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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

10.921 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิอนุภักดิ์

11.122 กกท. สรุาษฎรธ์านีเศรษฐพงศ ์ชืน่วเิศษ

11.133 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐชานนท ์สงพราหมณ์

11.144 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสหชาต ิคลา้ยอดุม

11.225 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีทชิานนท ์แกว้กระจาย

11.296 กกท. สรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ์ ใหมพลู

11.367 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฏิ ์ปานสงัข์

11.388 ร.ร. เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)จารวุทิย ์เมฆาเมศ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

11.541 ร.ร. เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)จารวุทิย ์เมฆาเมศ

11.562 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการอศัฎาวธุ ยางทอง

11.703 ร.ร. เวยีงสระธรีะพงษ์ มว่งหตี

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aเมธ ีลอยพรหม

DNS99 ร.ร. สววีทิยาพลวรรษ ชมโลก

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aธรีาดร ชว่ยไกร

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วราศกัดิ ์สมบัตแิกว้

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยเตชนิ สวุรรณพงษ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.0

11.511 กกท. สรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ์ ใหมพลู

11.782 ร.ร. พัทลงุวาซบิ ยหีรมี

11.843 ร.ร. เวยีงสระสรุยิา เสนวงศ์

12.374 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสเุมธ ทองทพิย์

13.655 ร.ร. เขาชยัสนสหภาพ กาญจนรังษี

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aธรรมรนิทร ์แกว้พมิ

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะกณสิ กลับชว่ย

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

11.361 กกท. สรุาษฎรธ์านีเศรษฐพงศ ์ชืน่วเิศษ

11.382 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐชานนท ์สงพราหมณ์

12.223 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงสมัพันธ ์สมัครธรรม

12.234 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐพล เจรญิรปู

12.355 ร.ร. พระแสงวทิยาสญัชยั พมิพอ์รัญ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

12.426 ร.ร. เขาชยัสนนติภิมู ิสวุรรณกาศ

12.667 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาพงศภ์รณ ์อทุยัเกษม

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.0

11.281 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสหชาต ิคลา้ยอดุม

11.392 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฏิ ์ปานสงัข์

11.623 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูอยู่

11.694 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนเดช จันทรข์าว

12.165 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการเข็มอาทติย ์จหูอ้ง

12.216 ร.ร. พระแสงวทิยาอนุชา แกว้กนัรัตน์

12.247 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมเฉลมิเกยีรติ ์ศรภีักดี

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.5

11.011 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิอนุภักดิ์

11.282 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีทชิานนท ์แกว้กระจาย

11.653 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต สาดสงูเนนิ

11.764 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

12.575 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aเมธัส ลอยพรหม

12.986 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ศริมิงคล ทนน้ํา

DNS99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภมูวิวิฒัน ์พัฒนป์ระดษิฐ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.0

11.661 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอมรเทพ ผลปันนะ

11.732 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสวุทิย ์แสงเกอืหนุน

11.853 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธรีภัทร เขยีวสวสัดิ์

12.634 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ชยัวฒัน ์ทพิยส์งคราม

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์วสนั แกว้สําลี

DNS99 ร.ร. วเิชยีรมาตุพงศกร วทิยนันท์

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยอนุวฒัน ์สารา

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.461 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรวมโชค เสมาทอง

50.132 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์สมวงค์

50.663 กกท. สรุาษฎรธ์านีอธวิตัร ์พัฒนแ์ดง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

52.114 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสธุา ไชยสขุ

52.175 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนเดช จันทรข์าว

53.896 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูอยู่

54.127 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐชานนท ์สงพราหมณ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐1.1

52.241 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรวมโชค เสมาทอง

53.682 ร.ร. พระแสงวทิยาปรวิรรษ มานพศลิป์

54.613 ร.ร. พัทลงุธนภมู ิมานุย้

54.734 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภัศพงศ ์โสมจันทร์

58.085 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีอลงกรณ ์รยิาพันธ์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีไกรฤกษ์ นาสวนรังษี

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aเมธ ีลอยพรหม

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ศักรนิทร ์พัฒนค์ง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
53.091 ร.ร. พระแสงวทิยาศภุฤต สงัขท์อง

54.012 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการอภวิชิญ ์สวุรรณชาตรี

