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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

15 ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.2

7.241 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักพรีภัทร พลจร

7.292 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมแสนภมู ิทศับตุร

7.303 ร.ร. พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว

7.384 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิเรอืงเพชร

7.455 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

7.496 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนุเทพ คลา้ยศรบีญุ

7.517 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์

7.538 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภวูวิฒัน ์พณิมาศ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.6

7.421 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิเรอืงเพชร

7.542 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

7.713 ร.ร. ศรยีาภัยอลนั ราชสนุทร

7.864 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศกัรนิทร ์หนูคง

8.065 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาภาณุพงศ ์นวลเจรญิ

8.156 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาชชัวาล นลิพันธ์

DNS99 ร.ร. ควนขนุนปรม ีเหมอืนสงข์

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในพสธุร รัตนภมูิ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.2

7.301 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักพรีภัทร พลจร

7.712 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานันทวฒุ ิแกว้ขาว

8.183 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์กฤษดา เครือ่งพันธ์

8.204 ร.ร. ศรยีาภัยสทุธพิงษ์ จันทรว์เิศษ

8.225 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้คณสิร ชาํนาญศรี

8.696 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาภาคภมู ิเกลีย้งศรี

8.717 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชวราเทพ อมรกจิ

DQ99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ พรหมชาติ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.8

7.811 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาภาธร แพงทอง

7.852 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์พนิจิ

7.883 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ประวทิย ์กาฬพันธุ์

7.904 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกวพัีฒน ์เพ็ญจํารัส

8.535 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักกฤษณพงษ์ พฒุทอง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จารพัุฒน ์ประทมุวลัย์

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ชโลธร เพชรทองนวล

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุชยัณรงค ์บัวแดง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

15 ปีชาย

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.8

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.0

7.581 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร

7.702 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอมรนิทร ์กลุเพ็ง

7.753 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรพชิติ ชยัรัตนะ

7.844 ร.ร. เวยีงสระณัฐภทัร กิง่ทอง

8.115 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชยางกรู ศรสีมบัติ

8.336 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสณัหณัฐ หนูแสง

8.957 ร.ร. วดัพรศุรีอภสิทิธิ ์ศรสีวัสดิ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นครนิทร ์จนิดา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.2

7.821 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดพัสกร ไชยเดช

8.002 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปณุยภัทร เหล็มขนุ

8.273 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aการนิ บญุถนอม

8.284 เทศบาลนครหาดใหญ่โชคชยั กลา้จรงิ

DNS99 ร.ร. เวยีงสระพันธการ เกตแุกว้

DNS99 ร.ร. ดรโุณทยัคณาธปิ เกือ้ชศูรี

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมรัตนบรุนิทร ์สงิหนาท

DNS99 ร.ร. ควนขนุนธนวทิย ์เกาทอง

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.4

7.361 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมแสนภมู ิทศับตุร

7.872 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเชดิศกัดิ ์ดาวกระจาย

8.013 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มณัฐชนน ศกึษา

8.284 ร.ร. ทุง่สงพชรพล ลอยลม

8.865 ร.ร. บา้นโปะหมอพันธวศิ ยาชะรัด

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะเดชขจร อมีทวั

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมทติยก์รณ์ อกัษรพันธ์

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +0.0

7.511 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์

7.542 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภวูวิฒัน ์พณิมาศ

7.673 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์วรนิทร สมเกดิ

8.254 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)นันทพัิฒน ์บตุวัง

8.305 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์รัฐภมู ิฉมิพมิล

9.096 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาฐานันดร ชยัยศ

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐภทัร ตลงึจติต์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

15 ปีชาย

60 m.
คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 +0.4

7.411 ร.ร. พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว

7.932 เทศบาลนครหาดใหญ่ณกรณ ์เรอืงสขุ

8.183 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภรูภิัทร แดงบรรจง

8.434 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในพงศกร คงแกว้

8.495 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์วชรีวทิย ์ทองรอด

8.916 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอนวรรษ ผอมเกือ้

DNS99 ร.ร. ทุง่สงนนทวฒัน ์แดงดา

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9 +1.0

7.551 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนุเทพ คลา้ยศรบีญุ

7.672 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในพชร ศรทีองคํา

8.803 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมนัชชานนท ์อําลอย

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้พรีภัทร พลจร

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีวรรณพร เพชรอาวธุ

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาปิยพนธ ์เพชรสทุธิ์

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนธรณ ์ลา่สงิห์

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.8

11.421 ร.ร. พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว

11.452 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักพรีภัทร พลจร

11.593 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

11.594 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิแสงโคกทราย

11.595 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร

11.616 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรีะวฒัน ์บญุประเสรฐิ

11.647 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิเรอืงเพชร

11.838 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอมรนิทร ์กลุเพ็ง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.3

11.901 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอมรนิทร ์กลุเพ็ง

12.192 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมภมูพัิฒน ์ปานศริิ

12.623 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มณัฐชนน ศกึษา

13.394 ร.ร. ทา่ชนะรพภีัทร เพ็งบรูณ์

14.005 ร.ร. วดัพรศุรีอภสิทิธิ ์ศรสีวัสดิ์

DNS99 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวพลเพยีง อนัตมิานนท์

DNS99 ร.ร. บา้นบางรปูยทุธจักร สวัสดโิกมล

DNS99 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์านีกฤตภาส ขวญัเมอืง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

