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

18 ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

10.731 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิอนุภักดิ์

10.922 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู

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

11.164 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนพรจุน ์ บัวปลัง่

11.215 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาณวฐั ปัจจัย

11.256 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎิ ์ปานสงัข์

11.277 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนนทศ์กัดิ ์ฉมิแกว้

11.458 ร.ร. เวยีงสระณัฐดนัย รัตนบรุี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.8

11.431 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาณวฐั ปัจจัย

11.502 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎิ ์ปานสงัข์

11.673 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ณัฐพงศ ์งามพริม้

12.274 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ธราเทพ ศรนีอ้ย

12.575 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนโชต ิยอดสมบรูณ์

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์านี วรพล หุย้หลี

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะปรเมศ พรหมหติาทร

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในธนชยั จงจติต์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.5

11.261 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวชั เอ็นดู

11.482 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนนทศ์กัดิ ์ฉมิแกว้

11.653 ร.ร. วเิชยีรมาตุวงศธร นลิละออ

11.764 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์สทิธพิงศ ์คมสนั

11.865 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐวฒุ ิรักปาน

11.936 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา

12.277 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ชยัวฒัน ์ทพิยส์งคราม

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรรมรนิทร ์แกว้พมิ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.1

11.091 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิอนุภักดิ์

11.482 ร.ร. เวยีงสระณัฐดนัย รัตนบรุี

11.853 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมเนตวิฒัน ์ประสมใจ

11.924 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสเุมธ ทองทพิย์

11.985 ร.ร. ทุง่สงเรวตัร สนิยง

12.326 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมยศกร ไกรนรา

14.947 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมยทุธพชิยั ทองเทีย่ว

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ศกัดิด์า ทวชียั
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.1

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +1.3

12.821 ร.ร. เวยีงสระณัฐพล ชยัสวัสดิ์

12.182 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ชาครติ สทุธรัิกษ์

12.483 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อษัฎาวธุ บญุฤกษ์

12.774 ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

DNS99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดณัฐสทิธิ ์สมทพิย์

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยากติรัิตน ์ขาวนุย้

DNS99 ร.ร. ควนขนุนสชัณุกร สทิธโิชค

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะนรนิทร ์คอนมัง

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.9

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

11.922 ร.ร. สววีทิยาพลวรรษ ชมโลก

12.223 ร.ร. ศรยีาภัยบรูพา  งามดี

12.404 ร.ร. บา้นคลองโรคมกรชิ แสงโคกทราย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวฒันภัทร ตลูเพ็ง

DNS99 ร.ร. ควนขนุนวรรธนพล มะลทิอง

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์วษิณุ กลิน่เมอืง

DQ99 เครอืขา่ยโรงเรยีนมัธยมจังหวดักระบี่ณรงคเ์ดช สเีหมอืนทอง

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +1.0

11.391 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนพรจุน ์ บัวปลัง่

11.832 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพัชรพล สวสัดี

12.393 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ซายตู ีสะอิ

12.964 ร.ร. สววีทิยาพงศกร โพธิศ์รี

13.115 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมณฐกร จันทรอ์กัษร

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะสามพราน ดอกสะเดา

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในหาญณรงค ์ไพจติร

DNS99 ชมรมกรฑีาชมุพรวรีวฒัน ์วรรณลี

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +1.3

11.511 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนพฤทธิ ์รัตนบรุี

11.952 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐวฒุ ิเตยีวคบั

12.483 ร.ร. เกาะสมยุเอกราช ศรแีพงมล

12.804 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดชาตชิาย วงษ์คําสงิห์

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์คณุวฒัน ์ออ่นเย็น

DNS99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมเฉลมิเกยีรต ิศรภีักดี
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +1.3

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ภวูดล ขนุนะ

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ภรูวิฒัน ์ทองขาว

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.691 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์สมวงค์

51.152 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถพล สทุธรัิกษ์

51.263 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอนุสร สามารถ

51.444 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสรุชยั ขาวดํา

52.035 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้

52.186 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ ์  ใหมพลู

52.767 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ศภุณัฐ สรุกา

53.898 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูหยู่

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐1.1

50.651 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์สมวงค์

53.182 ร.ร. พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

53.763 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชชดิดารา เพส อเีวล้

55.784 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อษัฎาวธุ บญุฤกษ์

57.055 ร.ร. นาทววีทิยาคมอนุรักษ์ พาลวีล

57.646 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ภวูนาจ วงษ์ชนะ

58.047 ร.ร. ทุง่สงเรวตัร สนิยง

58.668 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์สทุธศิกัดิ ์มเีสอื

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
51.281 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอนุสร สามารถ

51.362 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถพล สทุธรัิกษ์

51.893 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้

53.574 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

53.685 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา

54.286 ร.ร. เวยีงสระณัฐพล ชยัสวัสดิ์

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาศภุณัฐ ทองสมัฤทธิ์

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ชาครติ สทุธรัิกษ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
54.061 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดจารวุตัร อนิทอง

