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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.5

11.011 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิชัยภูษิต ศิริบุตร

11.042 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนันนภพ สมบูรณนอย

11.103 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ

11.154 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปธนกฤต นพคุณ

11.415 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก

11.436 ร.ร. ธงธานีภูวดล บูรณะอุดม

11.557 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปชินกร ปกการะเต

11.828 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.5

11.891 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด

11.952 ร.ร. ภูเขียวพฤทธ ผิวขาว

12.103 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตณัฐกิตต ปุญญธรพัฒนะกุล

12.744 ร.ร. ทาบอจักริรทร เพียรสมภาร

12.895 ร.ร. โนนขาวิทยาอรรถสิทธ์ิ อุดม

13.276 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bกันตวิณญ ขาวงาม

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

DNS99 ร.ร. หนองแดงวิทโยดมเชิดชัย ไชยเมือง

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.0

11.281 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิชัยภูษิต ศิริบุตร

12.072 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aนครินทร ดีนัน

12.333 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยนครินทร อินทรเนตร

12.544 ร.ร. ธงธานีโตยธร สรอยเสนา

12.605 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมนวมินทร จิตนาม

13.006 ร.ร. โพนงามศึกษาภูชิต ปงอุทา

13.287 ร.ร. ทาบอเชิดตระกูล ไชยจันพรม

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bลิขิต จันนุบิน

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.5

11.221 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ

11.222 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปธนกฤต นพคุณ

11.323 ร.ร. ธงธานีภูวดล บูรณะอุดม

11.434 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก

12.585 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมพุฒิพงศ พรไชย

DNS99 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนกันตพัชร กองสุข

DNS99 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยากิตติภัทร ชาแสน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.0

11.601 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา

11.702 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาศราวุฒิ ศรีอวยชัย

11.813 ร.ร. พุทไธสงภูรินทร สีพิมพ

12.064 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอภิสิทธ์ิ บันติวงค

13.055 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ฐาปกรณ วาทีธรรม

DNS99 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนวิษณุ รูหลัก

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมอนุชิกษ ผลดี

DNS99 ร.ร. พังโคนวิทยาคมศุคลวัฒน รักษากิจ

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +0.5

11.121 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนันนภพ สมบูรณนอย

11.532 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปชินกร ปกการะเต

11.603 ร.ร. กุฉินารายณอินทรทใน ศรีกําพล

11.754 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู

11.885 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภาณุวัฒน โพธิกันยา

12.586 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาจิรัฎฐ กางสําโรง

12.617 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ ์เพชรรัตน

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุต นันทวงค

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6 +0.0

11.741 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aณัฐวัฒน บุญมี

11.852 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอดิสิทธ์ิ บุญเสริม

11.883 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูการันต แกวมะณี

12.154 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมพิชเยศ บุญตา

12.785 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสหภาพ สีหารัตน

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษารติพงศ จันใหม

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชา พาใจชื่น

400 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL 0.0

50.131 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ

50.342 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ิงไธสง

50.773 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา

50.784 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรศุภกิจ สมนึก

52.285 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี

52.566 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aณัฐวัฒน บุญมี

52.717 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาจิรัฎฐ กางสําโรง
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

400 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL 0.0

56.778 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 0.0

54.041 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน

55.562 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร

55.853 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปอดิศร เพียงโยธา

56.734 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ ์เพชรรัตน

59.655 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูรุงเรือง รักสวย

1:05.386 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมธีวัตช วงควิวงค

1:05.897 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมสรชัย ภูชมศรี

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.3

51.601 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ิงไธสง

54.872 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมทนงศักดิ์ แสงอุทัย

56.263 ร.ร. พุทไธสงสรวิชญ ช่ืนตา

57.654 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีรภัทร เช้ืออุน

DNS99 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูศตวรรษ เนืองนวม

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมพุฒิพงศ พรไชย

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงศีริมงคล แผลงศร

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 ‐0.5

55.901 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาอัษฎายุธ ไชยโคตร

57.412 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

59.563 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bยุทธศิลป มาลัย

59.924 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรอภิรักษ มิ่งเมือง

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ยุทธนา คําสงค

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

DNS99 ร.ร. หนองแขวิทยาภานุวัฒน นะวะสีมา

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 0.0

52.811 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาจิรัฎฐ กางสําโรง

54.502 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีระวุฒิ อินเลิศ

1:01.893 ร.ร. โนนขาวิทยาอรรถสิทธ์ิ อุดม

1:03.254 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน

DNS99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุต นันทวงค

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 ‐0.5



 สรุปผลการแขงขัน

Page 54 of 85

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

400 m.