15 ปีชาย

100 m.
คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.8

12.431 ร.ร. เวยีงสระณัฐภทัร กิง่ทอง

12.642 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์รัฐภมู ิฉมิพมิล

12.793 ร.ร. ศรยีาภัยสทุธพิงษ์ จันทรว์เิศษ

DNS99 ร.ร. ดรโุณทยัคณาธปิ เกือ้ชศูรี

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักพรีภัทร พลจร

DQ99 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมอภสิทิธิ ์ตาแกว้

DNS99 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาภาณุพงศ ์นวลเจรญิ

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ชโลธร เพชรทองนวล

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.9

12.191 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดพัสกร ไชยเดช

12.322 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเชดิศกัดิ ์ดาวกระจาย

12.483 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรัชพล แกว้เรอืง

13.904 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์วชัรธร ไกรสวุรรณ

DNS99 ร.ร. เวยีงสระพันธการ เกตแุกว้

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุชยัณรงค ์บัวแดง

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาปิยพนธ ์เพชรสทุธิ์

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์กฤษดา เครือ่งพันธ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.9

11.611 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

11.972 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวฒุพิงศ ์เกษรนิทร์

12.063 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนุเทพ คลา้ยศรบีญุ

12.444 เทศบาลนครหาดใหญ่ณกรณ ์เรอืงสขุ

12.855 ร.ร. ไชยาวทิยาอคัรเชษฐ นามวสิทุธสิมาน

13.186 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aการนิ บญุถนอม

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะเดชขจร อมีทวั

DNS99 ร.ร. ทุง่สงนนทวฒัน ์แดงดา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +1.2

11.791 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิเรอืงเพชร

12.622 ร.ร. ไชยาวทิยาฤทธเิดช เศษพลอย

13.043 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมณภัทร หนูกา้น

13.464 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)นันทพัิฒน ์บตุวัง

13.675 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในพงศกร คงแกว้

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐภทัร ตลงึจติต์

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชยัธวชิ สวสัดพิร

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +1.1
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

15 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +1.1

12.351 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ประวทิย ์กาฬพันธุ์

12.532 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมรัตนบรุนิทร ์สงิหนาท

12.543 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมธนกฤต สภุาการ

12.664 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศกัรนิทร ์หนูคง

12.975 เทศบาลนครหาดใหญ่โชคชยั กลา้จรงิ

13.786 ร.ร. ทุง่สงยศพัทธ ์ เพชรอาวธุ

13.797 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชวราเทพ อมรกจิ

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +1.0

11.701 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิแสงโคกทราย

12.422 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานันทวฒุ ิแกว้ขาว

12.593 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภเิดช สมวงศ์

12.734 ร.ร. ศรยีาภัยอลนั ราชสนุทร

13.105 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้คณสิร ชาํนาญศรี

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรชยั อนัุนชยั

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จารวุฒัน ์เกดิแสงสรุยิงค์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์นครนิทร ์จนิดา

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 +1.0

11.871 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร

12.812 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานรัินดร ์ทองดว้ง

12.953 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐพล ขนัธเสน

13.174 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภรูภิัทร แดงบรรจง

13.635 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีวรรณพร เพชรอาวธุ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนปรม ีเหมอืนสงข์

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์วรนิทร สมเกดิ

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9 +1.3

11.631 ร.ร. พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว

11.682 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักพรีภัทร พลจร

11.943 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์

12.774 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์พนิจิ

12.905 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ณัฐวฒุ ิชา่งเรอื

14.156 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาภาคภมู ิเกลีย้งศรี

14.437 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอนวรรษ ผอมเกือ้

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10 +0.9

11.9311 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรีะวฒัน ์บญุประเสรฐิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10 +0.9

12.542 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนธรณ ์ลา่สงิห์

12.563 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไุร

12.844 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมทติยก์รณ์ อกัษรพันธ์

13.305 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพทิวสั ไชยคง

DQ99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ พรหมชาติ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนธนวทิย ์เกาทอง

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะธวชัชยั สวุววณ์

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
38.131 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดพัสกร ไชยเดช

38.372 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานันทวฒุ ิแกว้ขาว

38.393 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวฒุพิงศ ์เกษรนิทร์

38.924 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอรรถพล เทพขวญั

39.265 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักภรูณัิฐ จนิาสาย

39.476 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนธรณ ์ลา่สงิห์

40.177 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภเิดช สมวงศ์

40.228 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสนิธชุา นามตาปี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
39.341 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อภเิดช สมวงศ์

40.522 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกฤษฎา รัตนโกสม

41.303 ร.ร. ทา่ชนะธนากร เมอืงขาว

41.524 ร.ร. พัทลงุเสฎฐวฒุ ิศรโียธา

42.105 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดภัทรกร นวลยัง

45.206 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนัตธรี ์โชตรัิกษ์

51.007 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอารพีนิ สาและ

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมณัฐพล พรหมมา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
38.121 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดพัสกร ไชยเดช