56.632 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชณานนท ์ทานาพงึ

57.403 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภมูวิวิฒัน ์พัฒนป์ระดษิฐ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1:01.784 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์านี รัชชานนท ์สมภักดี

1:14.885 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมยทุธพชิยั ทองเทีย่ว

DNF99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ฉะฝีอ ีหมัดหมดี

DNS99 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์านีอธวิตัร ์พัฒนแดง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กฤษฎา กลุประสทิธ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
52.691 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ ์  ใหมพลู

55.112 ร.ร. ไชยาวทิยากติรัิตน ์ขาวนุย้

55.203 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้เอมรนิทร ์คงทอง

58.254 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์อนุชา  แกว้กนัรัตน์

59.125 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนโชต ิยอดสมบรูณ์

1:00.276 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษาบญุญฤทธิ ์เชือ้เอีย่ม

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กติกิร สมซึง่

DNS99 ชมรมกรฑีาชมุพรวรีวฒัน ์วรรณลี

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
52.991 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสรุชยั ขาวดํา

53.092 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูหยู่

53.953 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิขาวสงข์

1:01.164 ชมรมกรฑีาชมุพรนัฐวฒุ ิเมษนคิม

1:02.635 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมนธิ ิวรรณทอง

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิินครนิทร ์จักฬอุภรัิกษ์

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในหาญณรงค ์ไพจติร

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะแดนเทพ หนูขวญั

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
53.341 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจรีทปีต ์บญุดี

55.392 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  เมธาว ียนืยงค์

57.753 ร.ร. สววีทิยาประสทิธชิยั นาคพังกาญจน์

57.784 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงษ์สฐิ แกว้วดัปรงิ

59.745 ร.ร. ศรยีาภัยบรูพา  งามดี

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในธนชยั จงจติต์

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะนรนิทร ์คอนมัง

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
ร.ร. บา้นบางรปูสนธชิยั สวุรรณชนะ

ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพทิกัษ์ รสเจรญิ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
เครอืขา่ยโรงเรยีนมัธยมจังหวดักระบี่ณรงคเ์ดช สเีหมอืนทอง

ร.ร. ศรยีาภัยวรวธุ ไทรทรัพย์

ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์านี ธนกฤต มเีดช

ร.ร. ควนขนุนสชัณุกร สทิธโิชค

พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ศภุณัฐ สรุกา

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8
54.211 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  หสัดา อนิทานุกลู

54.592 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้

55.443 ร.ร. วเิชยีรมาตุธวชัชยั เพชรจันทร์

56.084 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์พสิษิฐ ์สวุรรณมณี

DNS99 ร.ร. ควนขนุนวษิณุพงศ ์เพ็งจันทร์

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะชยัมคล วอ่งธารักษ์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2:01.464 ร.ร. นาทววีทิยาคมอนุรักษ์ พาลวีล

2:06.137 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้

2:06.848 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ

2:11.5411 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aรชานนท ์จันทรแ์กว้

2:15.5616 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ชนสทิธิ ์คงทนุ

2:17.8718 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์คํานวณ ชยัเขยีว

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในธนชยั จงจติต์

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะชยัมคล วอ่งธารักษ์

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์อนุวฒัน ์รอดเขม้

DNF99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์อนุชา  แกว้กนัรัตน์

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาศภุณัฐ ทองสมัฤทธิ์

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ภวูนาจ วงษ์ชนะ

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  หสัดา อนิทานุกลู

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2:05.846 ร.ร. พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้

2:09.059 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  กรวทิย ์ไหมแกว้

2:12.7312 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐวฒุ ิเตยีวคบั

2:13.3513 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรุยิา สขุมณฑล

2:14.8014 ร.ร. ทุง่สงจริวุตัร จลุเกลีย้ง

2:17.2917 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีภานุชยั นาคขาว
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2:18.3719 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภมูวิวิฒัน ์พัฒนป์ระดษิฐ

2:22.5820 ร.ร. บา้นคลองโรคมกรชิ แสงโคกทราย

2:26.9221 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษาบญุญฤทธิ ์เชือ้เอีย่ม

DNS99 ร.ร. บา้นบางรปูสนธชิยั สวุรรณชนะ

DNS99 ร.ร. มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์านีอธวิตัร ์พัฒนแดง

DNF99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ศภุณัฐ สรุกา

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  สรุศกัดิ ์โสดาจันทร์

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:58.491 ร.ร. สววีทิยาศกัรนิทร ์ธารายศ

1:59.502 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aธนโชต ิจันทรเ์สนะ

2:00.703 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูหยู่

2:04.285 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

2:09.1510 ร.ร. เวยีงสระณัฐชนน เชือ้พลพชิยั

2:13.0612 ร.ร. ทุง่สงณัฐพล วงคเ์มฆ

2:15.2715 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมระพพัีฒน ์ชมุทอง

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะแดนเทพ หนูขวญั

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

DNS99 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนฤเบส ชมุมี

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ชนะสทิธิ ์คงกลุ

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  เมธาว ียนืยงค์

DNF99 ชมรมกรฑีาชมุพรนัฐวฒุ ิเมษนคิม

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:29.984 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aธนโชต ิจันทรเ์สนะ

