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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.6

8.441 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูธิาดา ชาํนาญศรี

8.452 ร.ร. บา้นพัฒนาจักรภัทร ชนะอักษร

8.573 เทศบาลนครภเูกต็อดศิักดิ ์แซอ่อ๋ง

8.664 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธรีภัทร วอวรี์

8.695 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

8.736 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิจันทรม์ณี

8.817 เทศบาลนครภเูกต็อํานาจ พวงมาลัย

8.858 ร.ร. บา้นทบัใหม่นรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.4

8.701 ร.ร. บา้นพัฒนาจักรภัทร ชนะอักษร

8.882 เทศบาลนครภเูกต็อํานาจ พวงมาลัย

8.903 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาศภุกร จันทรต์อ้ย

8.944 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ณัฐปภัสร ์สภุาพร

8.965 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนัทธพงศ ์ทองมั่ง

9.376 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สราวธุ สาลผีล

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สงิหา รอดจติร

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิธนายทุธ ทองขาว

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐1.1

8.691 เทศบาลนครภเูกต็อดศิักดิ ์แซอ่อ๋ง

9.092 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภมีธวจัน ์มว่งอยู่

9.103 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนาคมิ ธบิดี

9.394 ร.ร. อนุบาลงามทองคฑาวธุ ทองสขุ

9.415 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณรงคศ์กัดิ ์ชยัยศ

9.757 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาวรนิธิท์ร เกลีย้งศรี

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธรีะพัฒน ์สงพงษ์

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิณฎฐพล เพ็ชรรัตน์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.7

8.851 ร.ร. บา้นทบัใหม่นรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์

8.882 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิจันทรม์ณี

9.273 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ณรงคช์ยั จักรา

9.464 ร.ร. บา้นโปะหมอศรายทุธ พันมหา

9.635 ร.ร. บา้นสีแ่ยกสามัคคีณัฐภทัร ภูม่าลี

9.716 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิรอดเจรญิ

9.787 เทศบาลนครหาดใหญ่พงศธร ทองไทย

10.098 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ธรรมรัฐ แกว้ใสพร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.7

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.3

8.671 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูธิาดา ชาํนาญศรี

8.772 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธรีภัทร วอวรี์

9.133 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aณัชพล อนิทรทศัน

9.274 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ธรีภัคร พรหมหอม

9.405 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธฤต เวชวฒัน์

9.596 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ธาดากร วอ่งเลขา

9.857 ร.ร. บา้นสีแ่ยกสามัคคีปิยะภัทร พมา่

DNS99 ร.ร. อนุบาลงามทองนรวชิณ ์จันทรน์วล

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 0.0

8.901 ร.ร. บา้นทบัใหม่นนทบ์ดนิทร ์จนีเมอืง

9.012 ร.ร. วทิยานุเคราะห์สราย ุแกว้หนู

9.033 ร.ร. บา้นคลองวังสธุนัท จันทรักษ์

9.154 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูธนชา รัตนต์ะนา

9.395 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aชยตุ พรหมศริประภา

DNS99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะธันวา มาคะวค์

DNS99 ร.ร. บา้นคลองจันณัฐวฒุ ิทองสกลุ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.2

8.821 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

8.912 ร.ร. บา้นราษฎรพั์ฒนานภัส กะนากณัร์

9.033 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูอดศิร มสุกิะสง

9.154 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อสิระ บตุรมา

9.425 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยนรบด ีเรอืงหนู

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะจักร ีอกัษรสม

DNS99 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ภมูพัิฒน ์ลกิขะไชย

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +0.3

8.921 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนลปะ รัตตโิชติ

9.042 ร.ร. บา้นราษฎรพั์ฒนานพรัตน ์ศรมีกุ

9.163 ร.ร. พทุธยาศรมกติตกิวนิ ชศูรี

9.264 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัฐนนท ์พลจรัส

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยพงศกร ปัญญา

DNS99 ร.ร. บา้นพัฒนาธรีะเดช ไชยพัฒน์

DNS99 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ปณุณวชิ ทองจติร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.5

13.521 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูธรีภัทร อนันตรัตรกลู

13.642 ร.ร. บา้นพัฒนาจักรภัทร ชนะอักษร

13.653 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

13.674 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูธิาดา ชาํนาญศรี

13.685 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิพัฒนศลิป์

13.696 เทศบาลนครภเูกต็อดศิักดิ ์แซอ่อ๋ง

13.957 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนัทธพงศ ์ทองมั่ง

14.098 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

13.701 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิพัฒนศลิป์

13.982 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธรีภัทร วอวรี์

14.513 ร.ร. บา้นคลองวังสธุนัท จันทรักษ์

14.524 ร.ร. วทิยานุเคราะห์สราย ุแกว้หนู

14.985 ร.ร. บา้นทบัใหม่นนทบ์ดนิทร ์จนีเมอืง

14.726 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภมีธวจัน ์มว่งอยู่

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่นรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะธันวา มาคะวค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.4