38.722 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวฒุพิงศ ์เกษรนิทร์

39.763 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพัสกร สทุธคิณุ

40.114 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมเจษฎา ชสูวุรรณ

40.585 ร.ร. สววีทิยาศตวรรษ แซล่ิม้

42.306 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในวาย ุโคตรเจญิ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนากร สขุสงัวาลย์
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีวรรณพร เพชรอาวธุ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
39.571 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอรรถพล เทพขวญั

40.042 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาชยัวฒัน ์แนมใส

41.573 ร.ร. สววีทิยาจักรนิทร ์ทองผึง้

43.614 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวธนนิทร ์หนูนาค

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอนวรรษ ผอมเกือ้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์เทพณรงค ์ชยัยศ

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในพรชยั เพชรจรัส

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
39.261 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนธรณ ์ลา่สงิห์

41.342 ร.ร. ทา่ชนะธวชัชยั สวุววณ์

41.353 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์พริณุ เต็มพรอ้ม

41.694 ร.ร. ไชยาวทิยาอคัรเชษฐ นามวสิทุธสิมาน

42.285 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวถัณฑลิ โชตแิสง

49.746 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาปัญญวฒัน ์จันทรส์อ่งแสง

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐภทัร ตลงึจติต์

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
39.071 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักภรูณัิฐ จนิาสาย

39.432 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสนิธชุา นามตาปี

40.483 ร.ร. ทา้ยเหมอืงวทิยาเจตนพัิทธ ์เตีย๋วสกลุ

40.774 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมจักรนิ อุน่ยวง

40.795 ร.ร. ไชยาวทิยาฤทธเิดช เศษพลอย

41.206 ร.ร. เวยีงสระจารวุฒัน ์ทองสัน้

44.127 ร.ร. ศรยีาภัยชานนท ์สวุรรณว์งศ์

DNS99 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์านีรพภีัทร หวานสนินา

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
40.221 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมธนกฤต สภุาการ

41.772 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรุชยั เมยีนเพชร

42.423 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมณภัทร หนูกา้น

42.684 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยากติตศิกัดิ ์ตอ้มสงิห์

DNS99 ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)ณัฐวฒุ ิมแีกว้
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
DNS99 ร.ร. บา้นบางรปูยทุธจักร สวัสดโิกมล

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ศกัดา เผอืกภมูิ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนนฤพล เต็มราม

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
39.941 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ

39.992 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ศรัณย ูจันทรนุ่์ม

40.513 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์เสฎฐวฒุ ิขนุทอง

41.634 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ภัทรพงษ์ ภูส่าย

45.725 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ธนกฤต มะอนันต์

48.376 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมศรายธุ รักบํารงุ

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนัตธรี ์โชตรัิกษ์

DNS99 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาภาณุพงศ ์นวลเจรญิ

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8
41.981 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชเมฐวนิ สยุบางดํา

44.362 ร.ร. ทุง่สงยศพัทธ ์ เพชรอาวธุ

44.473 ร.ร. ตะโหมดฟาอสี ภัยชาํนาญ

DNS99 ร.ร. บา้นเนนิทองอภรัิกษ์ บญุรอด

DNS99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอภสิทิธิ ์ชยัธรรม

DNS99 เทศบาลนครหาดใหญ่โชคชยั กลา้จรงิ

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ธรีะพันธ ์ภูด่นตรี

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9
40.041 ร.ร. ทา่ชนะภาณุเดช จงเจรญิ

40.492 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aครีภัทร ชสูงัข์

41.613 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไุร

42.474 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภวูวิฒัน ์พณิมาศ

45.855 ร.ร. ทุง่สงกติตทิตั เพ็ชรปรางค์

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูณัิฐ จนิาราย

DNS99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีคเชนทร ์โพธสิมัพันธ์

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10
40.571 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเชดิศกัดิ ์ดาวกระจาย

41.772 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาอมรเทพ ภปัูง

44.773 ร.ร. ศรยีาภัยสทุธพิงษ์ จันทรว์เิศษ

45.384 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมอภสิทิธิ ์ตาแกว้

DNS99 ร.ร. ดรโุณทยัคณาธปิ เกือ้ชศูรี
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10
DNS99 ร.ร. ควนขนุนเสอนันท ์ขวญัซา้ย

DNS99 เทศบาลนครหาดใหญ่ณกรณ ์เรอืงสขุ

คดัเลอืกพวกที ่11 / HEAT 11
38.091 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานันทวฒุ ิแกว้ขาว

39.782 ร.ร. เวยีงสระนคร เชาวนะ

39.893 ร.ร. พัทลงุนราวทิญ ์หนูปลอด

43.414 ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)เนตชิยั นาคขาว

48.275 ร.ร. วดัพรศุรีณัฐพนธ ์เดชะ

48.276 ร.ร. ตะโหมดอรรถพงศ ์ทองมาก

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุชยัณรงค ์บัวแดง

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:30.951 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาภาธร แพงทอง

1:33.386 ร.ร. สววีทิยาจักรนิทร ์ทองผึง้

1:34.539 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวศิรตุ พลฤทธิ์

1:37.7515 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวถัณฑลิ โชตแิสง

1:39.5219 ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)จารวุฒัน ์สมบัตวิงศ์