4:46.639 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  กรวทิย ์ไหมแกว้

4:47.5910 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ศภุฤกษ์ เพชรสงัข์

4:48.1611 ร.ร. วเิชยีรมาตุเกรกิเกยีรต ิพรหมมี

4:48.3413 ร.ร. เมอืงถลางรัฐนันท ์หลา้มะณี

4:51.0116 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมระพพัีฒน ์ชมุทอง

4:57.4017 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีภานุชยั นาคขาว

5:02.4322 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมนรนิทรธ์ร พรหมมนต์

5:03.9823 ร.ร. ทุง่สงณัฐพล วงคเ์มฆ

5:06.8925 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  กลา้ณรงค ์เมอืงจันทร์

5:42.8129 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในวฒุนัินท ์แสงสวุรรณ



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 71 of 98
กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

18 ปีชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

6:04.9330 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ศภุณัฐ สรุกา

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  วฒุชิยั พงษ์พันธ์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:18.641 ร.ร. สววีทิยาศกัรนิทร ์ธารายศ

4:20.262 ร.ร. เวยีงสระสมโชค คงดี

4:35.776 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวฒัน ์แซม่กุ

4:48.2412 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ

4:50.3615 ร.ร. วเิชยีรมาตุธรรมรัตน ์สขุคุม้

4:57.6218 ร.ร. เมอืงถลางกนกพล สงวนศักดิ์

5:00.1420 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  สรุศกัดิ ์โสดาจันทร์

5:30.2628 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐวฒุ ิเตยีวคบั

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์อนุวฒัน ์รอดเขม้

DNS99 ร.ร. บา้นบางรปูสนธชิยั สวุรรณชนะ

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาเจษฎากร ไทยจนี

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะแดนเทพ หนูขวญั

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  สรุศกัดิ ์โสดาจันทร์

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

4:26.553 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสพลดนัย อนิทรพรหม

4:34.085 ร.ร. สววีทิยาภรูพัิฒน ์มาศสขุ

4:36.907 ร.ร. นาทววีทิยาคมศรวทิย ์เณคนคร

4:45.118 ร.ร. เวยีงสระณัฐชนน เชือ้พลพชิยั

4:49.5214 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์คํานวณ ชยัเขยีว

4:58.5819 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ชนะสทิธิ ์คงกลุ

5:01.4521 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์อภสิทิธิ ์สโมสร

5:05.7224 ร.ร. ทุง่สงจริวุตัร จลุเกลีย้ง

5:12.9726 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรุยิา สขุมณฑล

5:22.5127 ร.ร. ดรโุณทยัมนัสสวรี ์หมืน่ศรี

DNF99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยารัชชนนท ์ชจัูนทร์

DNS99 ชมรมกรฑีาชมุพรสภุัทร ์แกว้การี

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ชนสทิธิ ์คงทนุ

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

10:00.295 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสพลดนัย อนิทรพรหม

10:02.817 ร.ร. สววีทิยาศกัรนิทร ์ธารายศ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

10:10.068 เทศบาลนครหาดใหญ่ศลิป์ชยั สเิด็น

10:12.979 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์วฒุชิยั พงษ์พันธ์

10:20.6111 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตโิสภณ สตุระ

10:29.8914 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบอภสิทิธิ ์กาญจนะ

10:36.4115 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ธรีภัทร สมบัติ

10:38.6416 ร.ร. วเิชยีรมาตุธรรมรัตน ์สขุคุม้

10:40.5618 ร.ร. นาทววีทิยาคมศรวทิย ์เณคนคร

10:41.2919 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์คํานวณ ชยัเขยีว

10:44.2220 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพพัิฒนพ์งษ์ ชยัสวัสดิ์

10:47.8621 ร.ร. เมอืงถลางกนกพล สงวนศักดิ์

10:52.9823 ร.ร. เวยีงสระสรุยิญัห ์เสนวงศ์

10:56.9425 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมระพพัีฒน ์ชมุทอง

11:14.2827 ร.ร. ดรโุณทยัมนัสสวรี ์หมืน่ศรี

11:31.4930 ร.ร. บา้นเสด็จพทิยาคมยศภัทร ตรสีงค์

11:32.1631 ร.ร. รัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์จริเมธ จันประกอบ

11:34.3732 เครอืขา่ยโรงเรยีนมัธยมจังหวดักระบี่ธนากร หนูคง

11:49.0834 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์อนุพงษ์ สง่ประเสรฐิ