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 ‐0.5

52.191 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา

55.402 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ

57.083 ร.ร. ภูเขียวอเนชา รักษาพล

58.804 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aเจษฎาภรณ โตชะปญโญกุล

1:08.275 ร.ร. พรเจริญวิทยากิตติศักดิ์ ขอนแกน

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชา พาใจชื่น

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6 ‐0.9

52.161 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aณัฐวัฒน บุญมี

55.402 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีอนุชา สุขสา

58.603 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวันชัย ปูแขก

1:00.354 ร.ร. โพนงามศึกษาภูชิต ปงอุทา

1:02.665 ร.ร. ทาบอเชิดตระกูล ไชยจันพรม

DNS99 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนธนกฤต สุขวงศ

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7 ‐0.3

52.631 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรศุภกิจ สมนึก

55.352 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยชนินทร ศรีฉันทะมิตร

56.123 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส

57.844 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภาราดร บุญถึง

1:03.225 ร.ร. สตรีศึกษากิตติศักดิ ์แสงสวัสด์ิ

1:08.026 ร.ร. ภูเขียวพฤทธ ผิวขาว

คัดเลือกพวกท่ี 8 / HEAT 8 ‐0.3

52.061 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ

52.942 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี

54.053 ร.ร. กุฉินารายณอินทรทใน ศรีกําพล

59.764 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กานต ชาภูคํา

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบวงศกร วงอําพันธ

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพลวัฒน แผนพุทธา

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

2:07.525 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aสุรชัย มุมทอง

2:11.488 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีรัฐชนน ศิลาพัฒน

2:13.6210 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธเนศ สมดวน

2:13.6911 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร



 สรุปผลการแขงขัน

Page 55 of 85

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

2:18.7314 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กานต ชาภูคํา

2:26.0617 ร.ร. พุทไธสงวรเมธ โสรกนิต

2:39.2424 ร.ร. ฝางวิทยายนปฏิภาญ อุนคํา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชา พาใจชื่น

DNS99 ร.ร. หนองแขวิทยาภานุวัฒน นะวะสีมา

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงศีริมงคล แผลงศร

DNS99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชาญวิทย ชุมนุมราษฎร

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเจษฎา บุญปากดี

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

2:00.803 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนอนันตธวัช เทพทวี

2:06.474 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

2:11.217 ร.ร. ภูเขียวธิเบศน มงคล

2:18.2313 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ ์เพชรรัตน

2:25.0116 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

2:26.5818 ร.ร. ศรีไผทสมันตวัชระพงษ สวัสดิผล

2:27.2419 ร.ร. โพนงามศึกษาภูชิต ปงอุทา

2:31.7020 ร.ร. ภูเขียวยุทธนา ฤกษยรรยงค

2:32.9821 ร.ร. กุฉินารายณกฤษนัย ย้ิม สมัย

3:01.6626 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bถิรวัฒน ทองนํา

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพันธกานต นิลสมบูรณ

DNS99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาไชยวัฒย เวียงชัยภูมิ

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยากิตติศักดิ์ ขอนแกน

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนคีตกาญจน สุภาพ

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

1:59.231 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรศุภกิจ สมนึก

2:00.292 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

2:10.196 ร.ร. ฝางวิทยายนนัทฐพงศ  ศรีพิมพ

2:11.829 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

2:15.1312 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปสายชล บอนไธสง

2:22.5115 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูเดชณรงค สุวรรณศรี

2:33.4922 ร.ร. สตรีศึกษากิตติศักดิ ์แสงสวัสด์ิ

2:38.2023 ร.ร. กุฉินารายณสัญญา ศรีบุญมา

2:49.5125 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีระพงษ ทองประดับ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

DNS99 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน

DNS99 ร.ร. แกงครอวิทยาภูชิต รวมภักดี

DNS99 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูศราวิน แกวกัณหา

DNF99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bรัฐพงษ สาแกว

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

4:23.212 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนอนันตธวัช เทพทวี

4:27.763 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรจักรินทร ลุนพิลา

4:37.396 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

4:39.617 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมปวาริต นํ้าโมง

5:03.4511 ร.ร. ภูเขียวธิเบศน มงคล

5:19.9714 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน

5:27.4517 ร.ร. สตรีศึกษาฤทธิชัย สมสาร

5:29.1418 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาไชยวัฒย เวียงชัยภูมิ

