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

15 ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.1

7.771 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอธชิา เพ็ชรกลุ

8.132 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอญัชล ีจนิโน

8.133 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์เพชรรักษ์

8.144 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชนาภา รัชชะ

8.175 ร.ร. พัทลงุพชิชรอร คงผอม

8.186 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจรัิชญา หาราช

8.187 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกาญจนา จะรรุาช

8.298 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชตุภิา สําเภาทอง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.8

7.901 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอธชิา เพ็ชรกลุ

8.272 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชนาภา รัชชะ

8.533 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ

8.824 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาสทุธกิานต ์กติตคิณุ

8.875 ร.ร. อนุบาลงามทองนุษรา ปานศริิ

9.796 ร.ร. ตะโหมดเบญจภรณ ์คงรักที่

9.847 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดชนนิาถ คงขนั

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีปรฉัิตร บญุมณี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.9

8.471 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

8.742 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเสาวรัตน ์ชวูชิยั

8.843 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณฐอร ถงุน้ําดํา

9.294 ร.ร. วดัพรศุรีประภัทรสร ถาพร

9.865 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดศศนิภิา สงัขเ์มอืง

10.066 ร.ร. ตะโหมดนันทชิา จ่ัวสกลุ

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีรัตนพร ใฝ่สขุ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.8

8.401 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักนันธชิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

8.632 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์

9.023 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีดวงหทยั ชฤูกษ์

9.034 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมพรนภัทร นุชอยู่

9.325 ร.ร. ทา่ชนะวนดิา โชตรัิตน์

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุมนัสนันท ์รัตนแกว้

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีหทยัรัตน ์จันทรแ์กว้

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.5
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.5

8.191 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอญัชล ีจนิโน

8.292 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจรัิชญา หาราช

8.743 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอรจริา สบื

8.994 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมนริมล อนิทบั

9.025 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดสดุัสสร เมอืงรักษ์

9.286 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนาถประภา มะณีบัว

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอรัญญา เพยีงลิม้

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.0

8.601 เทศบาลนครภเูกต็บษุกร วอ่งการ

8.652 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดอรอมุา หนูชว่ย

8.903 ร.ร. ทุง่สงจริาภรณ ์พรหมมาตร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์อดศิา เหมพันธ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ณัฐนติ คณุาธรรม

DNS99 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาภัทรวด ีสามปลืม้

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ธดิารัตน ์ศรงีาม

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.8

8.111 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์เพชรรักษ์

8.322 เทศบาลนครภเูกต็ณัจวา เรงิสมทุร

8.593 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชนาภา สําเภาทอง

9.014 ร.ร. ศรยีาภัยอทุยัทพิย ์ใจแกว้

9.135 ร.ร. ทุง่สงสภุัสสร รัญเวศ

9.176 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ณปภา จติตธ์รรม

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐมล พลสดุ

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +2.9

8.151 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกาญจนา จะรรุาช

8.302 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชตุภิา สําเภาทอง

8.623 เทศบาลนครหาดใหญ่เซบญีา่ หมัดสอิ

8.924 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้จรัิชญา ชายเกลีย้ง

9.655 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวาสนา บญุคุม้

10.086 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมกฤตยา เจรญิแพทย์

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิปภาดา จันทกาญจน์

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 +1.9

8.621 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิตยิากร ดําทอง

8.832 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาเอมวกิา เหยีดขนุทด
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 +1.9

9.063 ร.ร. ศรยีาภัยปัณฑติา งามดี

9.094 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ฐติกิานต ์เมง่หอ้ง

9.225 ร.ร. พัทลงุวชิญาดา คงออ่น

9.286 ร.ร. วเิชยีรมาตุกรวภิา นมิติถวลิ

10.927 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมศริลิกัษณ ์กระจวิผา

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9 +1.4

8.231 ร.ร. พัทลงุพชิชรอร คงผอม

8.582 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ีหง้เขยีบ

8.783 ร.ร. อนุบาลงามทองฐาปน ีแซจู่ ้

8.794 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้พชิชาภา กดแกว้

9.055 ร.ร. วดัพรศุรีพมิพกานต ์สายทองแท ้

9.186 ร.ร. วเิชยีรมาตุทพิยาภรณ ์ชยัศริิ

9.537 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพมิพก์นก ทองนอก

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.7

12.021 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอธชิา เพ็ชรกลุ

12.752 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

12.883 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์เพชรรักษ์

12.954 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอญัชล ีจนิโน

12.995 ร.ร. พัทลงุพชิชรอร คงผอม

13.046 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชนาภา รัชชะ

13.057 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจรัิชญา หาราช

13.268 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชตุภิา สําเภาทอง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.1