1:42.8726 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์พงศธร แสงออ่น

1:44.9831 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภวูวิฒัน ์พณิมาศ

1:45.0633 ร.ร. ทุง่สงกติตทิตั เพ็ชรปรางค์

1:49.7637 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในกติตธิชั กวา้งซว้น

2:13.9648 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอนวรรษ ผอมเกือ้

DNS99 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาฐานันดร ชยัยศ

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาจริศักดิ ์นลิบตุร

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุชยัณรงค ์บัวแดง

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:32.945 ร.ร. ทา่ชนะภาณุเดช จงเจรญิ

1:34.107 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ภัทรพงษ์ ภูส่าย

1:39.6520 ร.ร. เวยีงสระจารวุฒัน ์ทองสัน้

1:43.2227 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ทวศีกัดิ ์เกือ้กล

1:44.3530 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้พงศธร โอษฐฤทธิ์

1:45.0432 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกฤษฎา จันทรเ์รอืงฤทธิ์

1:47.0934 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีวรรณพร เพชรอาวธุ

1:57.1644 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาสรุนิทร ์พฒุชมุแสง
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามสวุรักษ์ คงไล่

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาสนธ ิจํานงจติ

DNS99 ร.ร. ดรโุณทยัคณาธปิ เกือ้ชศูรี

DNS99 ร.ร. ควนขนุนเสอนันท ์ขวญัซา้ย

DNS99 ร.ร. ควนขนุนนฤพล เต็มราม

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:37.7514 ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)สริพิบ พลแกว้

1:41.1623 ร.ร. พัทลงุอดศิักดิ ์ภคโล

1:44.3029 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอภสิทิธิ ์ชาวนา

1:54.1341 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์นภัส เกตนุอก

1:55.4843 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักณัฐพล บญุญะ

DNS99 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดพัสกร ไชยเดช

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐภทัร ตลงึจติต์

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยสบืสกลุ ไกลมาก

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยากรกฎ ทรายขาว

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามณัฐวฒุ ิกลา้หาญ

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่สราวฒุ ิชมูณี

DNS99 ร.ร. บา้นบางรปูยทุธจักร สวัสดโิกมล

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมธนวฒัน ์รามคุม้

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1:32.694 ร.ร. ทา้ยเหมอืงวทิยาเจตนพัิทธ ์เตีย๋วสกลุ

1:36.3812 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์พริณุ เต็มพรอ้ม

1:38.3117 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์เสฎฐวฒุ ิขนุทอง

1:41.8525 ร.ร. ตะโหมดนันทวฒุ ิเทพเดชา

1:43.3628 ร.ร. พัทลงุภมูพัิฒน ์บัวเมอืง

1:51.3939 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมณรกร แซต่ิว้

1:59.4945 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมศรายธุ รักบํารงุ

2:03.9746 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักศวิากร สวสัดี

DNS99 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศกัรนิทร ์หนูคง

DNS99 ร.ร. บา้นเนนิทองอภรัิกษ์ บญุรอด

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวชัระ รัตนา

DNS99 ร.ร. อนุบาลงามทองศวิกร บัวขาว

DNS99 ร.ร. ควนขนุนเศรษฐพงศ ์วงศน์มี

รอบชงิชนะเลศิ 5/ FINAL  5

1:34.6110 ร.ร. เมอืงถลางราชพฤกษ์ ชา่งเหล็ก
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 5/ FINAL  5

1:39.3518 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมเจษฎา ชสูวุรรณ

1:40.8922 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมเชาวฤทธิ ์พทิกัษ์เรอืงเวช

1:41.7024 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักธนศกัดิ ์อทุมุพร

1:48.8835 ร.ร. ตะโหมดวญิญ ูขํานุรักษ์

1:49.5536 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวริฬุธณ์ต ชาญณรงค์

1:49.9538 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมจริาธปิ สระกา

1:54.9842 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาปัญญวฒัน ์จันทรส์อ่งแสง

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ธนกฤต มะอนันต์

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมณัฐพล พรหมมา

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ศกัดา เผอืกภมูิ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์เทพณรงค ์ชยัยศ

รอบชงิชนะเลศิ 6/ FINAL  6

1:31.892 ร.ร. เวยีงสระนคร เชาวนะ

1:32.303 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกฤษฎา รัตนโกสม

1:34.528 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ศรัณย ูจันทรนุ่์ม

136.0711 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนธรณ ์ลา่สงิห์

1:37.1313 ร.ร. เทศบาลบา้นยา่นยาวธนนิทร ์หนูนาค

1:37.7616 ร.ร. สววีทิยาศตวรรษ แซล่ิม้

1:39.7721 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลามโนทศั มงมาตร์

1:53.2040 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาศวิกร ทองดว้ง

2:06.2547 ร.ร. ทุง่สงปวธิ ไทรแกว้

DQ99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไุร

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทรพงศ ์ภสูาย

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จารพัุฒน ์ประทมุวลัย์

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.3

9.101 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริดนัย หนูเกือ้

9.542 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจักรพรรด ิโนนตาเถร

9.813 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาภาณุพงศ ์นวลเจรญิ

10.014 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์รักเถาว์

10.455 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาวชัรพงศ ์เนาวสนิธ์

10.556 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ณัฐวฒุ ิชา่งเรอื

10.627 ร.ร. วดัพรศุรีธรีภัทร จพีมิาย

12.358 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิยาวชิยั
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

