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

18 ปีหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.0

12.321 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

12.372 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา

12.713 ร.ร. สตรภีเูก็ตกฤษณา กลา้จรงิ

12.724 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐมน โพธิเ์ซง่

13.075 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรณุา แป้นหมกึ

13.086 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐนร ีทองสง

13.127 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีวชิญาพร เผอืกเนยีม

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.0

12.601 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

13.252 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทราวรรณ จันพลโท

13.323 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์รักษ์พงศ์

13.634 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดรัฐชดิา กลายทกุข์

13.685 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

14.886 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ญาตติา นาเลยีน

14.947 ร.ร. พัทลงุฐติาพร ภมูลิกัษณ์

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุกนกวรรณใจสมทุร

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.9

12.891 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐมน โพธิเ์ซง่

13.022 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐนร ีทองสง

13.483 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภาวนิ ีบญุรอดชู

13.764 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์

13.885 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดปวณิธ์ดิา สงัขท์อง

14.966 ร.ร. เชงิทะเลวทิยาคม "จตุ‐ิกอ้ง" อนุสรณ์เบญจริา นุ่นทอง

15.487 ร.ร. เชงิทะเลวทิยาคม "จตุ‐ิกอ้ง" อนุสรณ์ไอระดา ตาลประสงค์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วมิลพัฐ ออ่นกลา้

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.4

12.961 ร.ร. สตรภีเูก็ตกฤษณา กลา้จรงิ

13.242 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีวชิญาพร เผอืกเนยีม

13.463 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์นวลแกว้

13.534 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีจันทการต ์เจรญิลาภ

13.695 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังศวินาถ สกุรี

14.236 ร.ร. มัธยมจติจัณอจัชราวด ีสขุแกว้

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์อรญา แสงอไุร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนาธนิาถ ชยัยศ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

100 m.
คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.3

13.001 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา

12.432 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีพรพชิชา จโิรจนพ์านชิ

13.523 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรจนา บญุเพ็ง

13.744 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐธภิัทร ศฤคาร

14.505 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ดาวมณี ใจสมทุร

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลานสิม ีเบาะแต

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +10

12.661 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา

13.142 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรณุา แป้นหมกึ

13.373 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aธันยพร คงกลํา่

13.584 ร.ร. สตรภีเูก็ตณชิามน ทรงคณุ

14.005 เทศบาลนครหาดใหญ่วรศิรา อตัตะ

15.456 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อารยีา กดแกว้

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์วภิาว ียามดี

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
59.381 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

1:00.732 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมภัทรวด ีเสนาศกัดิ์

1:02.863 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรณุา แป้นหมกึ

1:03.714 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐมน โพธิเ์ซง่

1:03.855 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพลอยไพลนิ ยกดี

1:04.406 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอภญิญา ดวงงาม

1:05.357 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์นวลขาว

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:01.621 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

1:05.112 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพลอยไพลนิ ยกดี

1:11.953 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์มารษิา ชนะภักดี

1:12.004 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ดาวมณี ใจสมทุร

1:13.445 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพรชติา เกือ้กลู

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์สนิทวี

DNS99 ร.ร. ศรยีาภัยจําพา แสนสขุ

DNS99 ร.ร. บา้นคลองโรอามณิฎา เพชรคง

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

18 ปีหญงิ

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:03.631 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรณุา แป้นหมกึ

1:05.132 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุอภญิญา ดวงงาม

1:05.833 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์

1:11.574  ร.ร. ชะอวดวทิยาคารธันวรา จันทรส์งัข์

DNS99 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษากญัญาณัฐ ศรสีวุรรณ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนาธนิาถ ชยัยศ

DQ99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1:02.081 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทราวรรณ จันพลโท

1:04.282 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์นวลขาว

1:05.333 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปาณศิา จันทรแ์กว้

1:06.214 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

1:07.555 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพชิญาภา แกว้สร

1:10.956 ร.ร. ดรโุณทยักานตธ์ดิา จติหลัง

DNS99 เทศบาลนครหาดใหญ่วรศิรา อตัตะ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
1:02.731 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมภัทรวด ีเสนาศกัดิ์

