51.7630 ร.ร. บา้นคลองพังกลางยงยทุธ คชวรรณ์

1:55.0032 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั จันทรท์อง

2:03.2236 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวริฬุธนัต ชาญณรงค์

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีสรวษิ หลงรอด

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ินครนิทร ์จักษุอภรัิกษ์

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:35.347 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเมธาว ีกณัหาอดุม

1:35.508 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพงษ์สฐิ แกว้วดัปรงิ

1:38.7314 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงศักณเิดช ไชยกล

1:47.1324 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไูร

1:50.0926 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภวูวิฒัน ์พณิมาศ

1:50.8228 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามจริาทปิ สรุะกา

1:51.0829 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมเทพฤทธิ ์สกัภู่

1:55.8533 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามฮูมัหมัดฮลัอาด ีอามะ้

1:56.2334 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมดํารงเดช คงแกว้

DNS99 ร.ร. ควนขนุนชษิณุพงศ ์เพ็งจันทร์

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1:32.814 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตนัินท ์ใจกลา้

1:32.845 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่

1:37.1911 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณัฐพงษ์ คงสังข์

1:37.7113 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพสิษิฐส์รรค ์ฑามาศ

1:39.5415 ร.ร. เวยีงสระศบิรนิ สขุเขยีว

1:41.1320 ร.ร. พระแสงวทิยาภัทรพงษ์ ภูส่าย

1:48.2725 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aภธูฤทธิ ์สมัฤทธิ์

1:52.3031 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอนุเทพ สายศรบีญุ

2:02.6635 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมทติยต์ภิรณ์ อกัษรพันธ์

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุจักรกฤษ จติรจง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aกติกิร สมชือ่
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.661 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ยศกร ไกรนรา

8.952 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

9.123 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์สงปลืม้

9.534 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีจริกฤต เวชสวุรรณ

9.645 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิโนนตาเถร

10.266 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมเทพฤทธิ ์สกัภู่

10.377 กกท. สรุาษฎรธ์านีธนกนัต ์ศรสีมบัติ

11.328 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอานัส หะยยีามะ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
8.931 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์สงปลืม้

8.942 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

9.403 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมเทพฤทธิ ์สกัภู่

9.924 กกท. สรุาษฎรธ์านีธนกนัต ์ศรสีมบัติ

11.325 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอานัส หะยยีามะ

12.456 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพงศก์ร จติตรง

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ธรีภัทร เอยีดมี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
8.831 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ยศกร ไกรนรา

9.402 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีจริกฤต เวชสวุรรณ

10.153 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิโนนตาเถร

DNS99 ร.ร. ควนขนุนปรม ีเหมอืนสงัข์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bอภรัิกษ์ คงแดง

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์อดุมศักดิ ์เอยีดแกว้

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
28.001 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ยศกร ไกรนรา

28.012 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

28.953 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ภัคพล แสนธิ

29.304 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์สงปลืม้

30.955 กกท. สรุาษฎรธ์านีธนกนัต ์ศรสีมบัติ

30.976 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิโนนตาเถร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
32.307 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีจริกฤต เวชสวุรรณ

32.968 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมเทพฤทธิ ์สกัภู่

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
30.741 กกท. สรุาษฎรธ์านีธนกนัต ์ศรสีมบัติ

31.432 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมเทพฤทธิ ์สกัภู่

36.663 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพงศก์ร จติตรง

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุจักรกฤษ จติรจง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aปรัชญพล พันธป์ระดษิฐ

DNS99 ร.ร. บา้นคลองพังกลางอธชิาต ิบญุฤทธิ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
29.231 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม

29.342 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ภัคพล แสนธิ

29.713 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์สงปลืม้

32.284 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิโนนตาเถร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aภราฤทธิ ์ปตุลีา่