60 m. Hurdles
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.8

10.521 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์รักเถาว์

11.522 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอภรัิกษ์ เพ็ชรทพิย์

11.743 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aยงยศ วจันพันธ์

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาสรชยั อนัุนชยั

DNS99 ร.ร. บา้นเนนิทองอภรัิกษ์ บญุรอด

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์เนตพิล คงชว่ย

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมระพพีงษ์ คงประโคน

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
10.631 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาวชัรพงศ ์เนาวสนิธ์

12.252 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมธทีตั จันทรม์ณี

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยจักรมงคล ศรสีงคราม

DNS99 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมกฤษธ ีวงศส์วสัโสต

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะรพภีัทร เพ็งบรูณ์

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภธูเนษ ทพิยก์องลาศ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.0

10.171 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิยาวชิยั

10.462 ร.ร. วดัพรศุรีธรีภัทร จพีมิาย

10.473 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ณัฐวฒุ ิชา่งเรอื

14.864 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอารพีนิ สาและ

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ธรีะพันธ ์ภูด่นตรี

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จารพัุฒน ์ประทมุวลัย์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +1.4

9.241 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริดนัย หนูเกือ้

9.792 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจักรพรรด ิโนนตาเถร

10.253 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาภาณุพงศ ์นวลเจรญิ

10.884 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฐพล เฟ่ือสวุรรณ

11.265 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาชชัวาล นลิพันธ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จารวุฒัน ์เกดิแสงสรุยิงค์

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.0

27.981 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริดนัย หนูเกือ้

29.952 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจักรพรรด ิโนนตาเถร

30.683 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวศิรตุ พลฤทธิ์

30.864 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาภาณุพงศ ์นวลเจรญิ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.0

30.985 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาวชัรพงศ ์เนาวสนิธ์

31.086 ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)ณัฐวฒุ ิมแีกว้

32.127 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิยาวชิยั

32.648 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในวาย ุโคตรเจญิ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.0

29.421 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริดนัย หนูเกือ้

33.212 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภาคภมู ิยาวชิยั

34.663 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาชชัวาล นลิพันธ์

34.754 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมธทีตั จันทรม์ณี

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยจักรมงคล ศรสีงคราม

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์เนตพิล คงชว่ย

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะเดชขจร อมีทวั

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.8

32.591 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาภาณุพงศ ์นวลเจรญิ

33.342 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในวาย ุโคตรเจญิ

35.873 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมกฤษธ ีวงศส์วสัโสต

36.594 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aยงยศ วจันพันธ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จารวุฒัน ์เกดิแสงสรุยิงค์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์จารพัุฒน ์ประทมุวลัย์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

31.771 ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)ณัฐวฒุ ิมแีกว้

31.792 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาวชัรพงศ ์เนาวสนิธ์

32.053 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวศิรตุ พลฤทธิ์

35.754 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมระพพีงษ์ คงประโคน

35.855 ร.ร. วดัพรศุรีธรีภัทร จพีมิาย

DNS99 ร.ร. บา้นเนนิทองอภรัิกษ์ บญุรอด

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.5

30.771 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจักรพรรด ิโนนตาเถร

33.592 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์รักเถาว์

35.053 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอภรัิกษ์ เพ็ชรทพิย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอารพีนิ สาและ

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ธรีะพันธ ์ภูด่นตรี

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภธูเนษ ทพิยก์องลาศ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:13.091 ร.ร. พัทลงุวงศกร เกดิเทพ1

1 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิเรอืงเพชร2
1 ร.ร. พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว3

1:13.142 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริดนัย หนูเกือ้1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์3

1:14.133 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ พรหมชาติ1
3 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสนิธชุา นามตาปี2
3 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมแสนภมู ิทศับตุร3

1:14.824 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีวงศกร ปลอดอกัษร1
4 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีวรทิธชิยั แกว้ทอง2
4 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอมรนิทร ์กลุเพ็ง3

1:15.845 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอนวรรษ ผอมเกือ้1
5 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐดนัย สารมาศ2
5 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนธรณ ์ลา่สงิห์3

1:15.976 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรัชพล แกว้เรอืง1
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพัสกร สทุธคิณุ2
6 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอรรถพล เทพขวญั3

1:17.117 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเชดิศกัดิ ์ดาวกระจาย1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจักรพรรด ิโนนตาเถร2
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aครีภัทร ชสูงัข์3

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:17.721 ‐25022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

1:18.322 ‐25038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

1:18.943 ‐25066  ร.ร. ทา่ชนะ

1:21.194 ‐25010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

1:31.185 ‐25067  ร.ร. ตะโหมด

DNS99 ‐25059  ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)

DNS99 ‐25090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:14.881 ‐25026  ร.ร. พัทลงุ

1:15.782 ‐25053  ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

1:17.863 ‐25065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

1:19.044 ‐25007  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

1:21.265 ‐25104  ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลา
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

3x100/200/300 Relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:29.326 ‐25079  ร.ร. บา้นตาขนุวทิยา