13.391 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชนาภา รัชชะ

13.582 ร.ร. สตรภีเูก็ตสริวิมิล บญุชา้ง

14.353 ร.ร. ทา่ชนะณัฏฐณีิ ชยัวรัิชตกิลุ

14.484 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอรัญญา เพยีงลิม้

14.955 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ฐติกิานต ์เมง่หอ้ง

15.136 ร.ร. วดัพรศุรีประภัทรสร ถาพร

15.727 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพมิพก์นก ทองนอก

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐมล พลสดุ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

13.911 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ชนดิาภา แกว้หยอด
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

14.302 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาสทุธกิานต ์กติตคิณุ

14.603 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าถ เพชรสวุรรณ

14.624 ร.ร. พัทลงุมัญชสุา สวุรรณรัตน์

14.995 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีรัตนพร ใฝ่สขุ

16.316 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีหทยัรัตน ์จันทรแ์กว้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปภาดา ศรยีา

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะวนดิา โชตรัิตน์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.9

13.451 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชตุภิา สําเภาทอง

13.932 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิตยิากร ดําทอง

14.043 ร.ร. ทา่ชนะปารติตา พุม่กลอ่ม

14.444 ร.ร. ศรยีาภัยอทุยัทพิย ์ใจแกว้

16.205 ร.ร. ตะโหมดบัณฑติา อกัษรพันธ์

16.536 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมนันทน์ภสั ปรชีา

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุมนัสนันท ์รัตนแกว้

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีปรฉัิตร บญุมณี

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +1.3

13.711 เทศบาลนครภเูกต็ณัจวา เรงิสมทุร

13.952 เทศบาลนครภเูกต็อนุสรา อนิทรพ์รหม

14.213 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้พชิชาภา กดแกว้

14.624 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมทวิาภรณ ์รักบํารงุ

15.175 ร.ร. วเิชยีรมาตุทพิยาภรณ ์ชยัศริิ

15.576 ร.ร. อนุบาลงามทองชนกิานต ์คนใหญบ่า้น

DNS99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดศริภิรณ ์จันทรค์ง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กนกวรรณ สอนมา

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.8

13.211 ร.ร. พัทลงุพชิชรอร คงผอม

13.852 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอรจริา สบื

14.373 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดสดุัสสร เมอืงรักษ์

14.954 ร.ร. ทา่ชนะจรีาภรณ ์ทพิยม์ณี

15.105 ร.ร. วเิชยีรมาตุกรวภิา นมิติถวลิ

15.346 ร.ร. ตะโหมดจติรกญัญา ราชสวุรรณ์

15.967 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาวาสนา บญุคุม้

16.628 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมปภาวรนิทร ์คงวงัลํา
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

100 m.
คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.9

12.191 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอธชิา เพ็ชรกลุ

13.792 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดอรอมุา หนูชว่ย

13.853 เทศบาลนครหาดใหญ่เซบญีา่ หมัดสอิ

14.064 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกนกวรรณ มณีฉาย

14.755 ร.ร. บา้นโปะหมออมราพร สูส่ม

15.616 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดภัสสราพร อนันต์

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีปภาวด ีอนิทานุกลู

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +1.4

13.021 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

13.052 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจรัิชญา หาราช

13.143 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์เพชรรักษ์

14.544 ร.ร. ศรยีาภัยปัณฑติา งามดี

14.695 ร.ร. มัธยมจติจัณรัชฎากร เตมิพรอ้ม

14.816 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ณปภา จติตธ์รรม

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิปภาดา จันทกาญจน์

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 +1.0

13.801 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัสรยีา ปัญญา

14.202 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณฐอร ถงุน้ําดํา

14.463 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสกุลัยา ชยัสทิธิ์

14.854 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลานันธดิา สวุรรณสนุทร

14.965 ร.ร. ทุง่สงสภุัสสร รัญเวศ

14.986 ร.ร. วดัพรศุรีพมิพกานต ์สายทองแท ้

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ธดิารัตน ์ศรงีาม

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9 +0.8

13.871 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกลุสิรา แกว้เทวา

14.142 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชนาภา สําเภาทอง

14.283 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักรัชลดา ฟักทองมาก

14.424 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมราชพฤกษ์ เต็งมศีรี

14.665 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังจฑุารัตน ์สงัหอ์นิทร์

14.686 ร.ร. ทุง่สงจริาภรณ ์พรหมมาตร

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์พรรสิา คงสวุรรณ

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10 +1.1

13.241 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอญัชล ีจนิโน

13.612 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักนันธชิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

