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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12  ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.9

8.011 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีปฎยิทุธ ์นาสรุวิงค์

8.382 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์วนาศรโีสภา

8.443 เทศบาลนครแมส่อดอนุศษิฎ ์ฟองตา

8.744 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่ซือ่ ลงุหยา่

8.815 ร.ร. สฤษดเิดชทปีกร ประสานวงษ์

8.996 ร.ร. อรพนิพทิยาพรีพล ศริแิกว้

9.087 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่คะ ละปาน

9.178 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aธนกร แดงมณี

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

12.581 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีปฎยิทุธ ์นาสรุวิงค์

13.192 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่ละสว่ย ลงุหยา่

13.293 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์วนาศรโีสภา

13.704 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่ซือ่ ลงุหยา่

13.925 ร.ร. สฤษดเิดชทปีกร ประสานวงษ์

14.016 เทศบาลนครแมส่อดมนตร ีเกษมสขุ

14.457 ร.ร. อรพนิพทิยาพรีพล ศริแิกว้

14.508 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aธนกร แดงมณี

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.0

19.171 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีปฎยิทุธ ์นาสรุวิงค์

19.792 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่ละสว่ย ลงุหยา่

20.403 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์วนาศรโีสภา

21.284 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่คะ ละปาน

21.595 เทศบาลนครแมส่อดมนตร ีเกษมสขุ

21.836 ร.ร. อรพนิพทิยาพรีพล ศริแิกว้

22.517 ร.ร. สฤษดเิดชทปีกร ประสานวงษ์

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปณุณวชิ สนิหลา้

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
53.891 เทศบาลนครแมส่อดนติธิร คงรัตน์

55.492 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่จา๋มส ีลงุเฮอืง

59.203 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์ภาณุพงศ ์ศรวีัฒนา

1:01.074 ร.ร. อรพนิพทิยาพรีพล ศริแิกว้

1:01.355 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์รัชพล บัวคํา
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12  ปีชาย

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:03.166 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กวรีะศักดิ ์นทิไธสง

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
54.511 เทศบาลนครแมส่อดนติธิร คงรัตน์

58.312 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์ดลพัฒน ์เจรญิสขุ

59.473 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์รัชพล บัวคํา

59.804 ร.ร. อรพนิพทิยาณภัทร ทองถัน

1:00.795 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กสยาม คําเมอืง

DNS99 ‐23062  ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.381 Shrewsbury International Schoolสรุพัศ กตญัญวูงศเ์จรญิ

4.312 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์ภมูรัิตน ์ทพิยป้์อ

4.123 ร.ร. อรพนิพทิยาพรีพล ศริแิกว้

4.044 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ศาสตราวฒุ ินุตภบิาล

3.925 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์ภาณุพงศ ์ศรวีัฒนา

3.656 ร.ร. สฤษดเิดชทปีกร ประสานวงษ์

3.657 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเตวชิ สขุจันทร์

3.418 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่จา๋มส ีลงุเฮอืง

3.359 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กวรีะศักดิ ์นทิไธสง

3.1510 ร.ร. อรพนิพทิยากฤตภัทร ศรวีชิยั

3.0311 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์พันธก์ร บญุลอื

3.0012 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ชนิวตัร อพุาหงษ์

DNS99 ร.ร. เทศบาลชอ่งลมกมลเทพ  ฟักปัน้

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นพชิญพ์งศ ์กรีตอิารยกลุ

DNS99 ร.ร. เทศบาลชอ่งลมสทิธชิยั ปวงปะชงั

NM99 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีปฎยิทุธ ์นาสรุวิงค์

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นภัทราวฒุ ิมลูตน้
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12  ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.1

8.591 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

8.752 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

8.803 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

8.854 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์

8.885 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

8.936 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ

8.967 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

8.978 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

13.811 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

13.882 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

14.063 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

14.284 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

14.395 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

14.476 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

14.487 เทศบาลนครแมส่อดพรนภา ตะ๊สุ

14.528 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

20.911 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

21.342 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

21.463 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

21.494 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

21.615 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

22.296 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์

22.347 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

23.378 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
55.371 ร.ร. สฤษดเิดชวาราร ีสขุสําราญ

56.052 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aฐติาภา สาครขันธ์

56.133 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ

59.534 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ณัฎฐธดิา เจยีกงเูหลอืม

1:00.855 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12  ปีหญงิ

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:04.636 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาอจัฉรา หาญชยั

1:04.767 ร.ร. อรพนิพทิยาวมิลสริ ิรอดกสกิรรม

DQ99 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์วรณัน คุม้กนั

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
56.291 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ