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์อดุมศักดิ ์เอยีดแกว้

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ธรีภัทร เอยีดมี

30.691 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ยศกร ไกรนรา

32.442 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีจริกฤต เวชสวุรรณ

35.563 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาอานัส หะยยีามะ

DQ99 ร.ร. พัทลงุนณาวชิญ ์หนูปลอด

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:11.951 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอรรถพล เทพขวญั1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่2
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามารถ3

1:12.552 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธราเทพ มขุโรจน์1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร2

2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ3
1:13.033 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีธรีวฐ นมิานบรูณวจิติร1
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ2

3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีฐติพิงศ ์อภโิมทย์3
1:13.074 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรีะวฒัน ์บญุประเสรฐิ1

4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง2
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม3

1:14.215 ร.ร. พัทลงุวาย ุสงวนทอง1
5 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่2

5 ร.ร. พัทลงุอานุภาพ ฤทธริงค์3
1:16.356 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมภัคพล ชศูรี1

6 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมคมกรชิ แสงโคกทราย2
6 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม3

1:21.087 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่นธิ ิวรรณทอง1
7 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ภัคพล แสนธิ2

7 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ยศกร ไกรนรา3
DNF99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพรีภัทร พลกร1

99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณัฐพงษ์ หงษ์เจรญิ2
99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีโชคชยั ทปีะปาล3

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:12.951 ‐24028  ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี

1:14.582 ‐24042  ร.ร. พัทลงุ

1:19.133 ‐24064  ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

1:19.734 ‐24031  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

1:20.465 ‐24020 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

1:20.546 ‐24034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

DNS99 ‐24016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:12.841 ‐24014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

1:14.282 ‐24011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์

1:16.623 ‐24059  ร.ร. บา้นไสใ้หญ่

1:19.384 ‐24003  ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุา

1:20.695 ‐24030  ร.ร. เวยีงสระ

1:26.216 ‐24026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

3x100/200/300 Relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
DNS99 ‐24017  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1:14.421 ‐24058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

1:14.932 ‐24070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

1:17.323 ‐24027  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

1:17.454 ‐24029  กกท. สรุาษฎรธ์านี

1:18.785 ‐24009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

1:23.056 ‐24018  ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลา

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
44.431 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์1

1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ2
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธราเทพ มขุโรจน์3

1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร4
44.502 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรีะวฒัน ์บญุประเสรฐิ1

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์สงปลืม้2
2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีทวิากร แซบ่า่ง3

2 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม4
44.703 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีธรีวฐ นมิานบรูณวจิติร1

3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ2
3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีฐติพิงศ ์อภโิมทย์3

3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนันทศักดิ ์ฉมิแกว้4
46.454 ร.ร. พัทลงุวงศกร หนัหวล1

4 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่2
4 ร.ร. พัทลงุอานุภาพ ฤทธริงค์3

4 ร.ร. พัทลงุวาย ุสงวนทอง4
46.635 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเชดิศกัดิ ์ดาวกระจาย1

5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิโนนตาเถร2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศักดา ปัญญาวงศ์3

5 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิรักปาน4
46.836 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมภัคพล ชศูรี1
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกษิดศิ พทิกัษ์2
6 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมคมกรชิ แสงโคกทราย3

6 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ เต็มพรอ้ม4
48.017 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงชาญณรงณ ์ไกรลาศ1

7 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรวทิย ์จันทรอ์อ่น2
7 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงปรยิวศิร ์ออ่นจันทร์3

7 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรโชติ ์บัวคง4
DQ99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพรีภัทร พลกร1

99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณัฐพงษ์ หงษ์เจรญิ2
99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภรูณัิฐ จนิาสาย3

99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีโชคชยั ทปีะปาล4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
44.611 ‐24058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

47.152 ‐24009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

47.683 ‐24064  ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

48.194 ‐24029  กกท. สรุาษฎรธ์านี

48.915 ‐24034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

53.086 ‐24026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

DNS99 ‐24016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
44.771 ‐24011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์