13.753 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่10 / HEAT 10 +1.1

14.594 ร.ร. อนุบาลงามทองฐาปน ีแซจู่ ้

14.735 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมนริมล อนิทบั

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาปรศินา สขุเกดิ

DNS99 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยากรองทอง พรหมมาก

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.781 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

44.032 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ

44.083 เทศบาลนครภเูกต็ณัจวา เรงิสมทุร

44.184 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกลุสิรา แกว้เทวา

44.825 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยาพัชร พงศาปาน

45.216 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ

45.277 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักรัตนต์กิาล นกขุม้

45.878 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กลัญา หนูแดง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
45.221 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยาพัชร พงศาปาน

48.922 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดสภุัสสรา คงแกว้

51.083 ร.ร. วดัพรศุรีวรรณดา จอมประมาณ

52.644 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมมณฑติา ทองสอน

DNS99 เทศบาลนครภเูกต็อนุสรา อนิทรพ์รหม

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์พญิศณีิ คลา้ยคลิง้

DNS99 เทศบาลนครหาดใหญ่เซบญีา่ หมัดสอิ

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิปภาดา จันทกาญจน์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
43.651 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

44.522 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกลุสิรา แกว้เทวา

47.693 ชมรมกรฑีาชมุพรธรีดา วศิาลวเิศษวงศ์

49.314 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยากลัยรัตน ์นพคณุ

50.875 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มนฤมล ทิง้กรดี

51.536 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมวรัญญา ทองกลู

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์พรรสิา คงสวุรรณ

DNS99 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศภุลกัษณ ์รักษาชล

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
44.351 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
44.772 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ

48.323 เทศบาลนครหาดใหญ่กญัญานัท กลิน่น้ําหอม

DNS99 ร.ร. บา้นเนนิทองชนสิรา จะดอม

DNS99 ชมรมกรฑีาชมุพรนภัสนันท ์วงษ์ดํารงศักดิ์

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิรัตนากร ไชยวงษ์

DNS99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดพรเพ็ญ ธนาเดชสกลุ

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุมนัสนันท ์รัตนแกว้

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
47.001 ร.ร. เวยีงสระอธชิา พทิกัษ์

48.762 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมราชพฤกษ์ เต็งมศีรี

DQ99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกนกวรรณ ชแูหละ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชนาภา รัชชะ

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะจรีาภรณ ์ทพิยม์ณี

DNS99 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษาชนดิาภา ศรสีจุรติ

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยกมลชนก สมเพช

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีปรฉัิตร บญุมณี

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
46.291 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ชนดิาภา แกว้หยอด

47.142 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวชิญาพร เกือ้วงษ์

49.843 ร.ร. วเิชยีรมาตุนันทน์ภสั เสน็เทพ

DQ99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุชนติา ชว่ยชโูชติ

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมนันทกิานต ์ฟุ้งเฟ่ือง

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีรัตนพร ใฝ่สขุ

DNS99 ร.ร. วดัพรศุรีปกติตา ปาคะเชนทร์

DNS99 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมปภาวรนิทร ์คงวงัลํา

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
45.821 เทศบาลนครภเูกต็ณัจวา เรงิสมทุร

46.412 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้มัณทกานต ์บญุเย็น

47.383 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์นภัสสร ภาณุวัฒนากร

52.624 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีหทยัรัตน ์จันทรแ์กว้

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐมล พลสดุ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กนกวรรณ สอนมา

DQ99 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาเอมวกิา เหยีดขนุทด

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักธดิารัตน ์ศรเีพชร
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

300 m.
คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

45.621 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กลัญา หนูแดง

45.622 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลานันธดิา สวุรรณสนุทร

49.123 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอรัญญา เพยีงลิม้

52.594 ร.ร. ตะโหมดพมิพช์นก บัวทอง

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะณัฏฐณีิ ชยัวรัิชตกิลุ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปภาดา ศรยีา

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ปัทมา พรหมภักดี

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักเมธาวรนิทร ์รักกะเปา

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8
47.091 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ีหง้เขยีบ

48.902 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์เขมมกิา ศรรีะวิ

51.603 ร.ร. พัทลงุวลัลสา ศทัโธ

51.654 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์อภชิาน ีเขยีวออ่น

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีปภาวด ีอนิทานุกลู

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาทกัษิณา สขุสบาย

DNS99 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีขวญัฤทยั กศุล

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักรัตนต์กิาล นกขุม้

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9
45.981 ร.ร. นาทววีทิยาคมกติญิา ชแูกว้