1:03.372 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐมน โพธิเ์ซง่

1:05.443 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอรทยั จันทรแ์นม

1:10.624 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้นติพิร ฟหูวงัหมอ้

1:14.265 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสภุัตตรา พวงคํา

1:14.896 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์นงคน์าฎ ปะตสิวุรรณ

1:16.327 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มรัินต ีองิลพัฒน์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:27.791 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทราวรรณ จันพลโท

2:29.622 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา

2:31.123 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปาณศิา จันทรแ์กว้

2:50.904 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสภุัตตรา พวงคํา

2:56.635 ร.ร. ตะโหมดมณฑติา ปิดเมอืง

3:11.826 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

DNS99 ร.ร. ดรโุณทยักานตธ์ดิา จติหลัง

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มญุสติา เกตกุาญจน์

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีชไมพร รักษ์วงศ์
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรณุา แป้นหมกึ

DNS99  ร.ร. ชะอวดวทิยาคารธันวรา จันทรส์งัข์

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ปัทมา นาคบาล

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์กญักมล สงัขแ์กว้

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มรัินต ีองิลพัฒน์

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5:15.211 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา

5:19.122 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์กญักมล สงัขแ์กว้

5:28.923 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aรัชชานันท ์เพชรคง

6:10.134 ร.ร. ดรโุณทยักานตธ์ดิา จติหลัง

6:13.525 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสภุัตตรา พวงคํา

6:18.046 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

6:32.517 ร.ร. ตะโหมดมณฑติา ปิดเมอืง

6:33.438 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วธัรเสรวีงศ์

6:49.729 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

6:54.0710 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีชไมพร รักษ์วงศ์

7:04.9411 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีสริามล จันทรช์ริะ

8:28.3712 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีปรฉัิตร ดอนสมบรูณ์

DNF99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทราวรรณ จันพลโท

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ปัทมา นาคบาล

DNF99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรณุา แป้นหมกึ

DNF99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มญุสติา เกตกุาญจน์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bวรรณษิา สวาท

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11:27.141 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังศศธิร กลุกจิ

11:38.122 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา

11:40.623 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์กญักมล สงัขแ์กว้

11:45.484 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กรรณกิาร ์ชศูรหีะรัญ

11:47.985 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aรัชชานันท ์เพชรคง

12:01.336 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้เกศกนก ชศูรหีะรัญ

12:20.267 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ

13:27.518 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสภุัตตรา พวงคํา
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13:39.099 ร.ร. ตะโหมดมณฑติา ปิดเมอืง

13:44.5610 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์อเนศดา เกดิมบีญุ

13:58.5811 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพมิพศิา ขนุพบิลูย์

14:35.8912 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังวชิพุร รัตนพันธ์

14:48.9413 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วธัรเสรวีงศ์

15:03.2514 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมปัทมวรรณ เอีย่มสงวน

15:23.7815 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์นงคน์าฎ ปะตสิวุรรณ

15:25.2816 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

DNS99 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในสาวติร ีชแูกว้

DNS99 ร.ร. อบจ. สงขลาพทิยานุสรณ์กญัญาพัชร ทองกอบ

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมอภริด ีคํารณ

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มญุสติา เกตกุาญจน์

DNS99 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดนุสรา นลิบวร

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีปรฉัิตร ดอนสมบรูณ์

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุธาราพันธ ์พันธุค์ง

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ปัทมา นาคบาล

DNS99 ร.ร. ดรโุณทยักานตธ์ดิา จติหลัง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Bวรรณษิา สวาท

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุกนกวรรณใจสมทุร

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีสริามล จันทรช์ริะ

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุปภาว ีออ่นชาติ

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีชไมพร รักษ์วงศ์

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.9

15.701 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

16.362 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีฐาปณยี ์โกละกะ

17.993 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีวรรัตน ์จนิดาเรอืง

18.094 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์

18.125 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกชวรรณ สายสวุรรณ์

19.656 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชลธชิา แกว้รักษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกชวรรณ สายสวุรรณ์