56.322 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aฐติาภา สาครขันธ์

59.933 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์สกณุา จะรอนรัมย์

1:00.494 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ธนาภรณ ์พบิลูยส์ขุสวสัดิ์

1:02.705 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์จดิาภา วดับญุเลีย้ง

1:03.456 ร.ร. อรพนิพทิยาจฑุามาศ ปาระมี

1:06.567 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาอจัฉรา หาญชยั

DNS99 ‐24067  ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนู

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.021 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

3.962 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

3.883 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่อรพมิล ออ่งปาน

3.634 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ณัฎฐธดิา เจยีกงเูหลอืม

3.445 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

3.416 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสงิหบ์รุีกานตพ์ชิชา มกุดาสนทิ

3.407 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

3.378 ร.ร. บา้นมาบกระเปาสกุญัญา สหีานาม

3.329 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์ธัญชนก ตาปา

3.3210 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์สชุาดา ลกัษณะ

3.2311 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร

3.1412 ร.ร. สฤษดเิดชกญัญาณัฐ แสงคํา

3.0313 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aธารรดา เพชรยทุธากร

3.0114 ร.ร. อรพนิพทิยาปวณีธ์ดิา หาญมานพ

2.9215 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ปีใหม ่ขนัทนาลัย

2.7216 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์อนิทริา วงษา

DNS99 ร.ร. สฤษดเิดชกญัญาณัฐ แสงคํา

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปากชกร ศรจัีนทรส์ขุ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.4

7.001 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีณัฐวฒุ ิหาญพานชิ

7.412 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภควตั ตางจงราช

7.433 เทศบาลนครนนทบรุีธนวฒัน ์รองชเูพ็ง

7.474 ร.ร. สฤษดเิดชพัทธพล พว่งฟัก

7.485 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีกติตภิพ ชมูณี

7.496 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัรัฐภมู ิวงศว์รรณ

7.507 เทศบาลนครแมส่อดพรีณัฐ วงษ์ปางมลู

7.658 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครภชูนะ เวชชนะ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

10.901 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีณัฐวฒุ ิหาญพานชิ

11.282 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

11.553 ร.ร. สฤษดเิดชพัทธพล พว่งฟัก

11.604 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภควตั ตางจงราช

11.715 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีกติตภิพ ชมูณี

11.876 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสงกรานต ์ผาสขุ

11.927 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aอคัรชยั เดชพรหม

DQ99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัรัฐภมู ิวงศว์รรณ

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
37.121 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีณัฐภทัร ลาทมุ

37.162 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสงกรานต ์ผาสขุ

37.173 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภควตั ตางจงราช

37.964 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรีพัฒน ์อุม่มี

37.975 ร.ร. พะเยาพทิยาคมเจรญิกจิ ใจมา

38.066 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีศริภัส บัวทอง

39.327 เทศบาลนครแมส่อดกษิดิเ์ดช ทบิญุมา

39.438 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วฒุพิงษ์ ใครนุ่มนอ้ย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:29.921 เทศบาลนครนนทบรุีณัชพล สขุลติร

1:34.9911 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กติตพิงศ ์เพชรดําดี

1:35.2012 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพล (ดํารงประชาสรรค)์ตน้หนาว ชาวงั

1:40.5118 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมพงษ์ คงศรคีรีี

1:49.2924 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กสมชาย บญุสขุใส
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
1:49.4225 ร.ร. บา้นน้ําหอมจรีศักดิ ์ดนิแดนวนา

1:49.5226 ร.ร. ทุง่ศขุลาพทิยา "กรงุไทยอนุเคราะห"์เหมภาส บังเมฆ

2:00.7334 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจริายทุธ บญุโส

2:01.0035 ร.ร. ครีมีาศพทิยาคมณัฐนันท ์เอมทมิ

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมมานุ ภูพ่ชิติ

DNS99 ร.ร. วดัไรข่งิวทิยาชนะชยั เดชะพล

DNS99 ร.ร. บา้นป่าเขวา้ธรีภัทร ขําคํา

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกณัฑเ์อนก จันทรผ์อ่งศรี

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:32.896 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีณัฐพงศ ์กระจา่งศรี

1:34.8810 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางตณิณภพ จากลิ

1:38.3014 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aนติภิมู ิลุม่รอ้ย