48.492 ร.ร. พัทลงุมัญชสุา สวุรรณรัตน์

50.123 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ชนาภา วรีะสขุ

52.254 ร.ร. เชงิทะเลวทิยาคม "จตุ‐ิกอ้ง" อนุสรณ์นัสรนิทร ์เภาเล็น

1:00.915 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชกฤษเทา วจนะ

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยากนกวรรณ ณ เจรญิ

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะปารติตา พุม่กลอ่ม

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:43.272 ร.ร. นาทววีทิยาคมกติญิา ชแูกว้

1:47.214 ร.ร. เวยีงสระอธชิา พทิกัษ์

1:49.289 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อรพนิ เพ็ชรศรี

1:52.5711 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้องัคณา สง่เสรมิ

1:58.6214 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาหนึง่ฤทยั ชนิรักษา

2:01.0018 เทศบาลนครหาดใหญ่กญัญานัท กลิน่น้ําหอม

2:01.0319 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกฤตญิา เพชรจนุ

2:09.8929 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเยาวภา เดชารัตน์
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2:14.8432 ร.ร. เวยีงสระสพุรรษา เสสล

2ซ17.9233 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาฟาลนิดา เจ๊ะมะ

2ซ31.0736 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมกลุณัฐฎา ไทรพันธแ์กว้

DNS99 ชมรมกรฑีาชมุพรนภัสนันท ์วงษ์ดํารงศักดิ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ลดามณ ีคงตดุ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:43.261 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยาพัชร พงศาปาน

1:48.115 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักธดิารัตน ์ศรเีพชร

1:48.786 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดศภุลกัษณ ์รักษาชล

2:01.1820 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์พจน ีแกว้จันทร์

2:02.5122 ร.ร. บา้นคลองโรนันทน์ภสั ฟมุกรด

2:03.3423 ร.ร. วเิชยีรมาตุนันทน์ภสั เสน็เทพ

2:08.4326 ร.ร. ตะโหมดเขมวกิา รุง่กลิน่

2:18.5534 ร.ร. ตะโหมดแววตา ระวงัทรัพย์

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีพมิพษา ศรดีา

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักเมธาวรนิทร ์รักกะเปา

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาธดิารัตน ์โภคยั

DNS99 ร.ร. บา้นเนนิทองชนสิรา จะดอม

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ปัทมา พรหมภักดี

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:46.143 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aฉัตรธดิา ทวทีอง

1:49.168 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดอภชิญา สขุบาล

1:50.0110 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิอรปรยีา ภักดลีน้

1:59.1015 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมนริมล อนิทบั

1:59.7217 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุปราณปรยีา ชแูกว้

2:05.8824 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์อภชิาน ีเขยีวออ่น

2:09.0528 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสกุลัยา ชยัสทิธิ์

2:11.7330 ร.ร. เชงิทะเลวทิยาคม "จตุ‐ิกอ้ง" อนุสรณ์นัสรนิทร ์เภาเล็น

2:13.2731 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฐวรา ศรีี

DNS99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยานภัสสร ตน้ตาลเดีย่ว

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชวศิา ถวาย

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ธนันธดิา จันทรท์พินา

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1:48.857 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัตรพมิล จันทรชติ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1:54.2312 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิตยิากร ดําทอง

1:56.4813 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกญัญารักษ์ เย็นใส

1:59.1616 ชมรมกรฑีาชมุพรธรีดา วศิาลวเิศษวงศ์

2:01.6621 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กาญจนา สงัขท์อง

2:06.6325 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมนันทกิานต ์ฟุ้งเฟ่ือง

2:08.5927 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์พมิพศิา ศรดีา

2:24.2035 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมพมิพสิทุธิ ์จรา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์กนกวรรณ สอนมา

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักภัทตราวด ีฤทธธิรรม

DNS99 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยากรองทอง พรหมมาก

DNS99 ร.ร. วดัพรศุรีปกติตา ปาคะเชนทร์

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุมนัสนันท ์รัตนแกว้

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.4

10.201 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีตรชีฎา กอ้นทอง

11.222 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมอาทติยา ศรวีเิชยีร

11.393 ร.ร. วดัพรศุรีฐติมิา ลิม่พานชิ

11.494 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้จรัิชญา ชายเกลีย้ง

11.515 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัฐชา เอยีดนุช

11.576 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอญัชสิา เด็ดดวง

11.687 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพน์ศิา บัวเผอืน

11.758 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชริญาณ สมรปู

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.8

11.311 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอญัชสิา เด็ดดวง

11.512 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมอาทติยา ศรวีเิชยีร

11.613 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัฐชา เอยีดนุช

11.644 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้จรัิชญา ชายเกลีย้ง

11.745 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพน์ศิา บัวเผอืน

12.836 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพัชรพรรณ หว่งจรงิ

DNS99 กรฑีาพนางตงุนพมาศ ยิม้ดว้ง

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปภาดา ศรยีา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.9