13.931 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

13.962 ร.ร. บา้นพัฒนาจักรภัทร ชนะอักษร

14.833 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณรงคศ์กัดิ ์ชยัยศ

14.904 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์วรีภัทร แกว้สกุใส

15.005 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ธรีภัคร พรหมหอม

15.016 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยนรบด ีเรอืงหนู

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะสรุศกัดิ ์สรา้งสาม

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กณัฑน์พ กลศริิ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +.04

14.061 ร.ร. พทุธยาศรมณชพล แกว้อํารัตน์

14.672 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อสิระ บตุรมา

14.693 ร.ร. บา้นพัฒนาศภุณัฐ ชนุูย้

14.964 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์หฤทธิ ์ทองน้ําแกว้

15.255 เทศบาลนครหาดใหญ่พงศธร ทองไทย

15.266 ร.ร. บา้นสีแ่ยกสามัคคีปิยะภัทร พมา่

16.467 ร.ร. อนุบาลงามทองปัณณพัฒน ์เกือ้เอยีด

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยพงศกร ปัญญา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +.04

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.1

13.831 เทศบาลนครภเูกต็อดศิักดิ ์แซอ่อ๋ง

13.902 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนัทธพงศ ์ทองมั่ง

14.293 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยานวมนิทร ์เหยีดขนุทด

14.424 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูสรัญ โสะ๊สบุ

15.225 ร.ร. บา้นสีแ่ยกสามัคคีณัฐภทัร ภูม่าลี

15.626 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีชาครติ ไชยนาเคนทร์

15.657 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาวรนิธิท์ร เกลีย้งศรี

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ปัญญาวธุ ไชยยศ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 ‐1.0

13.721 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูธรีภัทร อนันตรัตรกลู

14.232 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ณัฐปภัสร ์สภุาพร

14.283 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนลปะ รัตตโิชติ

14.644 เทศบาลนครภเูกต็ภเูบท ละออแชม่

15.065 ร.ร. อนุบาลงามทองอตริจุ ยอดเพ็ชร

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิสรุธชั เกตแุกว้

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิธนกฤต แกว้เรอืง

DNS99 ร.ร. บา้นคลองจันณัฐวฒุ ิทองสกลุ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.4

13.771 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูธิาดา ชาํนาญศรี

14.472 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนาคมิ ธบิดี

14.603 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัฐนนท ์พลจรัส

14.844 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aชยตุ พรหมศริประภา

15.065 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aเสฏฐวฒุ ิสมัพันธ์

15.156 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิรอดเจรญิ

15.617 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ปณุณวชิ ทองจติร

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +0.9

13.451 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

14.032 ร.ร. บา้นราษฎรพั์ฒนานภัส กะนากณัร์

14.223 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิจันทรม์ณี

14.724 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ภมูพัิฒน ์ลกิขะไชย

15.055 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีธฤต เวชวฒัน์

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะจักร ีอกัษรสม

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ณรงคช์ยั จักรา
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

20.551 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาสตั

20.622 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูธรีภัทร อนันตรัตรกลู

20.633 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูธิาดา ชาํนาญศรี

20.934 เทศบาลนครภเูกต็อดศิักดิ ์แซอ่อ๋ง

21.145 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธรีภัทร วอวรี์

21.516 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ณัฐปภัสร ์สภุาพร

21.587 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาศภุกร จันทรต์อ้ย

21.658 ร.ร. อนุบาลงามทองเจตวรี ์ตะพมิพ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.8

21.711 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาศภุกร จันทรต์อ้ย

21.712 ร.ร. อนุบาลงามทองเจตวรี ์ตะพมิพ์

21.813 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ณัฐปภัสร ์สภุาพร

22.774 เทศบาลนครภเูกต็จักรนิ ปลอดภัย

23.345 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัฐนนท ์พลจรัส

DNS99 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะสรุศกัดิ ์สรา้งสาม

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.4

20.911 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาสตั

21.212 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูธรีภัทร อนันตรัตรกลู

23.133 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภมีธวจัน ์มว่งอยู่

23.284 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ณัฐสทิธิ ์ชทูพิย์

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนัทธพงศ ์ทองมั่ง

DNS99 ร.ร. บา้นคลองจันณัฐวฒุ ิทองสกลุ

DNS99 ร.ร. พทุธยาศรมพัชรพล คงสขุ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.4