1:39.3316 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)สรุวชิ แสงกนั

1:45.3020 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัภรภัทร ฉายรังษี

1:50.6427 ร.ร. สามเงาวทิยาคมสวุพัชร ศรตีลุานุ

1:51.2428 ร.ร. โพธธิรรมสวุัฒน์จักกาย จันทะคา

2:00.4133 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยานพิฐิพนธช์ยั ดษิฐพ์งธ์

2:13.8836 ร.ร. ครีมีาศพทิยาคมธชิานนท ์นอ้ยคํา

DNS99 เทศบาลนครแมส่อดธรีวฒุ ิกลอ่มจติร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปนเิวช คงสงัข์

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยารัชภมู ิกําพล

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:30.113 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐภทัร จันทมาศ

1:31.915 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีณัฐภทัร ลาทมุ

1:33.657 ร.ร. วงัทองวทิยาณัฐวฒุ ิพันธเ์ชือ้

1:34.048 ร.ร. ภซูางวทิยาคมทกัษนัย ใจอาทติย์

1:34.359 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธรีพัตร ์สพีว่ง

1:39.4317 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาคณนิทร ์แกม้สาน

1:48.0522 ร.ร. พจิติรพทิยาคมชยพล ขนานใต ้

1:52.9930 ร.ร. บา้นดงดนิแดงทศันัย สขุนอ้ย

1:53.1331 ร.ร. เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)์ธนวชัร มวีนันัง

1:54.5532 เทศบาลนครแมส่อดพชรดนัย กนัทะวงศ์

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมวชิรวทิย ์ธรุะสทิธิ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aภณูภิัทร พลเูพ็ชร

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1:29.942 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโจเซฟ โอบโิอมา โอนูโอราห ์จเูนยีร์

1:31.494 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพสิษิฐส์รรค ์ฑามาศ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4
1:38.0813 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีคณศิร อดุมฤทธิ์

1:39.0715 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรนมิติ เกษสอางค์

1:42.5619 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยากอ้งเกยีรต ิมุง่หมายผล

1:46.4221 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูอาชติะ อนิทะพงศ์

1:48.4023 ร.ร. ทุง่ศขุลาพทิยา "กรงุไทยอนุเคราะห"์อภนัินต ์สบืศรี

1:52.3029 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่กติตศิกัดิ ์เสวะละ

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุจักรนิทร ์ใจแสน

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอาลสิ สงัขเ์มอืง

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ธารากร นุ่มนวลศรี

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาภัทรโชต ิรอดสวา่ง

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.591 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่สหพล สารมะโน

8.902 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

8.993 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

9.354 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่จักรรนิทร ์ป่ินแกว้

9.425 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณกรณ ์เลห่ก์ล

9.626 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอมัรนิทร ์หาวัตร

9.857 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aววิฒัน ์ดงัถวลิ

9.948 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชนพล ทุง่ลาด

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.1

28.041 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่สหพล สารมะโน

28.362 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วฒุพิงษ์ ใครนุ่มนอ้ย

28.513 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

30.304 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aววิฒัน ์ดงัถวลิ

30.665 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

30.786 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโจเซฟ โอบโิอมา โอนูโอราห ์จเูนยีร์

31.567 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณนิธร เคหะสมบรูณ์

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สรุศกัดิ ์งามขํา

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:11.731 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีกติตภิพ ชมูณี

1:13.202 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสรุชยั ทางชอบ

1:13.823 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธนพนธ ์มะลลิา
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:14.004 เทศบาลนครนนทบรุีอดศิักดิ ์กา้นศรี

1:14.825 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่ศริชิยั จันคาหาร

1:15.086 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aนพณัฐ โตทรัพย์

1:20.807 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศป์ณต แกว้จนี

DQ99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครภชูนะ เวชชนะ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
44.101 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีคณศิร อดุมฤทธิ์

45.202 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีศริภัส บัวทอง

45.243 เทศบาลนครนนทบรุีวรยทุธ เกษกรณ์

45.764 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรีพันธ ์ขนัคํา

46.085 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอภวิฒัน ์ยอดจันทร์

46.206 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอนุชา สมวงค์

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่ศริชิยั จันคาหาร

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:33.411 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีคณศิร อดุมฤทธิ์

2:35.212 เทศบาลนครแมส่อดจักรพรรด ิอาวาส

2:35.743 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครภชูนะ เวชชนะ

2:42.384 เทศบาลนครนนทบรุีอดศิักดิ ์กา้นศรี

2:43.855 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์กติตพิงศ ์เพชรดําดี

2:44.106 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัธนพล อนิธมิา

2:46.127 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aนพรจุ สขุเจรญิ

2:47.148 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3อศันัย ศรสีกุ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.921 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวชริวทิย ์ชาลนีวิฒัน์