10.331 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีตรชีฎา กอ้นทอง

11.932 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชริญาณ สมรปู
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

60 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.9

12.773 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพรทพิย ์หนูเกือ้

13.674 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพมิพก์นก ทองนอก

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจฑุารัตน ์จันทรอ์อ่น

DNS99 ร.ร. บา้นเนนิทองชนสิรา จะดอม

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชนกนาถ หลอ่ลี

DNS99 ร.ร. ควนขนุนวจิติรา หมิน่โต

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.9

11.821 ร.ร. วดัพรศุรีฐติมิา ลิม่พานชิ

11.942 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกญัญารักษ์ เย็นใส

12.013 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรุง่รจุ ิใจหา้ว

12.304 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิจฑุามณี พานชิ

13.145 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาอชริญา หมัดหิม่

15.086 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ธัญวรัตน ์แซเ่จง

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ณปภา จติตธ์รรม

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.0

32.021 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีตรชีฎา กอ้นทอง

32.892 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้มัณทกานต ์บญุเย็น

34.173 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอญัชสิา เด็ดดวง

36.364 ร.ร. วดัพรศุรีฐติมิา ลิม่พานชิ

36.895 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้จรัิชญา ชายเกลีย้ง

37.346 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมอาทติยา ศรวีเิชยีร

40.917 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ธัญวรัตน ์แซเ่จง

DNF99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจฑุารัตน ์จันทรอ์อ่น

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.0

36.381 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจฑุารัตน ์จันทรอ์อ่น

38.182 ร.ร. วดัพรศุรีฐติมิา ลิม่พานชิ

38.753 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีรุง่รจุ ิใจหา้ว

41.264 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพรทพิย ์หนูเกือ้

42.645 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพน์ศิา บัวเผอืน

44.396 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาพัชรพรรณ หว่งจรงิ

46.287 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิจฑุามณี พานชิ

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมนริมล อนิทบั

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.1
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

200 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 0.1

32.771 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีตรชีฎา กอ้นทอง

37.652 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกญัญารักษ์ เย็นใส

37.833 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมอาทติยา ศรวีเิชยีร

42.334 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ธัญวรัตน ์แซเ่จง

45.205 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาอชริญา หมัดหิม่

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชนกนาถ หลอ่ลี

DNS99 กรฑีาพนางตงุนพมาศ ยิม้ดว้ง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.0

34.031 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้มัณทกานต ์บญุเย็น

35.842 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอญัชสิา เด็ดดวง

37.353 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้จรัิชญา ชายเกลีย้ง

40.034 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัฐชา เอยีดนุช

DNS99 ร.ร. บา้นคลองพังกลางสชุาวด ีอสิระ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ปภาดา ศรยีา

DNS99 ร.ร. บา้นเนนิทองชนสิรา จะดอม

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:19.591 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีศริลิาวลัย ์สขุพทัิกษ์1

1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจรัิชญา หาราช2
1 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอธชิา เพ็ชรกลุ3

1:23.402 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเสาวรัตน ์ชวูชิยั1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัสรยีา ปัญญา2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร3

1:23.733 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์เพชรรักษ์1
3 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุชนติา ชว่ยชโูชติ2
3 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอญัชล ีจนิโน3

1:23.844 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกาญจนา จะรรุาช1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชนาภา รัชชะ2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกลุสิรา แกว้เทวา3

1:26.335 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักนันธชิา พันธุรั์กษ์ณรงค์1
5 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักเมธาวรนิทร ์รักกะเปา2
5 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักธดิารัตน ์ศรเีพชร3

1:27.056 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชนาภา สําเภาทอง1
6 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชตุภิา สําเภาทอง2
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กลัญา หนูแดง3

1:29.237 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้จรัิชญา ชายเกลีย้ง1
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ชนดิาภา แกว้หยอด2
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อรพนิ เพ็ชรศรี3

1:34.418 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าถ เพชรสวุรรณ1
8 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาปนัดดา พรประสทิธิ์2
8 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาหนึง่ฤทยั ชนิรักษา3

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:19.321 ‐26053  ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

1:25.142 ‐26003  ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก

1:25.753 ‐26064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

1:29.424 ‐26029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

1:32.495 ‐26065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

1:33.556 ‐26019  ร.ร. ควนสบุรรณวทิยา

DNS99 ‐26090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:24.691 ‐26022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