5:29.6219 ร.ร. ศรีไผทสมันตวัชระพงษ สวัสดิผล

5:29.8120 ร.ร. แกงครอวิทยาพิพัฒนพงษ โคตรประทุม

5:45.6123 ร.ร. ฝางวิทยายนปฏิภาญ อุนคํา

DNS99 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาภราดร หนูเข็ม

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพันธกานต นิลสมบูรณ

DNS99 ร.ร. หนองแขวิทยาภานุวัฒน นะวะสีมา

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bชนัญู อยูปูน

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญไกรวิน ศรีสุวรรณ

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเจษฎา บุญปากดี

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

4:22.551 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

4:30.474 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aสุรชัย มุมทอง

4:34.245 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนอรรถพันธ ปนแกว

5:00.526 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

4:47.458 ร.ร. ฝางวิทยายนนัทฐพงศ  ศรีพิมพ

4:50.609 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

5:07.0312 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปสายชล บอนไธสง

5:11.8413 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

5:22.4815 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูเดชณรงค สุวรรณศรี

5:24.7216 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชิต จิตรจักร

5:31.3221 ร.ร. กุฉินารายณกฤษนัย ย้ิม สมัย
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

5:38.5322 ร.ร. แกงครอวิทยาภูชิต รวมภักดี

5:50.3824 ร.ร. กุฉินารายณสัญญา ศรีบุญมา

6:03.5625 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีระพงษ ทองประดับ

6:48.9826 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bถิรวัฒน ทองนํา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญประพัฒน จารุไชย

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชาญวิทย ชุมนุมราษฎร

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

9:31.854 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนอรรถพันธ ปนแกว

10:02.205 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรจักรินทร ลุนพิลา

10:08.346 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Aรัชพล เรียนกิ่ง

10:10.957 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

10:34.418 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aสุรชัย มุมทอง

11:09.2112 ร.ร. กุฉินารายณธีรปญญา สุวรรณหาร

11:09.9413 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนชมอินทร ทองศิริ

11:25.3814 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชิต จิตรจักร

DNS99 ร.ร. บานนาดานประพันธ มุงหมาย

DNS99 ร.ร. แกงครอวิทยาภูชิต รวมภักดี

DNS99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมพันทวัฒน จารีต

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมพีรพล กุลวงค

DNF99 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยชนะโชติ ศรีฉันทะมิตร

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบวงศกร วงอําพันธ

DNS99 ร.ร. พุทไธสงเจษฎาภรณ สาไธสง

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bคฑาวุฒิ สวยรูป

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมสุพจน อนมา

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนคีตกาญจน สุภาพ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาลักกี้ ยูยามาดู

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเจษฎา บุญปากดี

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญไกรวิน ศรีสุวรรณ

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญประพัฒน จารุไชย

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

9:27.291 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

9:28.382 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Aภคนันท นนทภักดิ์
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

9:31.113 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปภูบดินทร ศักดิวงค 

10:46.249 ร.ร. กุฉินารายณอภิชัย อุทรักษ

10:51.1710 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมปวาริต นํ้าโมง

10:58.8711 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

11:45.5515 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Bอภิสิทธ์ิ พุดจีบ

11:47.9016 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Bปยะ เมระยํา

11:48.0517 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมวัชราวุฒิ ลากุล

12:13.0018 ร.ร. แกงครอวิทยาพิพัฒนพงษ โคตรประทุม

12:22.6119 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาไชยวัฒย เวียงชัยภูมิ

12:23.6420 ร.ร. สตรีศึกษาฤทธิชัย สมสาร

12:39.5221 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมนนทนันท สีดากุด

DNS99 ร.ร. บานนาดานณัฐพงษ สอนโสภาพ

DNF99 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาภราดร หนูเข็ม

DNF99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bศรชัย ทองดุน

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาเสถียรพงษ เกื้อทาน

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบอภิสิทธ์ิ กาญจนะ

DNF99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยธรรมนูญ นนทประมาณ

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aชนะชัย บําเพ็ญเพียร

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชาญวิทย ชุมนุมราษฎร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารพีภัทร แกวมะณี

110 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.911 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค

15.862 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี

16.013 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส

16.054 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

16.495 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aธีรยุทธ หอมสมบัติ

17.066 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

17.107 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธนกฤต สุขพอ

17.338 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีรภัทร เช้ืออุน

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.0

16.441 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส

17.582 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aธีรยุทธ หอมสมบัติ

17.993 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

19.254 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ ์เพชรรัตน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

110 m. Hurdles

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.0

19.575 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภานรินทร มณฑาทิพย

20.396 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร

20.967 ร.ร. พุทไธสงภูรินทร สีพิมพ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.0

15.291 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค

16.452 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

16.703 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี

17.784 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีรภัทร เช้ืออุน

19.445 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาคิน จงอยู

20.086 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bรัฐพงษ สาแกว

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

17.781 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธนกฤต สุขพอ

19.372 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

19.373 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเศรษฐี ออนคํา

22.514 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bพรรณษา คงสากุล

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชนประคัลภ กอสุนทร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาณัฐนัย รักษากุล

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:00.322 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน

1:02.034 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร

1:03.816 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเศรษฐี ออนคํา

1:05.7011 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส

1:08.8814 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด

1:09.4916 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรอภิรักษ มิ่งเมือง

1:09.7117 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

58.891 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาคิน จงอยู

1:00.443 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

1:02.735 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ

1:05.4110 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธนพนท แกนสาร

1:05.8612 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีรภัทร เช้ืออุน

1:06.2113 ร.ร. ภูเขียวศิริศักด์ิ สุขประเสริฐ

1:24.9520 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bรัฐพงษ สาแกว
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

1:03.997 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ ์เพชรรัตน

1:04.118 ร.ร. พุทไธสงสรวิชญ ช่ืนตา

1:04.249 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aธีรยุทธ หอมสมบัติ

1:09.4515 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมปวาริต นํ้าโมง

1:10.3618 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภานรินทร มณฑาทิพย

1:16.5219 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bพรรณษา คงสากุล

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุต นันทวงค

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:57.521 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีอนุชา สุขสา1

1 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีภูมินทร ภูกิจนาค2

1 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีศิระ เชิญชม3

1 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิชัยภูษิต ศิริบุตร4

1:57.692 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปสิทธิชัย โพธิ์ศรี1

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปชินกร ปกการะเต2

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปธนกฤต นพคุณ3

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ิงไธสง4

1:58.923 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนันนภพ สมบูรณนอย1

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก2

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา3

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ4

2:03.834 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภานุวัฒน รันทร1

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา2

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีระวุฒิ อินเลิศ3

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี4

2:04.995 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ1

5 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กานต ชาภูคํา2

5 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู3

5 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน4

2:06.626 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ1

6 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ2

6 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ3

6 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี4
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:08.377 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง1