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์วนัสนันท ์ทพิยก์องลาศ

ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์

ร.ร. สรุาษฎรธ์านีวรรัตน ์จนิดาเรอืง

ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วมิลพัฐ ออ่นกลา้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

ร.ร. สรุาษฎรธ์านีฐาปณยี ์โกละกะ

ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ญาตติา นาเลยีน

ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชลธชิา แกว้รักษ์

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์สนิทวี

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:18.495 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอยัยกิา จันมณี

1:20.066 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aชลธชิา แกว้รักษ์

1:28.088 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกชวรรณ สายสวุรรณ์

1:32.319 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วธัรเสรวีงศ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์วมิลพัฐ ออ่นกลา้

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรณุา แป้นหมกึ

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ณัฐธดิา เพชรรัตน์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:07.591 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช

1:09.082 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอรทยั จันทรแ์นม

1:10.003 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมภัทรวด ีเสนาศกัดิ์

1:10.874 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์

1:20.697 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์นวลขาว

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาพรชติา เกือ้กลู

DNS99 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มรัินต ีองิลพัฒน์

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:22.231 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา1

1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐมน โพธิเ์ซง่2
1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์3
1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทราวรรณ จันพลโท4
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:25.372 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง1

2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์รักษ์พงศ์2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์นวลขาว3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา4

2:26.373 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังศวินาถ สกุรี1
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรจนา บญุเพ็ง2
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอยัยกิา จันมณี3
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอรทยั จันทรแ์นม4

2:27.654 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีฐาปณยี ์โกละกะ1
4 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา2
4 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีเบญจรัตน ์ดว้งเรอืง3
4 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีพรพชิชา จโิรจนพ์านชิ4

2:28.465 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐธภิัทร ศฤคาร1
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aธันยพร คงกลํา่2
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐกานต ์สมาธิ3
5 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพลอยไพลนิ ยกดี4

2:38.726 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มรัินต ีองิลพัฒน์1
6 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ดาวมณี ใจสมทุร2
6 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มญุสติา เกตกุาญจน์3
6 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์กญักมล สงัขแ์กว้4

2:43.187 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์มารษิา ชนะภักดี1
7 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์2
7 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ปัทมา แซแ่จง3
7 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์กลธดิา บัวดํา4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
2:24.921 ‐28102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

2:27.722 ‐28064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

2:29.433 ‐28022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

2:32.484 ‐28029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

2:45.405 ‐28038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
2:29.601 ‐28053  ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

2:40.522 ‐28099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

2:48.103 ‐28031  ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

3:00.884 ‐28014  ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอด
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.421 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีแพรวกิา หยูต้ง้1

1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐมน โพธิเ์ซง่2
1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์3
1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา4

49.962 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีเบญจรัตน ์ดว้งเรอืง1
2 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีฐาปณยี ์โกละกะ2
2 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีพรพชิชา จโิรจนพ์านชิ3
2 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา4

50.453 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพลอยไพลนิ ยกดี1
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aธันยพร คงกลํา่2
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพทุธชาด เดโช3
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐธภิัทร ศฤคาร4

50.674 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีวภิาว ีมเีนตร1
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีณัฐนร ีทองสง2
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีศภุาสริ ิบรมธนรัตน์3
4 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีวชิญาพร เผอืกเนยีม4

50.705 ร.ร. สตรภีเูก็ตศศนิพิา ศริวิฒุ ิ1
5 ร.ร. สตรภีเูก็ตณชิามน ทรงคณุ2
5 ร.ร. สตรภีเูก็ตมานติา สทิธผิล3
5 ร.ร. สตรภีเูก็ตกฤษณา กลา้จรงิ4

51.126 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์นวลขาว1
6 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์นวลแกว้2
6 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์รักษ์พงศ์3
6 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง4

51.827 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเสาวลกัษณ ์นมขนุทด1
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังรจนา บญุเพ็ง2
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังนพเกา้ ลกูแกว้3
7 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังศวินาถ สกุรี4

55.568 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มรัินต ีองิลพัฒน์1
8 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ญาตติา นาเลยีน2
8 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์มญุสติา เกตกุาญจน์3
8 ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์ดาวมณี ใจสมทุร4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
50.551 ‐28070  ร.ร. สตรภีเูก็ต