12:16.9236 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาเจษฎากร ไทยจนี

12:47.4338 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอามัส ตโอมสอ

13:48.7240 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษากรกมล เถาวท์อง

DNS99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมคมสนั ณะสมบัติ

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมวฒุชิยั รักษาณี

DNf99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดวชริะ สทิธกิาร

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยวฒัน ์แซม่กุ

DNS99 ร.ร. บา้นคลองโรเจษฎา ธานรัีตน์

DNS99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมนรนิทรธ์ร พรหมมนต์

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  กลา้ณรงค ์เมอืงจันทร์

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  กรวทิย ์ไหมแกว้

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

9:40.541 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aธนโชต ิจันทรเ์สนะ

9:44.982 ร.ร. เวยีงสระสมโชค คงดี

9:55.933 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเจษฎา โพธิท์อง

10:00.064 ร.ร. เกาะสมยุโภไคย พกุมาก

10:00.366 เทศบาลนครหาดใหญ่เอกราช สวุรรณศรี

10:13.6110 ร.ร. นาทววีทิยาคมอดนัินท ์เทง่นา
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

10:28.3112 ร.ร. วเิชยีรมาตุเกรกิเกยีรต ิพรหมมี

10:29.1913 ร.ร. สววีทิยาภรูพัิฒน ์มาศสขุ

10:39.1417 ร.ร. เมอืงถลางรัฐนันท ์หลา้มะณี

10:51.1922 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ศภุฤกษ์ เพชรสงัข์

10:53.5324 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีภานุชยั นาคขาว

10:59.7526 ร.ร. เวยีงสระสทิธพิงศ ์บญุซงั

11:21.3628 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักธาราวนิ วเิศษกลิน่

11:25.4629 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์อภสิทิธิ ์สโมสร

11:41.2833 ร.ร. ทุง่สงจริวุตัร จลุเกลีย้ง

12:15.3535 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรุยิา สขุมณฑล

12:38.9737 ร.ร. ทุง่สงกรีตพิงศ ์คงมศ์รี

13:38.6839 ร.ร. ไชยาวทิยาธรีภัทร ชว่ยกลุ

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในนันทพงศ ์บัวพัว

DNS99 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบวงศกร วงอําพันธ์

DNS99 ร.ร. บา้นบางรปูสนธชิยั สวุรรณชนะ

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในวฒุนัินท ์แสงสวุรรณ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์อดุรชยั ดาทรัพย์

DNF99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยารัชชนนท ์ชจัูนทร์

DNS99 ร.ร. รัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์พรีพัฒน ์หนูพยนัต์

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  สรุศกัดิ ์โสดาจันทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลานสิรุยี ์เพ็ญแวตโอว้

DNS99 ชมรมกรฑีาชมุพรสภุัทร ์แกว้การี

DNF99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  สรุศกัดิ ์โสดาจันทร์

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +2.0

15.321 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์สง่ปลืม้

15.382 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวฒันชยั มสีวุรรณ

15.563 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์คงกลัง้

15.564 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิร ์นามตาปี

15.885 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ณัฐพงศ ์งามพริม้

16.016 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธวชัชยั คงแจม่

16.337 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจษฎา เพงิแกว้

DQ99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรีพัฒน ์เปาะทองคํา

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.9
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

110 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.9

15.741 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรัชชานนท ์สง่ปลืม้

16.002 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์คงกลัง้

16.393 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจษฎา เพงิแกว้

19.434 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  หสัดา อนิทานุกลู

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรีเดช ชว่ยไกร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรัชพล พันธป์ระดษิฐ์

DNS99 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมณฐกร จันทรอ์กัษร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาธรีเดช สยุสงัข์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐0.8

16.051 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวฒันชยั มสีวุรรณ

16.422 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ณัฐพงศ ์งามพริม้

21.363 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อนุวฒัน ์หมัดโละ๊

DNS99 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมศกัดพิล แกว้กล

DNS99 ร.ร. ทุง่สงสขุสนัต ์กลัน่สวุรรณ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐวฒุ ิแสงขํา

DNS99 ร.ร. เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)ชาญวทิย ์ติว้สยุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาภนัท หะยีอ่ามะ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐1.1

16.081 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรีพัฒน ์เปาะทองคํา

16.212 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิร ์นามตาปี

16.273 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธวชัชยั คงแจม่

16.954 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมยศกร ไกรนรา

18.195 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ชนสษิฎ ์พันผอ่น

DNS99 ร.ร. บา้นคลองโรเทพฤทธิ ์สกักู่

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  เมธาว ียนืยงค์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

59.105 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์คงกลัง้

1:00.697 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพทิกัษ์ รสเจรญิ

1:01.208 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรีพัฒน ์เปาะทองคํา

1:03.589 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐวฒุ ิแสงขํา

1:04.1810 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมปวรศิร ์นามตาปี

1:09.5314 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภมูวิวิฒัน ์พัฒนป์ระดษิฐ

1:10.3615 ร.ร. ทุง่สงสขุสนัต ์กลัน่สวุรรณ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาภนัท หะยีอ่ามะ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