7 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอดิสิทธ์ิ บุญเสริม2

7 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด3

7 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ4

2:09.108 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค1

8 ร.ร. พุทไธสงสรวิชญ ช่ืนตา2

8 ร.ร. พุทไธสงภูรินทร สีพิมพ3

8 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

2:01.421 ‐27025  ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี

2:02.672 ‐27058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

2:07.023 ‐27045  ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

2:13.654 ‐27040  ร.ร. ยูงทองพิทยาคม

2:16.585 ‐27009  ร.ร. กุฉินารายณ

2:40.086 ‐27053  สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม A

DNS99 ‐27042  ร.ร. สตรีศึกษา

DNS99 ‐27092  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

2:08.681 ‐27089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

2:09.792 ‐27055  ร.ร. พุทไธสง

2:11.823 ‐27023  ร.ร. เมืองพญาแลวิทยา

2:13.174 ‐27008  ร.ร. ภูเขียว

2:14.945 ‐27063  ร.ร. ชุมชนดอนมนต

2:19.086 ‐27044  ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

DNS99 ‐27046  ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียม

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

2:02.261 ‐27022  ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70

2:04.032 ‐27032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

2:09.453 ‐27004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

2:15.054 ‐27072  ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภู

2:32.645 ‐27094  ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคม

2:36.466 ‐27054  สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม B

DNS99 ‐27060  ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

43.391 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเจตนิพัทธ ธงไชย1

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนันนภพ สมบูรณนอย2

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปาณัสม นพมณีวิจิตร3

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก4

44.082 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอภิสิทธ์ิ บันติวงค1

2 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีระวุฒิ อินเลิศ2

2 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี3

2 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา4

44.583 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยนครินทร อินทรเนตร1

3 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ2

3 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ3

3 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ4

45.414 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aศรายุท บุดดา1

4 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aนครินทร ดีนัน2

4 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aกวีวุฒิ ไชยโคตร3

4 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aณัฐวัฒน บุญมี4

45.495 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมพิชเยศ บุญตา1

5 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภาณุวัฒน โพธิกันยา2

5 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพสุวรรณ3

5 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภาราดร บุญถึง4

45.516 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง1

6 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอดิสิทธ์ิ บุญเสริม2

6 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ3

6 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด4

46.417 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ฐาปกรณ วาทีธรรม1

7 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน2

7 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ3

7 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู4

47.588 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปสิทธิชัย โพธิ์ศรี1

8 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ิงไธสง2

8 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปชินกร ปกการะเต3

8 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปธนกฤต นพคุณ4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

43.701 ‐27058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

45.122 ‐27045  ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

4x100  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

45.693 ‐27044  ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

45.934 ‐27004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

49.235 ‐27008  ร.ร. ภูเขียว

DQ99 ‐27025  ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

45.751 ‐27089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

45.912 ‐27053  สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม A

46.093 ‐27055  ร.ร. พุทไธสง

DQ99 ‐27040  ร.ร. ยูงทองพิทยาคม

DNS99 ‐27092  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

DNS99 ‐27046  ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียม

DNS99 ‐27023  ร.ร. เมืองพญาแลวิทยา

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

44.421 ‐27032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

45.342 ‐27022  ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70

48.263 ‐27063  ร.ร. ชุมชนดอนมนต

51.104 ‐27054  สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม B

DNS99 ‐27042  ร.ร. สตรีศึกษา

DNS99 ‐27060  ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

4x400  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

3:25.431 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสืบสราง พายุเงิน1

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ2

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา3

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก4

3:31.962 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปอดิศร เพียงโยธา1

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปชินกร ปกการะเต2

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปกิตติทัศน เสนาดี3

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ิงไธสง4

3:34.243 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธนพนท แกนสาร1

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธีระวุฒิ อินเลิศ2

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเศรษฐี ออนคํา3

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี4

3:34.304 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aกวีวุฒิ ไชยโคตร1
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

4x400  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aสุรชัย มุมทอง2

4 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aณัฐวรากร ใสแจม3

4 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aณัฐวัฒน บุญมี4

3:41.745 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ1

5 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กานต ชาภูคํา2

5 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน3

5 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู4

3:44.276 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด1

6 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาลักกี้ ยูยามาดู2

6 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง3

6 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ4

3:45.827 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี1

7 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ2

7 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ3

7 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ4

3:54.478 ร.ร. ภูเขียวศิริศักด์ิ สุขประเสริฐ1

8 ร.ร. ภูเขียวอเนชา รักษาพล2

8 ร.ร. ภูเขียวธิเบศน มงคล3

8 ร.ร. ภูเขียวพฤทธ ผิวขาว4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

3:47.531 ‐27045  ร.ร. ชุมพลโพนพิสัย

3:49.702 ‐27040  ร.ร. ยูงทองพิทยาคม

3:59.343 ‐27054  สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม B

DNS99 ‐27025  ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี

DNS99 ‐27055  ร.ร. พุทไธสง

DQ99 ‐27009  ร.ร. กุฉินารายณ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

3:36.281 ‐27058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

3:40.862 ‐27032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

3:41.703 ‐27022  ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70

3:44.614 ‐27004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

DNS99 ‐27042  ร.ร. สตรีศึกษา

DNS99 ‐27046  ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียม

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

3:37.521 ‐27053  สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม A
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