47.022 ‐24027  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

48.253 ‐24031  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

49.304 ‐24020 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

50.355 ‐24014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

DNS99 ‐24051  ร.ร. พระแสงวทิยา

DNS99 ‐24017  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
44.661 ‐24028  ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี

44.982 ‐24070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

45.533 ‐24042  ร.ร. พัทลงุ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
48.144 ‐24030  ร.ร. เวยีงสระ

51.945 ‐24007  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม

DNS99 ‐24011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:33.561 ร.ร. พัทลงุวาย ุสงวนทอง1

1 ร.ร. พัทลงุปญุญพัฒน ์มบีญุ2

1 ร.ร. พัทลงุอานุภาพ ฤทธริงค์3
1 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่4

2:34.282 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตนัินท ์ใจกลา้1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชตันตระกาล คลิง้ขลปิ2

2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ดกีลุ4

2:36.003 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอรรถพล เทพขวญั1
3 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธวชัชยั คงแจม่2

3 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพัสกร สทุธกิลุ3
3 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอนุสร สามารถ4

2:36.244 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเชดิศกัดิ ์ดาวกระจาย1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐวฒุ ิรักปาน2

4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจักรพรรด ิโนนตาเถร3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธนโชต ิจันทรเ์สนะ4

2:36.315 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณัฐพงษ์ หงษ์เจรญิ1
5 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภรูณัิฐ จนิาสาย2

5 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพรีภัทร พลกร3
5 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพงษ์สฐิ แกว้วดัปรงิ4

2:40.586 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรโชติ ์บัวคง1
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงปณุยวจัน ์ศรสีวุรรณ2

6 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพัชรพล ถอ่งวถิี3
6 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพงศก์ร จติตรง4

2:51.837 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่วศิรตุ พลฤทธิ์1
7 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ภัคพล แสนธิ2

7 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่เจษฎา ชสูวุรรณ3



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 28 of 74

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
7 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ยศกร ไกรนรา4

2:56.058 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมธนา โอง่อนิทร์1

8 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมเจตนพัิทธ ์แกว้เมฆา2
8 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมดํารงเดช คงแกว้3

8 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรัช ชแูกว้4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
2:34.901 ‐24014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

2:36.132 ‐24058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

2:50.113 ‐24034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

3:00.854 ‐24026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

DQ99 ‐24029  กกท. สรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐24011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
2:42.031 ‐24009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

2:46.132 ‐24030  ร.ร. เวยีงสระ

2:51.723 ‐24031  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

DNS99 ‐24016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

DNS99 ‐24051  ร.ร. พระแสงวทิยา

DQ99 ‐24028  ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
2:37.081 ‐24042  ร.ร. พัทลงุ

2:40.382 ‐24070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

2:40.643 ‐24064  ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

2:44.454 ‐24020 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

2:45.425 ‐24059  ร.ร. บา้นไสใ้หญ่

2:52.686 ‐24027  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.531 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศรตุ เหมราช

6.042 ร.ร. พัทลงุปญุญพัฒน ์มบีญุ

5.763 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาธรีเดช มขุสงัข์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.704 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธรีพัฒน ์ภัคดอีกัษร

5.635 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภมูพัิฒน ์จนิดาวงศ์

5.486 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมคมกรชิ แสงโคกทราย

5.197 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีวัฒน ์จากพันธ์

5.088 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมเจตนพัิทธ ์แกว้เมฆา

5.009 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธรีวัฒน ์รักชพี

4.9910 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษาบญุญฤทธิ ์เชือ้เอยีม