20.961 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูธิาดา ชาํนาญศรี

21.172 เทศบาลนครภเูกต็อดศิักดิ ์แซอ่อ๋ง

21.343 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธรีภัทร วอวรี์

23.864 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูรัตนต์ญุญ ูสหุฤทดํารง

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนลปะ รัตตโิชติ

DNS99 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aชยตุ พรหมศริประภา

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกติตพัิฒน ์ดําทอง

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.6

22.241 ร.ร. บา้นคลองวังสธุนัท จันทรักษ์
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

150 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.6

22.262 ร.ร. บา้นพัฒนาศภุณัฐ ชนุูย้

22.593 ร.ร. บา้นโปะหมอดามพ ์พรหมดี

22.884 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์วรีภัทร แกว้สกุใส

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธรีะพัฒน ์สงพงษ์

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชนิพัฒน ์สนุาวติร

DNS99 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aเสฏฐวฒุ ิสมัพันธ์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.8

21.881 ร.ร. วทิยานุเคราะห์สราย ุแกว้หนู

22.042 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยานวมนิทร ์เหยีดขนุทด

22.183 ร.ร. บา้นพัฒนากฤตนิ รักมาก

23.544 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีชาครติ ไชยนาเคนทร์

DNS99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

DNS99 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิพัฒนศลิป์

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
55.221 ร.ร. บา้นทบัใหม่นรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์1

1 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชนิพัฒน ์สนุาวติร2
1 ร.ร. บา้นทบัใหม่นนทบ์ดนิทร ์จนีเมอืง3
1 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาสตั4

55.532 เทศบาลนครภเูกต็จักรนิ ปลอดภัย1
2 เทศบาลนครภเูกต็ภเูบท ละออแชม่2
2 เทศบาลนครภเูกต็อํานาจ พวงมาลัย3
2 เทศบาลนครภเูกต็อดศิักดิ ์แซอ่อ๋ง4

55.613 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ธรีภัคร พรหมหอม1
3 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ภมูพัิฒน ์ลกิขะไชย2
3 ร.ร. วทิยานุเคราะห์สราย ุแกว้หนู3
3 ร.ร. วทิยานุเคราะห์ณัฐปภัสร ์สภุาพร4

55.834 ร.ร. พทุธยาศรมกติตกิวนิ ชศูรี1
4 ร.ร. พทุธยาศรมณชพล แกว้อํารัตน์2
4 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ3
4 ร.ร. พทุธยาศรมพัชรพล คงสขุ4

56.255 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สราวธุ สาลผีล1
5 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิพัฒนศลิป์2
5 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ณรงคช์ยั จักรา2
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม รัฐภาคย ์นาครอด3
5 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภมีธวจัน ์มว่งอยู่3
5 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิจันทรม์ณี4
5 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูธิาดา ชาํนาญศรี4

57.016 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ธนภทัร มติทสาร1
57.837 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มนันทยศ ชยัรัตนารมย์1

7 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มสกล แดงสทัุศนยี์2
7 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มจติรภณ เอกสริิ3
7 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธรีภัทร วอวรี์4

58.008 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูจริาวชัร ขนุไชยธัน1
8 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูอดศิร มสุกิะสง2
8 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูธรีภัทร อนันตรัตรกลู3
8 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูกนกศกัดิ ์เกดิหนู4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
54.491 ‐23054  ร.ร. บา้นทบัใหม่

55.592 ‐23060  ร.ร. พทุธยาศรม

56.093 ‐23089  ร.ร. วทิยานุเคราะห์

56.344 ‐23038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

57.485 ‐23102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

59.076 ‐23041  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี A

DNS99 ‐23071  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

DNS99 ‐23045  ร.ร. บา้นพัฒนา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
55.421 ‐23007  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

56.102 ‐23062  เทศบาลนครภเูกต็

56.513 ‐23043  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม

57.224 ‐23049  ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนู

58.135 ‐23019  ร.ร. ควนสบุรรณวทิยา

59.046 ‐23058  ร.ร. อนุบาลงามทอง

59.637 ‐23039  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

1:00.858 ‐23074  ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
54.231 ร.ร. บา้นทบัใหม่ตรัยคณุ ขาวเรอืง1
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชนิพัฒน ์สนุาวติร2
1 ร.ร. บา้นทบัใหม่นรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์3
1 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาสตั4
1 ร.ร. บา้นทบัใหม่นนทบ์ดนิทร ์จนีเมอืง4

55.042 ร.ร. พทุธยาศรมวรีชนท ์วชิยัดษิฐ์1
2 ร.ร. พทุธยาศรมกติตกิวนิ ชศูรี2
2 ร.ร. พทุธยาศรมณชพล แกว้อํารัตน์3
2 ร.ร. พทุธยาศรมพัชรพล คงสขุ4
2 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ5