4x400  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

3:43.942 ‐27089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

3:48.113 ‐27008  ร.ร. ภูเขียว

4:02.094 ‐27023  ร.ร. เมืองพญาแลวิทยา

4:15.565 ‐27044  ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

6.661 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู

6.582 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอธิบดี ออนทองใหญ

6.133 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aศักดิ์ดา สางาม

6.104 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภูมินทร เจริญรอย

6.035 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปกิตติพงษ กอบัวแกว

5.946 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยายศกร ไชยตะมาตย

5.797 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

5.788 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยพุทธิพงษ จันโท

5.759 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ

5.5810 ร.ร. ปรางคกูวัชรินทร กลีบฉวี

5.5611 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภานุวัฒน รันทร

5.5512 ร.ร. ทาบอจักริรทร เพียรสมภาร

5.5313 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพสุวรรณ

5.3414 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกัมปนาท คําภูชาติ

5.2815 ร.ร. แกงครอวิทยาภูชิต รวมภักดี

5.1516 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูณรงคฤทธ์ิ พรมลี

5.1317 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

5.1118 ร.ร. โพนงามศึกษาภูชิต ปงอุทา

5.0219 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ

5.0020 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด

4.9221 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสหภาพ สีหารัตน

4.9022 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนครินทร สุระวิชัย

4.7323 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ ์เพชรรัตน

4.1724 ร.ร. วังมวงพิทยาคมกิตติธร แกวระยา

DNS99 ร.ร. ธงธานีภูวดล บูรณะอุดม

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงนายธีรเดช จงสรอย

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาภัทรเชษฐ สังสนา

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธราธร นันแกว

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมนาธาน พลนวก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนวิษณุ รูหลัก

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษารติพงศ จันใหม

DNS99 ร.ร. หนองแขวิทยาภานุวัฒน นะวะสีมา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

DNS99 ร.ร. บานนาดานประพันธ มุงหมาย

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนวัฒน บัวบาน

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนพัน อันโนนจารย

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาพลเดช พันธุมณี

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญกฤษณา จันทรหอม

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1.851 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชลันธร กอนบุญใส

1.802 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนครินทร ลีพฤติ

1.803 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู

1.804 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจักริน เพ็งดา

1.755 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ

1.606 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยพุทธิพงษ จันโท

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมณัฐพล เสวกวิหาลี

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธราธร นันแกว

NM99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธเนศ สมดวน

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนพัน อันโนนจารย

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนวัฒน บัวบาน

NM99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

DNS99 ร.ร. พุทไธสงพิสิษฐ เลาะไธสง

NM99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาไชยวัฒย เวียงชัยภูมิ

NM99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาพรพิชัย ธรรมศรี

NM99 ร.ร. ภูเขียวศิริศักด์ิ สุขประเสริฐ

NM99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพสุวรรณ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนากร สมหวัง

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.111 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอธิบดี ออนทองใหญ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

13.282 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู

12.753 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภูมินทร เจริญรอย

12.674 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยายศกร ไชยตะมาตย

12.665 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธนกฤต สุขพอ

12.646 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปกิตติพงษ กอบัวแกว

12.547 ร.ร. ปรางคกูวัชรินทร กลีบฉวี

12.128 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยพุทธิพงษ จันโท

11.869 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพสุวรรณ

11.6610 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ

DNS99 ร.ร. ทาบอจักริรทร เพียรสมภาร

NM99 ร.ร. โพนงามศึกษาภูชิต ปงอุทา

NM99 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนครินทร สุระวิชัย

NM99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภานุวัฒน รันทร

NM99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสันติภาพ สินทมเหลือง

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

NM99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

DNS99 ร.ร. ธงธานีภูวดล บูรณะอุดม

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาภัทรเชษฐ สังสนา

NM99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธเนศ สมดวน

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงนายธีรเดช จงสรอย

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมนาธาน พลนวก

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน

NM99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aศักดิ์ดา สางาม

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญกฤษณา จันทรหอม

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาศุภเศรษฐ วงศนรา

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

40.861 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมทวีป ศรีจิวังษา

38.982 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยพุฒิพงศ คํานะ

35.283 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนวมินทร ศรีษะพล

32.654 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยจารุวัฒน จันทรแกว

32.565 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปุณยวัจน เจริญศักดิ์

32.446 ร.ร. แกงครอวิทยาสุทธิพงษ สินธุภูมิ

26.667 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพรพิสุทธ มาโพธิ์
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