4.9111 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนโชต ิยอดสมบรูณ์

4.7812 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุปรเมศวร ์แกว้เดมิ

4.7313 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรวทิย ์จันทรอ์อ่น

4.5614 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษาพฤทธพิงศ ์ไมทอง

4.5015 ร.ร. วดัทะเลนอ้ย (ลอยประชาคาร)กติตพิงศ ์จันทรด์ว้ง

4.4716 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bจรีะวฒัน ์สมวงศ์

4.4117 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภานุวัฒน ์จลุจฬุา

4.4118 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรัช ชแูกว้

4.3319 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐนนท ์หอ่ทอง

4.3120 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเพชรายทุธ ชแูกว้

4.1921 ร.ร. วดัทะเลนอ้ย (ลอยประชาคาร)ธรีศกัดิ ์ขาวเอยีด

3.9222 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาวนัเฉลมิ บญุชยั

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aปรัชญพล พันธป์ระดษิฐ

NM99 ร.ร. พทุธยาศรมปวณีก์ร รักเพชร

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aชลศกัดิ ์ไชยพทิกัษ์

DNS99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภรูณัิฐ จนิาสาย

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bอภรัิกษ์ คงแดง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aญาณันธร พรหมเมฆ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.651 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชธรีพัฒน ์ภัคดอีกัษร

1.602 ร.ร. พัทลงุปญุญพัฒน ์มบีญุ

1.603 ร.ร. เกาะสมยุสน่ัน ธาตทํุาเล

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bอภรัิกษ์ คงแดง

NM99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภานุวัฒน ์จลุจฬุา
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

NM99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนโชต ิยอดสมบรูณ์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกฤตพิงศ ์อมรวฒัน์

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์อดุมศักดิ ์เอยีดแกว้

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.401 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศรตุ เหมราช

12.582 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภมูพัิฒน ์จนิดาวงศ์

12.493 ร.ร. พัทลงุปญุญพัฒน ์มบีญุ

12.094 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาซไูฮม ์มะมเูกะ

11.705 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาธรีเดช มขุสงัข์

11.256 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงวรวทิย ์จันทรอ์อ่น

11.197 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธรีวัฒน ์รักชพี

10.328 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปรเมษฐ ์เลีย้งพงษ์

10.129 ร.ร. วดัทะเลนอ้ย (ลอยประชาคาร)ธรีศกัดิ ์ขาวเอยีด

9.6910 ร.ร. วดัทะเลนอ้ย (ลอยประชาคาร)กติตพิงศ ์จันทรด์ว้ง

9.3511 ร.ร. ประชาบํารงุวรติธธิร ์เหล็มปาน

NM99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีวัฒน ์จากพันธ์

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.781 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปฏหิารยิ ์คลา้ยวชิติ

29.402 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมพรีพัฒน ์บญุชว่ย

27.853 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงปรเมศม ์จงใจ

25.374 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอฑัฒ ์คงนวล

22.595 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐวตุ ิเศรษฐส์ขุ

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาพฒุพิงศ ์เครอืพัฒน์

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารอฑิฒ ์คงนวล

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอมรชยั ขวญัแกว้

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาธรีภัทร ศรสีวุรรณ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
12.271 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปฏหิารยิ ์คลา้ยวชิติ

11.902 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอฑัฒ ์คงนวล

11.713 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั เสน็หมี

11.474 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมพรีพัฒน ์บญุชว่ย

11.435 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุกติ มคํีา

10.916 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสรุศกัดิ ์อนิทรฤ์ทธิ์

9.617 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงปรเมศม ์จงใจ

9.388 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aภธูฤทธิ ์สมัฤทธิ์

9.329 ร.ร. ไชยาวทิยาพฒุพิงศ ์เครอืพัฒน์

7.8810 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมวรีะพงศ ์พลสวสัดิ์

7.6211 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aทชิานนท ์ศภุลักษณ์

7.0012 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพัชรพล ไทยอํามาตย์

6.8513 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังธเีดช หนูขาว

6.6214 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาชลนท ีงามมาลัย

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารปฎหิารยิ ์คลา้มวชิติ

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุสรุรัตน ์พัดชู

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารอฑิฒ ์คงนวล