58.222 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจษฎา เพงิแกว้

59.596 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวฒันชยั มสีวุรรณ

1:05.3312 ร.ร. เกาะสมยุจักรกฤษ จติรจง

1:05.4813 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมณฐกร จันทรอ์กัษร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ธรีเดช ชว่ยไกร

DQ99 ร.ร. สววีทิยาประสทิธชิยั นาคพังกาญจน์

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาภวูดล พันธแ์กว้

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์านี จริกฤต เวชสวุรรณ

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

58.723 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมธนพล ยะแหม

58.854 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้

1:04.8011 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพงษ์สฐิ แกว้วดัปรงิ

1:11.0716 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐพงษ์ เกตวุชิติ

1:18.3818 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมศกัดพิล แกว้กล

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์รัชพล จารพัุฒนกลู

DQ99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  หสัดา อนิทานุกลู

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ณัฐพงศ ์งามพริม้

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

56.931 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธวชัชยั คงแจม่

1:12.6017 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์านี รัชชานนท ์สมภักดี

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์สทุธศิกัดิ ์มเีสอื

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะชยัมคล วอ่งธารักษ์

DNS99 ร.ร. นาทววีทิยาคมอนุรักษ์ พาลวีล

DNF99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ศกัรนิทร ์พัฒนคง

DQ99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  เมธาว ียนืยงค์

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:58.811 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐวฒุ ิแสงขํา1

1 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอนุสร สามารถ2
1 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธวชัชยั คงแจม่3
1 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์สมวงค์4

2:01.012 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธราเทพ มขุโรจน์1
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนพฤทธิ ์รัตนบรุี2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชตน้ตการณ์ คลิง้ขลบิ3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถพล สทุธรัิกษ์4

2:01.503 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนพรจุน ์ บัวปลัง่1
3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนนทศ์กัดิ ์ฉมิแกว้2
3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนันทพงศ ์ปลอดแยง่3
3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ ์  ใหมพลู4

2:03.094 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่1
4 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎิ ์ปานสงัข์2
4 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิขาวสงข์3
4 ร.ร. พัทลงุณัฐพล นาคเกลีย้ง4

2:03.385 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสเุมธ ทองทพิย์1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจรีทปีต ์บญุดี2
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสรุชยั ขาวดํา3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจษฎา เพงิแกว้4

2:05.056 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมยศกร ไกรนรา1
6 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมสรไกร ไกรนรา2
6 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมวฒันชยั มสีวุรรณ3
6 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมธนพล ยะแหม4

2:06.327 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  เมธาว ียนืยงค์1
7 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ณัฐพงศ ์งามพริม้2
7 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  หสัดา อนิทานุกลู3
7 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ศภุณัฐ สรุกา4

2:11.818 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมหาญเดช พัฒนแดง1
8 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมเนตวิฒัน ์ประสมใจ2
8 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภมูวิวิฒัน ์พัฒนป์ระดษิฐ3
8 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
2:02.991 ‐27001  พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

2:03.322 ‐27026  ร.ร. พัทลงุ

2:04.153 ‐27064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

2:06.694 ‐27027  ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

2:10.255 ‐27038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

2:12.986 ‐27078  ร.ร. ทุง่สง

2:19.157 ‐27095  ร.ร. วเิชยีรมาตุ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

4x100/200/300/400 Relay
คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

2:02.971 ‐27094  ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี

2:04.722 ‐27065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

2:05.293 ‐27022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

2:05.914 ‐27063  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

2:12.465 ‐27012  ร.ร. สววีทิยา

2:14.256 ‐27047  ร.ร. เกาะสมยุ

DQ7 ‐27002  ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
2:01.181 ‐27029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

2:05.462 ‐27010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

2:07.133 ‐27020  ร.ร. เวยีงสระ

2:07.984 ‐27099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

DNS99 ‐27090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

DNS99 ‐27079  ร.ร. บา้นตาขนุวทิยา

DNS99 ‐27066  ร.ร. ทา่ชนะ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.691 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสหชาต ิคลา้ยอดุม1

1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธนกฤต ทองจันทร์2
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธรีพล เงางาม3
1 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสนัต ิอนุภักดิ์4

42.722 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธราเทพ มขุโรจน์1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาณวฐั ปัจจัย2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกฤต สาดสงูเนนิ3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนพฤทธิ ์รัตนบรุี4

43.163 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีธรีวฐุ นมิานบรูณวจิติร1
3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีกฤษดากรณ ์  ใหมพลู2
3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนนทศ์กัดิ ์ฉมิแกว้3
3 ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านีนพรจุน ์ บัวปลัง่4

43.504 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณัฐวฒุ ิเตยีวคบั1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอนุสร สามารถ2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพัชรพล สวสัดี3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์สมวงค์4