25.478 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aชินกฤต ผลาผล

24.889 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีณรงคฤทธ์ิ แกวผิวอาจ

24.1210 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิทยา ดอนวิจารณ

23.8411 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธนพล รูปดี

22.9812 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"อินทนนท ปญญาวิชัย

18.6613 ร.ร. แกงครอวิทยาธนกร อาจจผักปง

17.0414 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาศุภวัฒน ยางธิสาร

0.015 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bธวัชชัย ธนุนาจารย

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมอินทราวุธ พรมโสภา

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมสุรชัย แกวพิลา

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมบุญชนะ ราชนิด

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพงศธร ปาทะหา

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมวรเมธ เหลาลม

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aอนุวัช เพชรตะก่ัว

DNS99 ร.ร. ภูเขียวกฤตวิทย แสบตลาด

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมทศธรรม จอดจอก

DNS99 ร.ร. ทาบอเชิดตระกูล ไชยจันพรม

DNS99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาเกรียงไกล สิงหาชารี

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาปรเมศ คําพวง

DNS99 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารรพีภัทร นามวงศ

DNS99 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารศุภกิจ ปทมาคม

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนากร สมหวัง

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางดุลยพล นวลจันทร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาศุภเศรษฐ วงศนรา

Hammer Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

44.381 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมทวีป ศรีจิวังษา

39.102 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aชินกฤต ผลาผล

23.683 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธนพล รูปดี

19.014 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปุณยวัจน เจริญศักดิ์

15.835 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bธวัชชัย ธนุนาจารย

14.436 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

12.357 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาเกรียงไกล สิงหาชารี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

Hammer Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาศุภวัฒน ยางธิสาร

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาอดุลเดช กลาหาญ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาศุภเศรษฐ วงศนรา

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.431 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมธนากร สุโพธ์ิ

12.672 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนิติภูมิ แสนใจ

12.153 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธวัชชัย อุทัยเรือง

12.014 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยพุฒิพงศ คํานะ

11.645 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยเกียรติศักด์ิ ถนอมสงวน

11.516 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมทวีป ศรีจิวังษา

11.137 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

10.848 ร.ร. ภูเขียวกฤตวิทย แสบตลาด

10.209 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยจารุวัฒน จันทรแกว

10.1210 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปุณยวัจน เจริญศักดิ์

9.6711 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีณรงคฤทธ์ิ แกวผิวอาจ

9.5412 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมสมพล ทิมยรักษ

9.4713 ร.ร. แกงครอวิทยาสุทธิพงษ สินธุภูมิ

9.4014 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารศุภกิจ ปทมาคม

9.0615 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"อินทนนท ปญญาวิชัย

8.8116 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

8.6517 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาพรพิชัย ธรรมศรี

8.4618 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิทยา ดอนวิจารณ

8.4219 ร.ร. แกงครอวิทยาธนกร อาจจผักปง

8.0920 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธนพล รูปดี

7.9321 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

7.5922 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bธวัชชัย ธนุนาจารย

5.5023 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารรพีภัทร นามวงศ

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aอนุวัช เพชรตะก่ัว

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบเลิศศิริ ศิริเลิศ

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมบุญชนะ ราชนิด

DNS99 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาศุภวัฒน ยางธิสาร

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงนายธีรเดช จงสรอย

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพงศธร ปาทะหา

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aชินกฤต ผลาผล
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาปรเมศ คําพวง

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมศิริชัย ทองอุดร

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาศุภกรณ เมฆลา

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมธีรภัทร ดอกคํา

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมพรชัย ทะนะมาตร

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางดุลยพล นวลจันทร

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนากร สมหวัง

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

46.031 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

42.812 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมสมพล ทิมยรักษ

40.373 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูนพดล พิมคีรี

39.684 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aศักดิ์ดา สางาม

38.085 ร.ร. แกงครอวิทยาสรวิชญ คงดอนหัน

32.426 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมศิริชัย ทองอุดร

32.047 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธนพล รูปดี

31.208 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปุณยวัจน เจริญศักดิ์

25.389 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนิติภูมิ แสนใจ

25.0410 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

24.5911 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาลักกี้ ยูยามาดู

18.1512 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารรพีภัทร นามวงศ

16.1913 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาศุภวัฒน ยางธิสาร

16.0814 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bธวัชชัย ธนุนาจารย

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบภูวดล ครุยทอง

NM99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนวมินทร ศรีษะพล

NM99 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารศุภกิจ ปทมาคม

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพงศธร ปาทะหา

NM99 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิทยา ดอนวิจารณ

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aอนุวัช เพชรตะก่ัว

NM99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาพรพิชัย ธรรมศรี

DNS99 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยปารวี จันทรภิรมณ

NM99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมณัฐพล เสวกวิหาลี

NM99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสิทธิศักดิ ์สีแสง

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางดุลยพล นวลจันทร
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปชาย

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนากร สมหวัง