1:26.872 ‐26038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

1:28.123 ‐26030  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

1:30.104 ‐26037  สมาคมกฬีาอําเภอชะอวด

DNS99 ‐26071  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

DNS99 ‐26102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐26062  เทศบาลนครภเูกต็

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1:27.861 ‐26027  ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

1:32.612 ‐26099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

1:32.983 ‐26058  ร.ร. อนุบาลงามทอง

1:36.774 ‐26005  ร.ร. วดัพรศุรี

1:36.815 ‐26010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

1:47.106 ‐26067  ร.ร. ตะโหมด

DNS99 ‐26031  ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
1:27.251 ‐26028  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ

1:28.302 ‐26026  ร.ร. พัทลงุ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

3x100/200/300 Relay

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
1:29.253 ‐26066  ร.ร. ทา่ชนะ

1:35.254 ‐26095  ร.ร. วเิชยีรมาตุ

DNS99 ‐26002  ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลา

DNS99 ‐26014  ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอด

DNS99 ‐26054  ร.ร. บา้นทบัใหม่

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.801 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอญัชล ีจนิโน1

1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุชนติา ชว่ยชโูชติ2
1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์เพชรรักษ์3
1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกนกวรรณ ชแูหละ4

50.082 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีศริลิาวลัย ์สขุพทัิกษ์1
2 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีจรัิชญา หาราช2
2 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีนัฐณชิา แซเ่ลา้3
2 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีอธชิา เพ็ชรกลุ4

50.663 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเสาวรัตน ์ชวูชิยั1
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัสรยีา ปัญญา2
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ3
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร4

50.774 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอรสิรา ใจรุง่1
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชนาภา รัชชะ2
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐวรา เลขะจติต์3
4 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกาญจนา จะรรุาช4

51.125 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักรัตนต์กิาล นกขุม้1
5 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักนันธชิา พันธุรั์กษ์ณรงค์2
5 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักเมธาวรนิทร ์รักกะเปา3
5 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์4

53.336 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้องัคณา สง่เสรมิ1
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ชนดิาภา แกว้หยอด2
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้พชิชาภา กดแกว้3
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้มัณทกานต ์บญุเย็น4

53.567 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าถ เพชรสวุรรณ1
7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ2
7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ีหง้เขยีบ3
7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาปนัดดา พรประสทิธิ์4
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
53.798 เทศบาลนครภเูกต็ธนภรณ ์สงิหจ์านุสงค์1

8 เทศบาลนครภเูกต็จริตา ดสีงคราม2
8 เทศบาลนครภเูกต็บษุกร วอ่งการ3
8 เทศบาลนครภเูกต็กิง่กาน แลสงู4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
51.111 ‐26053  ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

53.632 ‐26027  ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

58.113 ‐26071  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

58.964 ‐26010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

DNS99 ‐26014  ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอด

DQ99 ‐26058  ร.ร. อนุบาลงามทอง

DNS99 ‐26090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
53.421 ‐26030  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

54.382 ‐26063  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

54.783 ‐26026  ร.ร. พัทลงุ

56.914 ‐26005  ร.ร. วดัพรศุรี

59.905 ‐26067  ร.ร. ตะโหมด

DNS99 ‐26054  ร.ร. บา้นทบัใหม่

DNS99 ‐26031  ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
51.051 ‐26064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

51.652 ‐26022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

53.283 ‐26038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

53.294 ‐26062  เทศบาลนครภเูกต็

53.525 ‐26037  สมาคมกฬีาอําเภอชะอวด

55.336 ‐26066  ร.ร. ทา่ชนะ

55.857 ‐26029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
49.881 ‐26028  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ

51.462 ‐26003  ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก

54.203 ‐26019  ร.ร. ควนสบุรรณวทิยา

55.744 ‐26065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

57.085 ‐26099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 59 of 98
กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

15 ปีหญงิ

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
DNS99 ‐26102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:55.601 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัสรยีา ปัญญา1

1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัตรพมิล จันทรชติ2
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ3
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร4

2:55.772 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกนกวรรณ ชแูหละ1
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุธัญญลกัษณ ์เพชรรักษ์2
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอญัชล ีจนิโน3
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุชนติา ชว่ยชโูชติ4

2:55.783 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aอรสิรา ใจรุง่1
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปิยาพัชร พงศาปาน2
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชนาภา รัชชะ3
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aฉัตรธดิา ทวทีอง4

3:05.404 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้องัคณา สง่เสรมิ1
4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ชนดิาภา แกว้หยอด2
4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้มัณทกานต ์บญุเย็น3
4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้พชิชาภา กดแกว้4