54.703 ร.ร. เวยีงสระชานนท ์เพยีงลิม้

55.524 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงสมัพันธ ์สมัครธรรม

1:04.745 ร.ร. เขาชยัสนสหภาพ กาญจนรังษี

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aณัฐวฒุ ิสหีะรอด

DNS99 ร.ร. สชิลประชาสรรค์ศภุกจิ สงชวย

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aนฤชาต ิบญุแกว้

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
53.201 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้

53.512 ร.ร. พัทลงุปรมัตถ ์บญุฤทธิ์

56.973 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา

1:00.284 วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่เจตพล ชแูกว้

1:08.055 ร.ร. เขาชยัสนคามนิ ชรูอง

DNS99 ร.ร. สววีทิยาพลวรรษ ชมโลก

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยารัชชานนท ์คงศรชีาย
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

400 m.
คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4

51.381 กกท. สรุาษฎรธ์านีอธวิตัร ์พัฒนแ์ดง

51.982 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสธุา ไชยสขุ

52.923 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูอยู่

53.444 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวฒันชยั มสีวุรรณ์

1:00.615 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมนรนิทรธ์ร พรหมมนต์

DNS99 ร.ร. สชิลประชาสรรค์ปรุเชษฐ ์พนูหลอ่

DNS99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพทิกัษ์ รสเจรญิ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
52.161 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐชานนท ์สงพราหมณ์

52.832 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

53.133 ร.ร. ศรยีาภัยณรงคฤ์ทธิ ์นาคชืน่

53.334 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถพล สทุธรัิกษ์

55.065 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้

55.356 ร.ร. ศรยีาภัยพงษ์เพชร เพชรนอก

59.287 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aเมธัส ลอยพรหม

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
51.761 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์สมวงค์

52.182 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนเดช จันทรข์าว

59.253 ร.ร. วเิชยีรมาตุณรงศกัดิ ์เสน็ฤทธิ์

1:12.344 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการวฤธ ศรธีรรมโชติ

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชณานนท ์ทานาพงึ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสทุธศิกัดิ ์มเีสอื

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กฤษฎา ปลอดภญิโญ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:59.721 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม

2:05.215 ร.ร. พระแสงวทิยาพงศกร เพ็ญสวสัดิ์

2:12.0212 ร.ร. เวยีงสระสรุยิญัห ์เสนวงศ์

2:12.9713 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ธนพล ยะแหม

2:13.3414 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสพลดนัย อนิทรพรหม

2:15.6019 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีชาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2:22.4822 วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่เจตพล ชแูกว้

2:28.9026 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)เอมรนิทร ์คงทอง

2:31.9627 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลามาใส อาแว

2:47.6030 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาพชิพตม ์ชติรเพ็ชร

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:59.802 กกท. สรุาษฎรธ์านีอธวิตัร ์พัฒนแ์ดง

2:02.514 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

2:07.527 ร.ร. เวยีงสระณัฐชนน เชือ้พลพชิยั

2:09.4310 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้

2:09.6311 ร.ร. สววีทิยาประสทิธชิยั นาคพังกาญจน์

2:13.7016 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชยัณรงค ์ศริสิมบัติ

2:14.5718 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

2:20.0421 ร.ร. พระแสงวทิยาอภสิทิธิ ์สโมสร

2:24.1924 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ศรัญภัทร คลา้ยคง

2:32.4528 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aเอกพจน ์กรดสวุรรณ

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

2:01.883 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยราช สนัตรัิงสมิันตุ์

2:06.036 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกรวทิย ์ไหมแกว้

2:08.168 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

2:09.179 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

2:13.3915 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกญัชติ กอ้นแกว้

2:13.8017 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรุยิา สขุมณฑล

2:19.6220 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)อษัฎาวธุ บญุฤกษ์

2:22.8823 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชระพพัีฒน ์ชมุทอง

2:25.7725 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมนรนิทรธ์ร พรหมมนต์

2:41.9429 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมกฤษนันท ์สทิธเิวช

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:22.492 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกติตพิงษ์ ขวญัชมุ

4:24.344 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

4:24.735 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกรวทิย ์ไหมแกว้
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:37.067 ร.ร. มัธยมจติจันอภเิดช ลอืกอ้งไพบรูณ์