55.393 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม รัฐภาคย ์นาครอด1
3 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ธนภทัร มติทสาร2
3 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ธรีศกัดิ ์อุม่แสง3
3 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิจันทรม์ณี4
3 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐวฒุ ิพัฒนศลิป์5

56.634 เทศบาลนครภเูกต็จักรนิ ปลอดภัย1
4 เทศบาลนครภเูกต็เมธาว ีรัตนพงศ์2
4 เทศบาลนครภเูกต็อํานาจ พวงมาลัย3
4 เทศบาลนครภเูกต็ภเูบท ละออแชม่4
4 เทศบาลนครภเูกต็อดศิักดิ ์แซอ่อ๋ง5

56.665 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูจริาวชัร ขนุไชยธัน1
5 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูสรัญ โสะ๊สบุ2
5 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูอดศิร มสุกิะสง3
5 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูวชริวทิย ์หนูออ่น4
5 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูธรีภัทร อนันตรัตรกลู5

57.176 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ธนกฤต สทุธรัิกษ์1
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ณรงคช์ยั จักรา2
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สราวธุ สาลผีล3
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภมีธวจัน ์มว่งอยู่4
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูธิาดา ชาํนาญศรี5

58.107 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กณัฑน์พ กลศริิ1
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ณัฐสทิธิ ์ชทูพิย์2
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ปรเมศ หนูสมแกว้3
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อสิระ บตุรมา4
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ธนกร รักษาบํารงุ5

58.208 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aภรูทิศัน ์ไชยทอง1
8 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aณัชพล อนิทรทศัน2
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ศภุกร จันทรม์ณี3
8 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aชยตุ พรหมศริประภา4
8 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aเสฏฐวฒุ ิสมัพันธ์5

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
56.401 ‐23062  เทศบาลนครภเูกต็

56.762 ‐23049  ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนู

57.493 ‐23041  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี A

57.694 ‐23038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

1:00.115 ‐23074  ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์

DNS99 ‐23058  ร.ร. อนุบาลงามทอง

DNS99 ‐23102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
54.321 ‐23054  ร.ร. บา้นทบัใหม่

54.972 ‐23060  ร.ร. พทุธยาศรม

56.003 ‐23043  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม

56.144 ‐23039  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

57.795 ‐23007  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

DNS99 ‐23071  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

DQ99 ‐23089  ร.ร. วทิยานุเคราะห์

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.211 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัฐนนท ์พลจรัส

4.202 ร.ร. บา้นราษฎรพั์ฒนานพรัตน ์ศรมีกุ

4.173 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยนรบด ีเรอืงหนู

4.124 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาวรนิธิท์ร เกลีย้งศรี

4.045 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูวชริวทิย ์หนูออ่น

4.016 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กณัฑน์พ กลศริิ

3.997 ร.ร. บา้นโปะหมอดามพ ์พรหมดี

3.998 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ณัฐชนน คงแป้น

3.909 ร.ร. บา้นพัฒนาศภุณัฐ ชนุูย้

3.9010 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มจติรภณ เอกสริิ

3.8811 เทศบาลนครภเูกต็จักรนิ ปลอดภัย

3.8612 ร.ร. อนุบาลอา่วพะยนูกนกศกัดิ ์เกดิหนู

3.8513 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์วรีภัทร แกว้สกุใส
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3.8314 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม รัฐภาคย ์นาครอด

3.8015 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ธนภทัร มติทสาร

3.7916 ร.ร. บา้นพัฒนากฤตนิ รักมาก

3.6817 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

3.5118 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณรงคศ์กัดิ ์ชยัยศ

3.4619 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้นพเลศิ ควบคมุ

3.2620 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ธนกร รักษาบํารงุ

3.0021 ร.ร. บา้นทบัวังอภรัิกษ์ เย็นบา้นควน

2.8022 เทศบาลนครภเูกต็สเุมศ ยีห่วา

DNS99 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ทมี Aภรูทิศัน ์ไชยทอง

DNS99 เทศบาลนครหาดใหญ่พงศธร ทองไทย

NM99 ร.ร. บา้นโปะหมอศรายทุธ พันมหา

DNS99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยพงศกร ปัญญา

DNS99 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาวงศกร เผา่จนิดา

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. 2 (บา้นดอนเกลีย้ง)กอ้งภพ จันทรศ์รี

NM99 ร.ร. ทา่ชนะภวูนันท ์สองสมทุร

DNS99 ร.ร. พทุธยาศรมณชพล แกว้อํารัตน์