DNS99 ‐25031  ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1:13.951 ‐25064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

1:15.212 ‐25015  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

1:15.803 ‐25102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

1:17.204 ‐25037  สมาคมกฬีาอําเภอชะอวด

1:18.265 ‐25027  ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

DQ99 ‐25020  ร.ร. เวยีงสระ

DQ99 ‐25002  ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
1:16.771 ‐25029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

1:18.322 ‐25099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

1:18.413 ‐25075  กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาใน

1:18.504 ‐25063  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

1:19.285 ‐25003  ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก

1:27.686 ‐25078  ร.ร. ทุง่สง

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
44.551 ร.ร. พัทลงุวงศกร เกดิเทพ1

1 ร.ร. พัทลงุคฑาวฒุ ิเรอืงเพชร2
1 ร.ร. พัทลงุเสฎฐวฒุ ิศรโียธา3
1 ร.ร. พัทลงุณรงคช์ยั ทองพราว4

45.212 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริดนัย หนูเกือ้1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศรัณภพ ไชยโรจน์3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร4

45.603 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมภมูพัิฒน ์ปานศริิ1
3 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสนิธชุา นามตาปี2
3 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมศภุณัฐ พรหมชาติ3
3 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมแสนภมู ิทศับตุร4

45.654 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกวพัีฒน ์เพ็ญจํารัส1
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิแสงโคกทราย2
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีนัทธพงษ์ บญุประสพ3
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีพรีะวฒัน ์บญุประเสรฐิ4

46.625 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีณัฐวฒุ ิธรุะกจิ1
5 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์พนิจิ2
5 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีวรทิธชิยั แกว้ทอง3
5 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอมรนิทร ์กลุเพ็ง4

46.816 ร.ร. เวยีงสระวชัระ จงราช1
6 ร.ร. เวยีงสระนคร เชาวนะ2
6 ร.ร. เวยีงสระจารวุฒัน ์ทองสัน้3
6 ร.ร. เวยีงสระณัฐภทัร กิง่ทอง4

50.107 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาตะวนั จันทรเพ็ญ1
7 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาภาธร แพงทอง2
7 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานรัินดร ์ทองดว้ง3
7 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาเมธัช เดชเดโช4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
45.181 ‐25064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

46.092 ‐25015  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

47.103 ‐25104  ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลา

47.944 ‐25037  สมาคมกฬีาอําเภอชะอวด

47.985 ‐25065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

48.326 ‐25029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

49.747 ‐25102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
44.891 ‐25026  ร.ร. พัทลงุ

47.872 ‐25027  ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

49.123 ‐25099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

50.394 ‐25010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

53.995 ‐25003  ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก

DNS99 ‐25075  กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาใน

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
46.711 ‐25053  ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

47.352 ‐25007  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

48.173 ‐25022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

50.844 ‐25034  ร.ร. ศรยีาภัย

54.775 ‐25067  ร.ร. ตะโหมด

DNS99 ‐25078  ร.ร. ทุง่สง
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
46.251 ‐25063  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

46.762 ‐25020  ร.ร. เวยีงสระ

47.083 ‐25002  ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลา

48.894 ‐25038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

DNS99 ‐25090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

DNS99 ‐25098  เทศบาลนครหาดใหญ่

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:34.971 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานรัินดร ์ทองดว้ง1

1 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาชยัวฒัน ์แนมใส2
1 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานันทวฒุ ิแกว้ขาว3
1 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาภาธร แพงทอง4

2:35.222 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุกร วงศถ์าวร1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศรัณภพ ไชยโรจน์2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพนธกร อกัษรกาญจน์3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสริดนัย หนูเกือ้4

2:37.643 ร.ร. เวยีงสระวชัระ จงราช1
3 ร.ร. เวยีงสระนคร เชาวนะ2
3 ร.ร. เวยีงสระจารวุฒัน ์ทองสัน้3
3 ร.ร. เวยีงสระณัฐภทัร กิง่ทอง4

2:39.234 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวนัเฉลมิ บญุชยั1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอนุเทพ คลา้ยศรบีญุ2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาชชัวาล นลิพันธ์3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวฒุพิงศ ์เกษรนิทร์4

2:40.885 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมทติยก์รณ์ อกัษรพันธ์1
5 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมเจษฎา ชสูวุรรณ2
5 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวศิรตุ พลฤทธิ์3
5 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมจักรนิ อุน่ยวง4

2:42.606 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มณัฐชนน ศกึษา1
6 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภวูวิฒัน ์พณิมาศ2
6 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มศราวฒุ ินวลศรี3
6 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไุร4

2:44.647 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศกัรนิทร ์หนูคง1
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
7 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดภัทรกร นวลยัง2
7 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดกณัทพน แสงจันทรแ์กว้3
7 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดพัสกร ไชยเดช4

2:46.358 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์วรนิทร สมเกดิ1
8 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ศกัดา เผอืกภมูิ2
8 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ภัทรพงษ์ ภูส่าย3
8 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์เสฎฐวฒุ ิขนุทอง4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
2:36.801 ‐25104  ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลา

2:42.912 ‐25007  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

2:43.303 ‐25037  สมาคมกฬีาอําเภอชะอวด

2:45.804 ‐25026  ร.ร. พัทลงุ

DNS99 ‐25063  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐25079  ร.ร. บา้นตาขนุวทิยา