4:40.528 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั พงษ์พันธ์

4:41.9910 ร.ร. สววีทิยาประสทิธชิยั นาคพังกาญจน์

4:43.2211 ร.ร. พระแสงวทิยาชนะสทิธิ ์คงดลุ

4:43.6112 วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่นราวชิญ ์เตชะวชัรานนท์

4:55.3413 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

5:00.5815 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชระพพัีฒน ์ชมุทอง

5:26.1021 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังภธูเนศ นลิวสิทุธิ์

5:44.3624 ร.ร. พัทลงุยสรุ ีชเูล็ก

5:58.2325 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมกฤษนันท ์สทิธเิวช

DNS99 ร.ร. เวยีงสระสชุาครยี ์ละเอยีด

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:19.421 กกท. สรุาษฎรธ์านีชนกนัต ์ทองชู

4:23.743 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร

4:27.506 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

4:41.909 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

4:58.4914 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชทกัษิณ มากจงดี

5:02.7416 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ศรัญภัทร คลา้ยคง

5:05.7717 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรุยิา สขุมณฑล

5:08.4018 ร.ร. วเิชยีรมาตุธรรมรัตน ์สขุคุม้

5:16.0119 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั จรเกตุ

5:21.4120 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)อษัฎาวธุ บญุฤกษ์

5:36.7222 ร.ร. บา้นทบัวังอรณุรุง่ สงัผอ่ง

5:37.0623 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)เอมรนิทร ์คงทอง

DNS99 ร.ร. เวยีงสระสรุยิญัห ์เสนวงศ์

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9:21.271 กกท. สรุาษฎรธ์านีชนกนัต ์ทองชู

9:37.532 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถชยั แกว้ศรสีขุ

9:44.383 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชอภสิทิธิ ์บัวมาศ

9:57.734 ร.ร. เวยีงสระสมโชค คงดี
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10:00.955 ร.ร. สววีทิยาศภุโชค ชว่ยทอง

10:03.406 ร.ร. มัธยมจติจันอภเิดช ลอืกอ้งไพบรูณ์

10:13.707 ร.ร. พระแสงวทิยาวฒุชิยั พงษ์พันธ์

10:26.468 วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่นราวชิญ ์เตชะวชัรานนท์

10:32.019 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกติตพิงษ์ ขวญัชมุ

10:33.1710 ร.ร. สววีทิยาภรูพัิฒน ์มาศสขุ

10:51.2011 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกรวทิย ์ไหมแกว้

11:19.0812 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชระพพัีฒน ์ชมุทอง

11.28.6113 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ศรัญภัทร คลา้ยคง

11:31.7614 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรุยิา สขุมณฑล

11:38.9615 ร.ร. วเิชยีรมาตุธรรมรัตน ์สขุคุม้

11:54.2616 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังภธูเนศ นลิวสิทุธิ์

11:55.6217 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)อษัฎาวธุ บญุฤกษ์

12:37.3618 ร.ร. พัทลงุยสรุ ีชเูล็ก

13.07.1919 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมกฤษนันท ์สทิธเิวช

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aเอกนรนิทร ์บญุญากร

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทพทตั จรเกตุ

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
16.131 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์คงกลัง้

16.162 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

16.443 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวฒันชยั มสีวุรรณ์

16.494 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิ นามตาปี

17.625 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเจษฎา เพ็งแกว้

18.476 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aหสัดา อนิทานุกลุ

18.987 กกท. สรุาษฎรธ์านีณัฐพงศ ์งามพริม้

22.788 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชตันตกิร ราชรักษ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.0

16.421 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์คงกลัง้

18.142 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวฒันชยั มสีวุรรณ์

18.623 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aหสัดา อนิทานุกลุ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.0

18.704 ร.ร. สชิลประชาสรรค์กรชิานาธาน เกดิเกตุ

19.485 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกติตศิกัดิ ์ศรจีนิดา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aณัฐวฒุ ิสหีะรอด

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.0

16.101 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีอคัรชยั วฒุจัินทร์

16.422 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิ นามตาปี

17.543 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเจษฎา เพ็งแกว้

17.594 กกท. สรุาษฎรธ์านีณัฐพงศ ์งามพริม้

18.315 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชตันตกิร ราชรักษ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aธรีาดร ชว่ยไกร