3:06.075 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศลษิา มากแกว้1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวชิญาพร เกือ้วงษ์2
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพรทพิย ์หนูเกือ้3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังกญัญารักษ์ เย็นใส4

3:12.176 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดอรอมุา หนูชว่ย1
6 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดสภุัสสรา คงแกว้2
6 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดบญุสติา นาคเกลีย้ง3
6 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดอภชิญา สขุบาล4

3:12.487 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์นภัสสร ภาณุวัฒนากร1
7 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์พจน ีแกว้จันทร์2
7 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ชนาภา สําเภาทอง3
7 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กาญจนา สงัขท์อง4

DQ99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาปนัดดา พรประสทิธิ์1
99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ีหง้เขยีบ2
99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพน์ศิา บัวเผอืน3
99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าถ เพชรสวุรรณ4
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

4x300  Relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
2:56.561 ‐26022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

2:57.852 ‐26028  ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุ

3:10.763 ‐26037  สมาคมกฬีาอําเภอชะอวด

3:42.064 ‐26010  ร.ร. บา้นนาวทิยาคม

DNS99 ‐26066  ร.ร. ทา่ชนะ

DNS99 ‐26058  ร.ร. อนุบาลงามทอง

DNS99 ‐26090  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
3:04.321 ‐26038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

3:07.692 ‐26027  ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์

3:16.423 ‐26099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

3:18.294 ‐26062  เทศบาลนครภเูกต็

3:30.955 ‐26031  ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

DNS99 ‐26005  ร.ร. วดัพรศุรี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
3:03.431 ‐26064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

3:06.512 ‐26030  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

3:17.693 ‐26003  ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก

3:41.304 ‐26067  ร.ร. ตะโหมด

DNS99 ‐26014  ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอด

DQ99 ‐26026  ร.ร. พัทลงุ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
3:06.561 ‐26029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

3:13.492 ‐26065  ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคม

DNS99 ‐26102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

DNS99 ‐26071  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

DNS99 ‐26019  ร.ร. ควนสบุรรณวทิยา

DNS99 ‐26079  ร.ร. บา้นตาขนุวทิยา

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.931 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกาญจนา จะรรุาช

4.722 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีวรรณวสิาข ์นาวาทอง

4.553 เทศบาลนครภเูกต็อนุสรา อนิทรพ์รหม

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

15 ปีหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.495 กรฑีาพนางตงุฐติรัิตน ์สงัขท์องกลุ

4.296 กรฑีาพนางตงุธดิารัตน ์เฮง้สวุรรณ

4.217 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดสภุัสสรา คงแกว้

4.208 เทศบาลนครภเูกต็เกศนิ ีจันทรแ์กว้

4.109 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปภาวรนิทร ์คงสง

4.0311 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจรยิา อุน่ทรัพย์

3.9712 ร.ร. บา้นโปะหมออมราพร สูส่ม

3.9613 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังบษุบา จันสํารวม

3.9114 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้จรัิชญา ชายเกลีย้ง

3.8115 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ลดัดา ลาบมาตร

3.7116 ร.ร. วดัพรศุรีสฑุาสณีี แกว้สงิขรณ์

3.6417 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาอภญิญา สขุเพ็ง

3.5918 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์สราศณิี ทองรอ่ด

3.4919 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอรอมุา น้ําตาลพอด

4.0619 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aวรรณวสิา วชิยัดษิฐ์

3.3320 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้พชิชาภา กดแกว้

3.2221 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์จฬุาลกัษณ ์แสงรุง้

3.2022 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มนฤมล ทิง้กรดี

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาหทยัชนก ทองคํา

DNS99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชกฤษเทา วจนะ

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมนริมล อนิทบั

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุมนัสนันท ์รัตนแกว้

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักรัชลดา ฟักทองมาก

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุณัฐมล พลสดุ

DNS99 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาพรฑติา ชาตดํิา

DNS99 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมวรัญญา ทองกลู

DNS99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มสกุญัญา ทรัพยนุ์ช

DNS99 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมพรนภัทร นุชอยู่

DNS99 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาสทุธกิานต ์กติตคิณุ

DNS99 ร.ร. วดัพรศุรีวรรณดา จอมประมาณ

DNS99 ร.ร. บา้นคลองพังกลางสชุาวด ีอสิระ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.451 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุัสสร ชมุนวล

1.402 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปวณีา นุ่นชู
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.402 เทศบาลนครภเูกต็เกศนิ ีจันทรแ์กว้