50.592 ‐28102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
50.793 ‐28063  ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี

51.544 ‐28029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

56.665 ‐28014  ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอด

57.106 ‐28038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
50.061 ‐28053  ร.ร. สรุาษฎรธ์านี

50.332 ‐28022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

50.943 ‐28064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

55.694 ‐28099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

DNS99 ‐28031  ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

DNS99 ‐28098  เทศบาลนครหาดใหญ่

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4:08.761 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีกรณุา แป้นหมกึ1

1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณัฐมน โพธิเ์ซง่2
1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีณชิารยี ์ศรภีริมยม์ติร3
1 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีภัทราวรรณ จันพลโท4

4:15.362 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์นวลแกว้1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชฤทยัทพิย ์นวลขาว2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกนกกาญจน ์รักษ์พงศ์3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา4

4:15.753 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังพชิญาภา แกว้สร1
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอยัยกิา จันมณี2
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังเทรซิา ชู3
3 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังอรทยั จันทรแ์นม4

4:48.754 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้เกศนิ ีเพ็ชรศรี1
4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้นติพิร ฟหูวงัหมอ้2
4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กรรณกิาร ์ชศูรหีะรัญ3
4 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้เกศกนก ชศูรหีะรัญ4

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐกานต ์สมาธิ1
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aพลอยไพลนิ ยกดี2
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aปาณศิา จันทรแ์กว้3
99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aณัฐธภิัทร ศฤคาร4

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

4x400  Relay

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐28038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (

‐28031  ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

‐28029  ร.ร. กฬีาจังหวัดตรัง

‐28064  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราช

‐28022  ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี A

‐28099  ร.ร. พระแสง‐บางสวรรค์

‐28102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.331 กรฑีาพนางตงุสภุวทัน ์ชทูอง

5.102 กรฑีาพนางตงุเอมมกิา จันทรบ์รุี

4.863 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีฐานติา มนตแ์กว้

4.744 เทศบาลนครหาดใหญ่วรศิรา อตัตะ

4.675 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณชิาภัทร ยอดยิง่

4.626 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสงค์

4.577 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์กลธดิา บัวดํา

4.558 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกนบญุ

4.489 ร.ร. พัทลงุณัฐพร เส็นบัตร

4.3210 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีมานสิา รัชชะ

4.2911 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุจันทรห์อม ศรเีทพ

4.2612 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสวยญา วาเลอ๊ะ

3.8013 ร.ร. เชงิทะเลวทิยาคม "จตุ‐ิกอ้ง" อนุสรณ์ไอระดา ตาลประสงค์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์สนิทวี

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภัทรวด ีดําคง

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aศดานนท ์ทพิยจั์นทร์

NM99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ปัทมา แซแ่จง

NM99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อารยีา กดแกว้

NM99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้เกศนิ ีเพ็ชรศรี

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุกนกวรรณใจสมทุร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสวุญิชา กนัราย

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสจุณิณา อาแตร

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.651 กรฑีาพนางตงุสภุวทัน ์ชทูอง
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.602 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aสวุญิชา กนัราย

1.503 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีฐานติา มนตแ์กว้

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะชนติา วดักลบี

DNS99 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์

NM99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภาวนิ ีบญุรอดชู

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภัทรวด ีดําคง

NM99 กรฑีาพนางตงุเอมมกิา จันทรบ์รุี

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์วนัสนันท ์ทพิยก์องลาศ

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุกนกวรรณใจสมทุร

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aกนกวรรณ ลว้นมณี

NM99 ร.ร. เชงิทะเลวทิยาคม "จตุ‐ิกอ้ง" อนุสรณ์เบญจริา นุ่นทอง

NM99 ร.ร. เมอืงนครศรธีรรมราชฐติพิร ศริพัินธุ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์สนิทวี

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.441 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aศดานนท ์ทพิยจั์นทร์