DNS99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ศริมิงคล ทนน้ํา

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

57.883 ร.ร. บา้นไสใ้หญ่ธนพล ยะแหม

1:01.158 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภัศพงศ ์โสมจันทร์

1:02.5610 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิ นามตาปี

1:03.3512 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้

1:08.8716 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐธพงษ์ เกตวุชิติ

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชณานนท ์ทานาพงึ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aณัฐวฒุ ิสหีะรอด

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

58.074 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรีพัฒน ์เปาะทองคํา

59.825 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอสัตนั สกลุหลง

1:00.607 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชตันตกิร ราชรักษ์

1:05.6914 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีอลงกรณ ์รยิาพันธ์

1:08.2215 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aธรีาดร ชว่ยไกร

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

56.321 ร.ร. พระแสงวทิยาศภุฤต สงัขท์อง

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

18 ปีชาย

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:00.056 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรวมโชค เสมาทอง

1:01.639 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม

1:03.2011 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aหสัดา อนิทานุกลุ

1:04.7613 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพทิกัษ์ รสเจรญิ

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:57.611 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวชัรพล สวสัดี1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์สมวงค์2

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรวมโชค เสมาทอง4

1:59.432 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชรัฐพงศ ์สขุแกว้1
2 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐชานนท ์สงพราหมณ์2

2 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยราช สนัตรัิงสมิันตุ์3
2 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสธุา ไชยสขุ4

1:59.783 กกท. สรุาษฎรธ์านีนพรจุ บัวปล่ัง1
3 กกท. สรุาษฎรธ์านีเศรษฐพงศ ์ชืน่วเิศษ2

3 กกท. สรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ์ ใหมพลู3
3 กกท. สรุาษฎรธ์านีอธวิตัร ์พัฒนแ์ดง4

2:02.134 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสรฤทธิ ์เทพบรุี1
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต สาดสงูเนนิ2

4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ขํากลิน่3
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์คงกลัง้4

2:02.935 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุปฏภิาณ นุ่นนลิ1
5 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวชิาญชยั ไทยรัตน์2

5 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธรีภัทร เขยีวสวสัดิ์3
5 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้4

2:03.336 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม1
6 ร.ร. ศรยีาภัยพงษ์เพชร เพชรนอก2

6 ร.ร. ศรยีาภัยณรงคฤ์ทธิ ์นาคชืน่3
6 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร4

2:03.637 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสง้1
7 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฏิ ์ปานสงัข์2
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิขาวสงัข์3
7 ร.ร. พัทลงุปรมัตถ ์บญุฤทธิ์4

2:06.858 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู1
8 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสหชาต ิคลา้ยอดุม2

8 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธนกฤต ทองจันทร์3
8 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิอนุภักดิ์4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
2:02.434 ‐26029  กกท. สรุาษฎรธ์านี

2:02.515 ‐26011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์

2:02.756 ‐26071  ร.ร. ศรยีาภัย

2:02.807 ‐26058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

2:05.459 ‐26030  ร.ร. เวยีงสระ

2:06.6310 ‐26051  ร.ร. พระแสงวทิยา

2:15.6613 ‐26036  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

DNS99 ‐26016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:59.491 ‐26014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

2:01.592 ‐26009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

2:01.693 ‐26042  ร.ร. พัทลงุ

2:03.168 ‐26061  ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิย

2:14.2311 ‐26026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

2:14.8812 ‐26034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

DNS99 ‐26023  ร.ร. วเิชยีรมาตุ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.071 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู1

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสหชาต ิคลา้ยอดุม2

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิอนุภักดิ์3
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธนกฤต ทองจันทร์4

42.912 กกท. สรุาษฎรธ์านีชติพล รอดเจรญิ1
2 กกท. สรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ์ ใหมพลู2
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2 กกท. สรุาษฎรธ์านีนพรจุ บัวปล่ัง3
2 กกท. สรุาษฎรธ์านีเศรษฐพงศ ์ชืน่วเิศษ4

43.023 ร.ร. พัทลงุวาซบิ ยหีรมี1
3 ร.ร. พัทลงุธนกฤต งว่นเสง้2

3 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิขาวสงัข์3
3 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฏิ ์ปานสงัข์4

43.044 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพลวฒัน ์แสงเพ็ชร1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอมรเทพ ผลปันนะ2

4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสวุทิย ์แสงเกอืหนุน3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวชัรพล สวสัดี4