43.525 ร.ร. พัทลงุอนุภาพ ฤทธวิงศ์1
5 ร.ร. พัทลงุสกุฤษฎิ ์ปานสงัข์2
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่3
5 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิขาวสงข์4

43.666 ร.ร. เวยีงสระสรุยิา เสนวงศ์1
6 ร.ร. เวยีงสระณัฐดนัย รัตนบรุี2
6 ร.ร. เวยีงสระภมูรินิทร ์ชัน่กลุ3
6 ร.ร. เวยีงสระณัฐพล ชยัสวัสดิ์4

44.027 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสเุมธ ทองทพิย์1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวนัมนู หนูจันทร์2
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐวฒุ ิรักปาน3
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสรุชยั ขาวดํา4

44.228 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ธรีภัทร รัตนพันธ์1
8 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ฉะฝีอ ีหมัดหมดี2
8 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์อวริทุธิ ์คงชยั3
8 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์พสิษิฐ ์สวุรรณมณี4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
43.981 ‐27020  ร.ร. เวยีงสระ

44.142 ‐27027  ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

44.723 ‐27001  พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

46.644 ‐27040  ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐27066  ร.ร. ทา่ชนะ

DNS99 ‐27090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
43.021 ‐27063  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

44.302 ‐27026  ร.ร. พัทลงุ

45.913 ‐27065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

46.124 ‐27078  ร.ร. ทุง่สง

46.465 ‐27038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

47.126 ‐27099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
43.101 ‐27064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

43.212 ‐27029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

43.583 ‐27094  ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี

43.744 ‐27022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

45.405 ‐27010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

47.446 ‐27014  ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอด
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3:24.051 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรพภีัทร ชศูรี1

1 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธวชัชยั คงแจม่2
1 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอนุสร สามารถ3
1 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสานุทติย ์สมวงค์4

3:26.272 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจรีทปีต ์บญุดี1
2 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aธนโชต ิจันทรเ์สนะ2
2 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเจษฎา เพงิแกว้3
2 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสรุชยั ขาวดํา4

3:27.833 ร.ร. พัทลงุทตัธน พลูเพิม่1
3 ร.ร. พัทลงุณัฐพล เพ็งแกว้2
3 ร.ร. พัทลงุอนุภาพ ฤทธวิงศ์3
3 ร.ร. พัทลงุณัฐวฒุ ิขาวสงข์4

3:28.424 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชนพฤทธิ ์รัตนบรุี1
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชตน้ตการณ์ คลิง้ขลบิ2
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรหมมนิทร ์คงกลัง้3
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอรรถพล สทุธรัิกษ์4

3:29.395 ร.ร. เวยีงสระเจษฎาพร บญุพัว้1
5 ร.ร. เวยีงสระณัฐดนัย รัตนบรุี2
5 ร.ร. เวยีงสระสรุยิา เสนวงศ์3
5 ร.ร. เวยีงสระณัฐพล ชยัสวัสดิ์4

3:34.236 ร.ร. สววีทิยาศกัรนิทร ์ธารายศ1
6 ร.ร. สววีทิยาพลวรรษ ชมโลก2
6 ร.ร. สววีทิยาวฒุชิยั หนูหยู่3
6 ร.ร. สววีทิยาภรูพัิฒน ์มาศสขุ4

3:39.177 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อภวิฒัน ์จักรพมิพ์1
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้เอมรนิทร ์คงทอง2
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กฤษฎา ปลอดภญิโญ3
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อษัฎาวธุ บญุฤกษ์4

3:41.438 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภมูวิวิฒัน ์พัฒนป์ระดษิฐ1
8 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพสิฐิ กรดเกลา้2
8 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมเนตวิฒัน ์ประสมใจ3
8 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมหาญเดช พัฒนแดง4
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

4x400  Relay
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

3:30.681 ‐27029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

3:43.132 ‐27010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

DNS99 ‐27014  ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอด

DQ99 ‐27065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

DNS99 ‐27094  ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐27090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
3:36.031 ‐27026  ร.ร. พัทลงุ

3:42.202 ‐27038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

3:44.693 ‐27078  ร.ร. ทุง่สง

3:45.674 ‐27099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

DNS99 ‐27079  ร.ร. บา้นตาขนุวทิยา

DNS99 ‐27066  ร.ร. ทา่ชนะ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
3:31.231 ‐27064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

3:32.022 ‐27022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

3:32.773 ‐27020  ร.ร. เวยีงสระ

3:36.444 ‐27012  ร.ร. สววีทิยา

3:46.385 ‐27001  พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.431 ร.ร. เกาะสมยุอภริาม ชอบการ

6.412 ร.ร. รัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ทนิพันธุ ์เต็มสงัข์