11.202 กรฑีาพนางตงุเอมมกิา จันทรบ์รุี

11.043 กรฑีาพนางตงุสภุวทัน ์ชทูอง

10.224 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์กลธดิา บัวดํา

10.175 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังณชิาภัทร ยอดยิง่

9.996 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ปัทมา แซแ่จง

9.997 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลยั พัทลงุจันทรห์อม ศรเีทพ

9.958 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสวยญา วาเลอ๊ะ

9.729 ร.ร. พัทลงุแพรพลอย แกนบญุ

9.7110 ร.ร. พัทลงุณัฐพร เส็นบัตร

DNS99 ร.ร. หว้ยนางราษฎรบํ์ารงุกนกวรรณใจสมทุร

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภัทรวด ีดําคง

NM99 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสงค์

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
34.501 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยมาศ ทองคํา

30.292 ร.ร. นาทววีทิยาคมฐติมิา  แกว้ขอมาดี

26.033 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสนุสิา  หนูแกว้

23.264 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ชตุสิรา คุม่เคีย่ม
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
22.725 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้อลสิา ศาลางาม

22.316 เทศบาลนครหาดใหญ่ชญานศิ คงแกว้

21.637 ชมรมกรฑีาโรงเรยีนหว้ยยอดอญัชล ีสดุกจิ

20.888 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชไมพร สมโพชน์

19.929 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกนัยารัตน ์จันทรน์อ้ย

15.8210 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังขจารนิ มากมลู

13.9011 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aผกามาศ เพ็ชรกลู

12.5412 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจฑุามาศ ผอ่งแผว้

12.3113 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวรพร รอดแกว้

6.9614 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์กฤษณา แซต่ัน้

DNS99 ร.ร. ไชยาวทิยากมลชนก ปลอดรม่

DNS99  ร.ร. ชะอวดวทิยาคารมนิตรา บญุนติย์

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
30.901 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ชตุสิรา คุม่เคีย่ม

24.362 ร.ร. บา้นทบัวังกนกกาญจน ์จนิาออ่น

22.923 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aผกามาศ เพ็ชรกลู

22.744 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ชลธชิา ปานป้อง

21.485 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสรัุสวด ีแวเยว

19.986 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจฑุามาศ ผอ่งแผว้

13.937 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังขจารนิ มากมลู

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอรัญญา สทิธดํิารงค์

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.191 ร.ร. นาทววีทิยาคมฐติมิา  แกว้ขอมาดี

9.872 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีธนภรณ ์ชเูชือ้

8.463 ร.ร. บา้นทบัวังกนกกาญจน ์จนิาออ่น

7.934 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์กฤษณา แซต่ัน้

7.645 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยมาศ ทองคํา

7.186 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีอรัญญา สทิธดํิารงค์

7.017 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้อลสิา ศาลางาม

6.818 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชไมพร สมโพชน์

6.769 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสนุสิา  หนูแกว้

6.2210 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจฑุามาศ ผอ่งแผว้
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

18 ปีหญงิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.9311 เทศบาลนครหาดใหญ่ชญานศิ คงแกว้

5.6212 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aผกามาศ เพ็ชรกลู

3.5913 กรฑีาโรงเรยีนบา้นเขานาในสาวติร ีชแูกว้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์สนิทวี

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.361 ร.ร. กฬีาจังหวัดยะลาสจุณิณา อาแตร

32.262 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกวลนิ หวังสวัสดิ์

31.273 ร.ร. กฬีาจังหวัดตรังขจารนิ มากมลู

28.134 ร.ร. อบจ. สฎ. ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์ปัทมา แซแ่จง

26.535 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาวรพร รอดแกว้

24.666 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชมนิตรา บญุนติย์

24.137 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aจฑุามาศ ผอ่งแผว้

23.228 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีสมุติรา แกว้มศีรี

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค์ชนากานต ์สนิทวี

DNS99 ร.ร. หานโพธิพ์ทิยาคมชตุมิา เลศิศริวิบิลูย์

DNS99 ร.ร. ประชาบํารงุ (อทุติกจิจาทร)ชลธชิา ปานป้อง

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทมี Aผกามาศ เพ็ชรกลู

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ณัฐธดิา เพชรรัตน์

DNS99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มชไมพร สมโพชน์