43.055 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐพล เจรญิรปู1
5 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนพฤทธิ ์รัตนบรุี2

5 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสรฤทธิ ์เทพบรุี3
5 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต สาดสงูเนนิ4

43.466 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสเุมธ ทองทพิย์1
6 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสธุา ไชยสขุ2

6 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชรัฐพงศ ์สขุแกว้3
6 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชรัฐพงศ ์สขุแกว้4

44.347 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการเข็มอาทติย ์จหูอ้ง1
7 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการอศัฎาวธุ ยางทอง2

7 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการปาณวัฒน ์คณุะดลิก3
7 วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพณชิยการอภวิชิญ ์สวุรรณชาตรี4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
42.401 ‐26011  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์

43.202 ‐26029  กกท. สรุาษฎรธ์านี

43.223 ‐26058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

43.294 ‐26042  ร.ร. พัทลงุ

44.235 ‐26006  วทิยาลยัเทคโนโลยอีดุมศกึษาพ

44.396 ‐26071  ร.ร. ศรยีาภัย

51.417 ‐26034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

DNS99 ‐26016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
43.631 ‐26014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

44.312 ‐26009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

44.853 ‐26030  ร.ร. เวยีงสระ

44.874 ‐26061  ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิย

47.365 ‐26026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

48.036 ‐26036  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

51.607 ‐26051  ร.ร. พระแสงวทิยา

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3:21.021 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวชัรพล สวสัดี1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังสานุทติย ์สมวงค์2

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังอภรัิกษ์ สขุเกษม3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรวมโชค เสมาทอง4

3:23.662 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปัญญาพล มขุสง1
2 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสธุา ไชยสขุ2

2 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยราช สนัตรัิงสมิันตุ์3
2 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐชานนท ์สงพราหมณ์4

3:26.563 ร.ร. พระแสงวทิยารัชชานนท ์คงศรชีาย1
3 ร.ร. พระแสงวทิยาศภุฤต สงัขท์อง2

3 ร.ร. พระแสงวทิยาพงศกร เพ็ญสวสัดิ์3
3 ร.ร. พระแสงวทิยาปรวิรรษ มานพศลิป์4

3:29.944 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์คงกลัง้1
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอลงกรณ ์ขํากลิน่2

4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถพล สทุธรัิกษ์3
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเรวฒั สนิยัง4

3:30.145 ร.ร. ศรยีาภัยณัฐดนัย นลิเป่ียม1
5 ร.ร. ศรยีาภัยโกเมศ พศิลยบตุร2

5 ร.ร. ศรยีาภัยณรงคฤ์ทธิ ์นาคชืน่3
5 ร.ร. ศรยีาภัยพงษ์เพชร เพชรนอก4

3:32.936 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิขาวสงัข์1
6 ร.ร. พัทลงุปรมัตถ ์บญุฤทธิ์2

6 ร.ร. พัทลงุธนภมู ิมานุย้3
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6 ร.ร. พัทลงุณัฐพงศ นาคเกลีย้ง4

3:33.407 ร.ร. เวยีงสระเหมวทิย ์เหมทานนท์1

7 ร.ร. เวยีงสระชานนท ์เพยีงลิม้2
7 ร.ร. เวยีงสระธรีะพงษ์ มว่งหตี3

7 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้4
4:02.328 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)เอมรนิทร ์คงทอง1

8 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)นพวชิย ์ทนชิกจิอนันต์2
8 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ศักรนิทร ์พัฒนค์ง3

8 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)อษัฎาวธุ บญุฤกษ์4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
‐26030  ร.ร. เวยีงสระ

‐26016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

‐26042  ร.ร. พัทลงุ

‐26009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

‐26071  ร.ร. ศรยีาภัย

‐26058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
‐26014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

‐26036  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

‐26051  ร.ร. พระแสงวทิยา

‐26034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

‐26061  ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิย

‐26026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.311 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธัิช งามขํา

6.282 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังยอดรัก ฉันทะพงศกร

6.173 ร.ร. เกาะสมยุอภริาม ชอบการ

6.144 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสกุฤษฎิ ์ชรูาจันทร์

5.965 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนวฒัน ์ขอมขํา

5.896 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรีภัทร สตีอง
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.767 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวนัมนู หนูจันทร์