6.413 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวนัมนู หนูจันทร์

6.344 ร.ร. พัทลงุธนวฒัน ์ขอบขํา

6.315 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศรตุ เหมราช

6.296 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเทพทตั จรเกตุ

6.257 ร.ร. พัทลงุปญุญพัฒน ์มบีญุเอยีด

5.928 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดปานตะวัน สาวนัดี

5.919 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณัฐวฒุ ิไกรคุม้

5.9110 ร.ร. บา้นเสด็จพทิยาคมธรีะวัฒน ์ไชยานุพงค์

5.7511 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาอลักอรห์มะ้ หามะ

5.6012 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจรีวตัร สายสระนอ้ย

5.5613 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐพงษ์ เกตวุชิติ

5.5414 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนโชต ิยอดสมบรูณ์
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

5.5315 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมพันธวชั อนิทรไพบลูย์

4.8916 ร.ร. รัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์วรวฒุ ิบญุเกือ้

4.8517 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ซายตู ีสะอิ

4.8118 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ภวูนาจ วงษ์ชนะ

4.6019 ร.ร. บา้นคลองโรคมกรชิ แสงโคกทราย

4.1320 ร.ร. บา้นทบัวังชาครติ เย็นบา้นควน

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์รัชพล จารพัุฒนกลู

DNS99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ธรีวัฒน ์มว่งขาว

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธรีวัฒน ์รักชพี

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ภรูวิฒัน ์ทองขาว

DNS99 ร.ร. ทุง่สงกรีตพิงศ ์คงมศ์รี

NM99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมอภวิฒัน ์วงคก์ลาง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ฑพัศกร ฤทธเิดช

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในธนชยั จงจติต์

DNS99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมภมูวิวิฒัน ์พัฒนป์ระดษิฐ

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาสณัหณัฐ ยงัอน้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธิชั งามขํา

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ศกัดิด์า ทวชียั

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.941 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวชริพล สอนรัมย์

1.942 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังชยัโรจน ์ศรกีมล

1.903 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพรีพัฒน ์อนิสวุรรณ

1.854 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aธรีพัฒน ์ภักดอีกัษร

1.855 ร.ร. พัทลงุพบธรรม อนิทรภักดิ์

1.806 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชตพิงศ ์แกว้กลุ

1.757 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ขนัตพิงษ์ แกน่เพชร

1.708 ร.ร. เกาะสมยุสน่ัน ธาตทํุาเล

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ศภุชยั ทองสนธิ

NM99 ร.ร. บา้นทบัวังอรณุรุง่ สงัผอ่ง

NM99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนโชต ิยอดสมบรูณ์

DNS99 ร.ร. พัทลงุหฤษฎ พรหมทอง

NM99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์อนันตศกัดิ ์วชิยัดษิฐ

DNS99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชเดชมนตร ีมพูระบญุ

DNS99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ธรีวัฒน ์มว่งขาว
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
14.431 ร.ร. พัทลงุปญุญพัฒน ์มบีญุเอยีด

14.042 ร.ร. รัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์ทนิพันธุ ์เต็มสงัข์

13.813 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจรีวตัร สายสระนอ้ย

13.774 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวนัมนู หนูจันทร์

13.485 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสไุฮม ีวาเลา๊ะ

13.286 ร.ร. พัทลงุธนวฒัน ์ขอบขํา

13.197 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเทพทตั จรเกตุ

13.178 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวชริพล สอนรัมย์

12.429 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรีดนย ์สกุใส

12.0110 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดปานตะวัน สาวนัดี

11.4211 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์อนันตศกัดิ ์วชิยัดษิฐ

NM99 ร.ร. รัษฎานุประดษิฐอ์นุสรณ์วรวฒุ ิบญุเกือ้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกติตธิชั งามขํา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ฑพัศกร ฤทธเิดช

DNS99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์ธรีวัฒน ์มว่งขาว

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศรตุ เหมราช

NM99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมนรนิทรธ์ร พรหมมนต์

NM99 ร.ร. บา้นทบัวังชาครติ เย็นบา้นควน

NM99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ณัฐวฒุ ิไกรคุม้

NM99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมอภวิฒัน ์วงคก์ลาง

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาสณัหณัฐ ยงัอน้

NM99 ร.ร. บา้นเสด็จพทิยาคมธรีะวัฒน ์ไชยานุพงค์

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุอภริาม ชอบการ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปรัชพล พันธป์ระดษิฐ์

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.491 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์คณาวฒุ ิขวญัทอง

38.932 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ทองงาม

36.983 ร.ร. พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

36.924 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ธนโชค ฉวภีักดิ์

36.555 ร.ร. พัทลงุภมูนัินท ์คงเกลีย้ง

32.606 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาฏหิารย ์คลา้ยวชิติ

31.197 ร.ร. เกาะสมยุสรุรัตน ์พัดชู

30.648 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสวุศิกัดิ ์อนิทรฤ์ทธิ์

29.679 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์วรีภัทร กองวงษา
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
29.4110 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนภทัร ์จันทรม์ขุ

29.3211 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธัชชยั ป่ินกาญจนไพบรูณ์