DNS99 ‐25102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
2:34.661 ‐25064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

2:39.742 ‐25020  ร.ร. เวยีงสระ

2:49.393 ‐25059  ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)

3:03.034 ‐25067  ร.ร. ตะโหมด

DNS99 ‐25090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

DNS99 ‐25034  ร.ร. ศรยีาภัย

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
2:44.771 ‐25099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

2:45.452 ‐25022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

2:46.653 ‐25038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

2:55.374 ‐25015  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

3:05.265 ‐25078  ร.ร. ทุง่สง

DNS99 ‐25075  กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาใน

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
2:39.921 ‐25002  ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลา

2:41.952 ‐25065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

2:45.753 ‐25029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

2:46.514 ‐25027  ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

4x300  Relay

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
2:53.285 ‐25010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

3:01.696 ‐25003  ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.131 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักภรูณัิฐ จนิาสาย

5.672 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีะวัฒน ์จากพันธ์

5.523 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวนัเฉลมิ บญุชยั

5.424 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปรเมษฐ ์เลีย้งพงษ์

5.365 กรฑีาพนางตงุจรีวฒัน ์สงวงศ์

5.326 ร.ร. พัทลงุวงศกร เกดิเทพ

5.267 กรฑีาพนางตงุอภรัิกษ์ คงแดง

5.158 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเพชรายธุ ชแูกว้

5.159 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในพชร ศรทีองคํา

5.0810 ร.ร. พัทลงุปรเมศวร ์แกว้เดมิ

5.0211 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไุร

4.8312 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดปิยพงค ์ปานหมี

4.8213 เทศบาลนครหาดใหญ่โชคชยั กลา้จรงิ

4.7914 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดชนกฤต เทพรักทอง

4.7315 ร.ร. บา้นหนา้เขาใตร้ม่เย็น 2นพิฐิพนธ ์อคัรบตุร

4.6716 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐนนท ์หอ่ทอง

4.7016 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในกติตธิชั กวา้งซว้น

4.5417 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมธทีตั จันทรม์ณี

4.4718 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพทิวสั ไชยคง

4.4619 ร.ร. อบจ. สฎ. 2 (บา้นดอนเกลีย้ง)สทิธชิยั กมลศลิป์

4.3920 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาเมธัช เดชเดโช

4.3621 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีทิธิ ์ชยัสะอาด

4.3022 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาปัญญวฒัน ์จันทรส์อ่งแสง

4.1923 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาเคนนี ่ตนั

4.1624 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักอาณกร วนัสี

4.0426 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจรัสพงศ ์ลิม่ถาวร

4.1127 ร.ร. บา้นโปะหมอพันธวศิ ยาชะรัด

3.8627 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพรีพัฒน ์นพวงศ์

3.5228 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาฐานันดร ชยัยศ

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามพรีพงศ ์ทองเสน

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภรูณัิฐ จนิาราย



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 40 of 98
กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

15 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์จันทรด์ว้ง

NM99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ธนาวฒัน ์รักภู่

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้จริพนธ ์ประลู่

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ฉัตรทตั ปัตภั

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฐพล เฟ่ือสวุรรณ

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามภานุพงศ ์ฤทธกิลุ

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยจักรมงคล ศรสีงคราม

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐภทัร ตลงึจติต์

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาณภัทร โรจนบตุร

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์กฤษดา เครือ่งพันธ์

DNS99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์อภภิมู ิชา่งคดิ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธนากร สขุสงัวาลย์

DNS99 ร.ร. บา้นบางรปูยทุธจักร สวัสดโิกมล

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะณัฐวฒุ ิชายหมัด

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุชยัณรงค ์บัวแดง

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมระพพีงษ์ คงประโคน

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.751 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอภวิฒัน ์ขนุสงคราม

1.602 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์จันทรด์ว้ง

1.603 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนวฒัน ์ชมุดวง

1.504 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชาครติ ยไุร

1.504 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มณัฐชนน ศกึษา

1.506 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐนนท ์หอ่ทอง

1.457 กรฑีาพนางตงุอภรัิกษ์ คงแดง

1.458 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดปิยพงค ์ปานหมี

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนวพล สวุรรณรัตน์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจรัสพงศ ์ลิม่ถาวร

NM99 ร.ร. พัทลงุปรัญชยั จติเวช

NM99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฐพล เฟ่ือสวุรรณ

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์กรกฎ มเีดช

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ธนกฤต มะอนันต์

DNS99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์อภภิมู ิชา่งคดิ

NM99 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลานรนิทร มุง่มาไพร

NM99 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพทิวสั ไชยคง
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
NM99 ร.ร. วรนารเีฉลมิ จังหวัดสงขลาเคนนี ่ตนั

NM99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในวาย ุโคตรเจญิ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.971 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวนัเฉลมิ บญุชยั