5.568 ร.ร. พัทลงุปฎวิตั เจรญิมาศ

5.479 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรีดนย ์สกุใส

5.3110 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกรนิทร ์ซนิมขุ

DNS99 ร.ร. สววีทิยาวฒุกิานต ์จิม้ลิม้

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วราศกัดิ ์สมบัตแิกว้

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ย (ลอยประชาคาร)อรรถพล เกตดุว้ง

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์วสนั แกว้สําลี

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.901 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรีพัฒน ์อนิสวุรรณ

1.852 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวชริพล สอนรัมย์

1.803 ร.ร. พัทลงุหฤษฎ พรหมทอง

1.754 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังชยัโรจน ์ศรกีมล

1.705 ร.ร. พัทลงุพบธรรม อนิทรศกัดิ์

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.931 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาฮลักอรห์มะ๊ หามะ

13.852 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาจรีวตัร สายสระนอ้ย

13.423 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปิยวฒัน ์มณีโชติ

13.274 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังยอดรัก ฉันทะพงศกร

13.175 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธัิช งามขํา

13.006 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรีภัทร สตีอง

12.737 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวนัมนู หนูจันทร์

12.508 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงธนวฒัน ์ขอมขํา

11.439 ร.ร. พัทลงุปฎวิตั เจรญิมาศ

0.0010 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสกุฤษฎิ ์ชรูาจันทร์

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ย (ลอยประชาคาร)อรรถพล เกตดุว้ง

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุอภริาม ชอบการ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
38.421 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนริวทิย ์พันธุห์นิลาด

38.192 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ

37.923 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ทองงาม

36.604 ร.ร. พนางตงุปรเมศวรร ์บานชืน่

36.395 ร.ร. บา้นทบัวังอษัฎาวธุ กีอํ่าไพ

31.926 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

31.507 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

29.858 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธนโชค ฉวภีักดิ์

28.099 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์คณาวฒุ ิขวญัทอง

27.9710 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุภมูนัินท ์คงเกลีย้ง

26.9011 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนท ีหอมขจร

26.4912 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังกฤตพิงศ ์ปิติ

25.9113 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศภุเลศิ ลักษณา

22.4614 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์วรรณสขุ

21.0115 ร.ร. บา้นทบัวังชาครติ เย็นบา้นควน

DNS99 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบภรูวิฒัน ์เจรญิภักดี

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธัชชยั ป่ินกาญจนไพบลูย์

DNS99 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมอภรัิกษ์ มาสงัข์

DNF99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์วรีะภัทร กองวงษา

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
39.001 ร.ร. นาทววีทิยาคมกลยทุธ พมิพกรรณ์

32.652 ร.ร. บา้นทบัวังชยัพร มสุกิสาร

32.603 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์วรรณสขุ

26.444 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรุเมธ มลายเวช

19.575 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

17.126 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนท ีหอมขจร

16.747 ร.ร. นาทววีทิยาคมพภิัช เปลง่จํารัส

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
15.361 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศราวธุ แกว้เชดิ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.342 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุภมูนัินท ์คงเกลีย้ง

12.753 ร.ร. บา้นทบัวังอษัฎาวธุ กีอํ่าไพ

12.574 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจริภัทร อนิทะรังษี

12.515 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบภรูวิฒัน ์เจรญิภักดี

12.286 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

12.037 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนริวทิย ์พันธุห์นิลาด

11.128 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศภุเลศิ ลักษณา

10.829 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ทองงาม

10.7410 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์วรีะภัทร กองวงษา

10.1111 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธัชชยั ป่ินกาญจนไพบลูย์

9.9512 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์วรรณสขุ

9.1813 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธนโชค ฉวภีักดิ์

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
48.181 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐพนธ ์ชว่ยประดษิฐ์

46.032 ร.ร. พัทลงุสทิธนัินท ์สทิธชิยั

43.733 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังจักรพงษ์ พทิกัษ์ฉนวน

43.464 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธนโชค ฉวภีักดิ์

43.455 ร.ร. ประชาบํารงุยศกร ชนะสทิธิ์

41.276 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

40.127 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธนกร เกดิสมบัติ

34.708 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชภรูวิฒัน ์วรรณสขุ

32.149 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวรีภัทร บญุฤทธิ์

24.5210 ร.ร. สชิลประชาสรรค์ศรายธุ ดวงแกว้

NM99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ธรีพงษ์ จันทรธ์ปิะ