1.404 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปวชิญาดา รัตนมณี

1.355 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังจาระว ีคําเกดิ

1.306 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญาวรี ์พทุธสวสัดิ์

1.307 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์ลดัดา ลาบมาตร

1.308 ร.ร. พัทลงุวลัลสา ศทัโธ

1.308 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอรอมุา น้ําตาลพอด

1.2510 เทศบาลนครภเูกต็จริตา ดสีงคราม

NM99 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาพรฑติา ชาตดํิา

DNS99 สมาคมกฬีาอําเภอชะอวดอภชิญา สขุบาล

NM99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มนฤมล ทิง้กรดี

NM99 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาศริกิลัยา จันทรกาหลกั

DNS99 ร.ร. ควนขนุนวจิติรา หมิน่โต

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.381 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกาญจนา จะรรุาช

9.862 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาจรยิา อุน่ทรัพย์

9.703 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชตุกิาญจน ์ดํามี

9.554 กรฑีาพนางตงุธดิารัตน ์เฮง้สวุรรณ

9.155 กรฑีาพนางตงุฐติรัิตน ์สงัขท์องกลุ

9.066 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังบษุบา จันสํารวม

8.537 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังปภาวรนิทร ์คงสง

8.078 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)นุรฮานา ชว่ยเสม็

DNS99 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาศริกิลัยา จันทรกาหลกั

DNS99 ร.ร. หาดใหญว่ทิยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยาพรฑติา ชาตดํิา

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอรัญญา เพยีงลิม้

DNS99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดทศันยีา สทิธชิยั

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
28.571 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชญานศิ แซอุ่ย้

24.432 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศลษิา มากแกว้

22.103 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสรัุฐญากาญ จติตสํ์ารวย

21.974 ร.ร. ทา่ชนะปณัฎฏา พันยโุดด

21.875 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฐวรา ศรีี



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 63 of 98
กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

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

15 ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
19.986 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชริญาณ สมรปู

19.317 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษาธัญญารัตน ์แซฉั่น

17.798 ร.ร. บา้นทบัวังศรษิา นาคสวุรรณ

17.499 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยาบปุผชาต ิลนุพงษ์

17.4610 ร.ร. บา้นหนา้เขาใตร้ม่เย็น 2ธรีนาฏ สทิธดํิารงค์

19.3111 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณชิกมล นุย้นอ้ย

16.6912 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาอภญิญา สขุเพ็ง

16.6713 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสจุริา ทองเรอืง

14.9714 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเพยีงฟ้า โมราศลิป์

NM99 ร.ร. นาทววีทิยาคมประภาวด ีแกว้ทอง

NM99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐนภัส พนิแกว้

NM99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีมาเรยี แตง่ตัง้

NM99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์านี ธนพรพรรณ ทเูลยีบ

NM99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชจฑุามณี บญุวงศ์

NM99 ร.ร. ควนขนุนวรรนษิา จนิตวรณ์

NM99 ร.ร. บา้นตาขนุวทิยากนกวรรณ ณ เจรญิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.521 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชญานศิ แซอุ่ย้

8.472 ร.ร. นาทววีทิยาคมประภาวด ีแกว้ทอง

7.803 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกรรณกิา วงศาชล

6.934 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์านี ธนพรพรรณ ทเูลยีบ

6.835 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสรัุฐญากาญ จติตสํ์ารวย

6.536 ร.ร. บา้นทบัวังศรษิา นาคสวุรรณ

6.527 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณชิกมล นุย้นอ้ย

6.148 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเพยีงฟ้า โมราศลิป์

5.909 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสจุริา ทองเรอืง

5.2010 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชษินุชา ญาโนทยั

5.1911 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐนภัส พนิแกว้

5.1812 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีมาเรยี แตง่ตัง้

4.6913 ร.ร. พัทลงุพทิยาคมเสาวณีย ์ปิดเมอืง

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานติยา คงนลิ

DNS99 ร.ร. ไทยรัฐวทิยา 22 (ใตร้ม่เย็น)พรัิชฎาภรณ ์มสูกิะ

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชจฑุามณี บญุวงศ์

DNS99 ร.ร. ควนขนุนเบญญาทพิย ์หอมขาว
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

15 ปีหญงิ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
29.401 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชญานศิ แซอุ่ย้

28.322 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมสภุัสสร รัตนพันธ์

27.233 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุัสสร ชมุนวล

25.544 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังสจุริา ทองเรอืง

16.365 ร.ร. เทศบาลหว้ยยอดวทิยาอภญิญา สขุเพ็ง

15.786 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aเพยีงฟ้า โมราศลิป์

14.197 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานติยา คงนลิ

9.728 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีชษินุชา ญาโนทยั

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชจฑุามณี บญุวงศ์