26.5212 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมพรีะพัฒน ์บญุชว่ย

25.1813 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธนกร ปิยะราช

23.5914 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอดศิร ธนพัฒนศ์ริ ิ

23.3015 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์วงศร์ะพ ีพงษ์พานชิ

23.4216 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ภธูฤทธิ ์สมัฤทธิ์

18.3317 เทศบาลนครหาดใหญ่ณัฐชนน รัตนภมูิ

DNS99 ร.ร. ควนขนุนวรรธนพล มะลทิอง

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามดลุยวตั ชมุชุม่

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์พรสวสัดิ ์สฤงคาร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ฑพัศกร ฤทธเิดช

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aภรูวิฒัน ์วรรณสขุ

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาปญุญพัฒน ์เนยีรเถอ้

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามณัฐพงศ ์มงคลนมิติ

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะอภวิฒัน ์นาคประทมุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bนราวทิย ์แกว้ทศัน์

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  เกรยีศกัดิ ์แอว๋อว่ม

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
45.641 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aภรูวิฒัน ์วรรณสขุ

36.432 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ทองงาม

33.853 ร.ร. บา้นทบัวังชยัพร มสุกิสาร

31.084 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกฤตพิงศ ์ปิติ

30.315 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสวุศิกัดิ ์อนิทรฤ์ทธิ์

28.926 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

27.187 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวฒันภัทร ตลูเพ็ง

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.021 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเรนุวฒัน ์ทองงาม

12.782 ร.ร. พัทลงุภมูนัินท ์คงเกลีย้ง

11.703 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์วรีภัทร กองวงษา

11.474 ร.ร. พัทลงุวษิณุ กอ่แกว้

11.325 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนภทัร ์จันทรม์ขุ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.196 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชอฑัฒ ์คงนวล

11.177 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมพรีะพัฒน ์บญุชว่ย

10.968 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสวุศิกัดิ ์อนิทรฤ์ทธิ์

10.909 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธัชชยั ป่ินกาญจนไพบรูณ์

10.8710 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

10.7011 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ภกูจิ วรกติโภคนิ

10.6512 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์คณาวฒุ ิขวญัทอง

10.6213 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ธนโชค ฉวภีักดิ์

10.6014 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบเลศิศริ ิศริเิลศิ

10.4715 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปาฏหิารย ์คลา้ยวชิติ

9.5816 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aภรูวิฒัน ์วรรณสขุ

8.8817 เทศบาลนครหาดใหญ่ณัฐชนน รัตนภมูิ

8.8018 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเทพทตั เสน็หมี

8.4419 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ณัฐพงศ ์คงแกว้

8.0420 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์จริพัฒน ์จติจันทร์

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามดลุยวตั ชมุชุม่

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยาปญุญพัฒน ์เนยีรเถอ้

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามกจิตศิกัดิ ์อรณุเพชร

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์พรสวสัดิ ์สฤงคาร

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bนราวทิย ์แกว้ทศัน์

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุสรุรัตน ์พัดชู

DNS99 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษาภาณุพงษ์ สองแกว้

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะอภวิฒัน ์นาคประทมุ

NM99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ภธูฤทธิ ์สมัฤทธิ์

DNS99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  เกรยีศกัดิ ์แอว๋อว่ม

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
54.661 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ธนโชค ฉวภีักดิ์

46.282 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bเอกรัฐ แกว้แจม่แจง้

42.913 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีธนกร เกดิสมบัติ

41.374 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์อดุมศักดิ ์เอยีดแกว้

40.385 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aภรูวิฒัน ์วรรณสขุ

38.876 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังธนภทัร ์จันทรม์ขุ

38.437 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมมาโนช หุม้ขาว

37.758 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปรุเชษณ ์คงไฝ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีชาย

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
35.699 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวรีภัทร บญุฤทธิ์

34.8610 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)วรทิธิธ์ร เหล็มปาน

34.3311 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bนราวทิย ์แกว้ทศัน์

22.8312 เทศบาลนครหาดใหญ่ณัฐชนน รัตนภมูิ

NM99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมภวูนนท ์สวสัดิว์งค์

NM99 ร.ร. สนิปนุคณุวชิญ์วรีภัทร กองวงษา

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสวุศิกัดิ ์อนิทรฤ์ทธิ์

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ณัฐพงศ ์ชมุแกว้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ฑพัศกร ฤทธเิดช

NM99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรพัทธ ์ไพบลูยจ์ติต์

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามจักรพงศ ์ศรอีอ่น

DNS99 ร.ร. มัธยมบา้นทําเนยีบภวูดล ครยุทอง

NM99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์จริพัฒน ์จติจันทร์

NM99 ร.ร. บา้นทบัวังชยัพร มสุกิสาร

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามภมูภิัทร ชยัธรรม

DNS99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธัชชยั ป่ินกาญจนไพบรูณ์

NM99 พระแสงพนุพนิศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์าน ี  ภธูฤทธิ ์สมัฤทธิ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาธรีเดช สยุสงัข์