11.632 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปรเมษฐ ์เลีย้งพงษ์

11.303 กรฑีาพนางตงุจรีวฒัน ์สงวงศ์

11.194 ร.ร. พัทลงุปรเมศวร ์แกว้เดมิ

11.155 กรฑีาพนางตงุอภรัิกษ์ คงแดง

10.996 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเพชรายธุ ชแูกว้

10.997 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐนนท ์หอ่ทอง

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจรัสพงศ ์ลิม่ถาวร

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์จันทรด์ว้ง

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ฉัตรทตั ปัตภั

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพรีพัฒน ์นพวงศ์

DNS99 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยจักรมงคล ศรสีงคราม

DNS99 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพทิวสั ไชยคง

DNS99 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาภาคภมู ิเกลีย้งศรี

DNS99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์อภภิมู ิชา่งคดิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.391 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุกติ มคํีา

32.752 ร.ร. นาทววีทิยาคมสวุรรณภมู ิเอยีดมว่ง

31.383 ร.ร. พัทลงุบัณณทตั คงทองสงฆ์

31.024 ร.ร. ทา่ชนะภรูณัิฐ สงเมอืง

30.765 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์จันทรด์ว้ง

28.556 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวงศก์ร ทองสรอ้ย

28.357 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศภุณัฐ หสัสวรรณ

26.778 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิเศรษฐส์ขุ

25.569 ร.ร. ไชยาวทิยาขจรเกยีรต ินาครอด

25.2110 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปรเมศวร ์พทุธสวัสดิ์

24.9411 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมธนกฤต อปุลา

24.5812 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวรกานต ์มนตน์ริภัย

23.8013 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชอศัมเ์ดช จติตโ์ชติ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
22.8214 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดสธุรี ์ศรรัีกษา

22.7715 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธเีดช ชขูาว

22.1116 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้ศภุชยั แกว้พวง

21.0217 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยากฤษกร วฒุรัิกษ์

18.2818 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดนัทธวฒัน ์ทองดี

18.1819 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์นราวชิญ ์นาวกิ

17.2820 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bวสิรจุ เวทยาวงศ์

14.0221 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bปภังกร สงัขเ์ลือ่น

8.6822 ร.ร. บา้นทบัวังพัชรพล แกว้สวุรรณ

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามพรีพงศ ์ทองเสน

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. 2 (บา้นดอนเกลีย้ง)เตชพัฒน ์จันทนเ์ทศ

DNS99 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบวชิญภ์าส สดุปราง

DNS99 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบอนวชั เขตเขยีว

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ศกัดา คงนวล

NM99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศกัดา ศรพีมุระ

DNS99 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์านีภัทรพงศ ์แดงป้อม

NM99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกติตพัิศ พพัิฒน์

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
15.851 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุกติ มคํีา

13.542 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศภุณัฐ หสัสวรรณ

13.363 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ศกัดา คงนวล

12.824 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวรกานต ์มนตน์ริภัย

12.605 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์จันทรด์ว้ง

12.426 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศกัดา ศรพีมุระ

12.137 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิเศรษฐส์ขุ

11.728 ร.ร. ไชยาวทิยาพฒุพิงศ ์เครอืพัฒน์

11.409 ร.ร. บา้นทบัวังพัชรพล แกว้สวุรรณ

11.2210 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้ศภุชยั แกว้พวง

10.6811 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธเีดช ชขูาว

10.5612 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบอนวชั เขตเขยีว

10.4813 ร.ร. พัทลงุบัณณทตั คงทองสงฆ์

9.4814 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกติตพัิศ พพัิฒน์

9.3915 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์นราวชิญ ์นาวกิ

9.1916 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bปภังกร สงัขเ์ลือ่น
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.0617 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบวชิญภ์าส สดุปราง

8.0218 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bวสิรจุ เวทยาวงศ์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมภวูดล ดษิระ

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาพรนภัส เครอืพัฒน์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมสวุรรณภมู ิเอยีดมว่ง

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามณัฐวฒุ ิกลา้หาญ

DNS99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดเสฎฐวฒุ ิภักดโีชติ

DNS99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดนัทธวฒัน ์ทองดี

DNS99 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมวรรณวฒัน ์บัวจดุ

DNS99 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์านีภัทรพงศ ์แดงป้อม

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะภรูณัิฐ สงเมอืง

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
44.961 ร.ร. วดัทะเลนอ้ยกติตพิงศ ์จันทรด์ว้ง

41.022 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aนนทวฒัน ์จงสกลุ

40.433 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมธนกฤต อปุลา

40.084 ร.ร. บา้นหนา้เขาใตร้ม่เย็น 2รัตนพล หลุย่จิว๋

35.435 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธรีเดช ชฟูอง

32.136 ร.ร. ทา่ชนะรณชยั ชิน้แจ็ก

31.417 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุกติ มคํีา

30.688 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธเีดช ชขูาว

26.559 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมชชัพงศ ์แซจงึ

25.6510 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศภุณัฐ หสัสวรรณ

24.0411 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bปภังกร สงัขเ์ลือ่น

23.3212 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีจรีะศักดิ ์นุวรรณ์

18.2413 ร.ร. เวยีงสระวชิชากร ละเอยีด

15.2614 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bวสิรจุ เวทยาวงศ์

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามภานุพงศ ์ฤทธกิลุ

DNS99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์นราวชิญ ์นาวกิ

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวงศก์ร ทองสรอ้ย