5.772 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรีพันธ ์ขนัคํา

5.763 ร.ร. พะเยาพทิยาคมนวพล ชุม่มา

5.574 ร.ร. บา้นมาบกระเปากติตศิพัท ์หนูทอง

5.545 ร.ร. บา้นป่าเขวา้ศรชยั สดุาดวง

5.536 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธนภทัร คํากาง

5.487 เทศบาลนครนนทบรุีอดศิักดิ ์กา้นศรี

5.248 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aนพณัฐ โตทรัพย์

5.169 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภควตั ตางจงราช



Summary Result

Page 9 of 41กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.0710 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีสเุมธ ทองจันทร์

4.8711 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีเขมทศัน ์อสิรยิานนท์

4.7112 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางชลกานต ์วงคว์านชิญากลู

4.6513 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณกรณ ์เลห่ก์ล

4.6414 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ.ปราจนีบรุีธนากร สทิธาชวีานนท์

4.5615 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุณัฐ ศรวีชิยั

4.5416 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ทวชียั ศรสีมัย

4.5317 ร.ร. บา้นระวงิณัฐวฒุ ิวงศเ์ขือ่น

4.4818 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอษัฎาวธุ ชว่ยรักษ์

4.3219 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

4.2920 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กสมชาย บญุสขุใส

4.2021 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนิกฤต ภักดี

4.1822 ร.ร. อรพนิพทิยาสปัุญญา แซก่ว๊ย

4.0423 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกลุชวาล สารเกง่

3.9824 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aกฤษดา คลอ่งณรงค์

3.0725 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ธรีภัทร เกดิกระจาย

DNS99 ร.ร. ชาตติระการวทิยาอรรณพ เมฆอรณุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aมนตร ีจอ๋มเชือ้

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุธวชัชยั ปัญโย

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม่ปวรศิ โนชยั

DNS99 เทศบาลนครแมส่อดวชัรนิทร ์ใจอิม่

DNS99 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศธร พวงกหุลาบ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมปญุญพัฒน ์งอกไม ้

DNS99 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีภคพงษ์ กอ้นทอง

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัภรภัทร ฉายรังษี

DNS99 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ณัฐพร พรมสี

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.701 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีเกยีรตยิศ มเีพชร

1.652 ร.ร. ตน้แกว้ผดงุพทิยาลัยชนพัฒน ์ใจหลา้

1.652 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีภานุสรณ ์ปมุพมิาย

1.554 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุณัฐ ศรวีชิยั

1.505 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพล (ดํารงประชาสรรค)์ชนาธปิ อยูศ่รี

1.506 ร.ร. ตน้แกว้ผดงุพทิยาลัยวรีภัทร บญุธรรม

NM99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกลุชวาล สารเกง่

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีโจเซฟ โอบโิอมา โอนูโอราห ์จเูนยีร์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
NM99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่วชริเมธ ตาสาย

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอษัฎาวธุ ชว่ยรักษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aมนตร ีจอ๋มเชือ้

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมราเมนทร ์ชืน่ประทมุ

DNS99 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีสเุมธ ทองจันทร์

NM99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ.ปราจนีบรุีธนากร สทิธาชวีานนท์

NM99 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ธรีภัทร เกดิกระจาย

NM99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณกรณ ์เลห่ก์ล

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
12.731 ร.ร. พะเยาพทิยาคมนวพล ชุม่มา

12.022 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีสเุมธ ทองจันทร์

11.953 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรีพันธ ์ขนัคํา

11.924 เทศบาลนครนนทบรุีอดศิักดิ ์กา้นศรี

11.625 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีวชริวทิย ์ชาลนีวิฒัน์

11.556 ร.ร. บา้นมาบกระเปากติตศิพัท ์หนูทอง

11.257 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางศภุาวฒัน ์สขุรัตน์

10.788 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธนภทัร คํากาง

10.699 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูคณกรณ ์เลห่ก์ล

10.3310 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีเขมทศัน ์อสิรยิานนท์

9.9011 ร.ร. บา้นระวงิณัฐวฒุ ิวงศเ์ขือ่น

9.8012 ร.ร. บา้นป่าเขวา้ศรชยั สดุาดวง

9.2813 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ธรีภัทร เกดิกระจาย

DNS99 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีภานุสรณ ์ปมุพมิาย

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุธวชัชยั ปัญโย

DNS99 เทศบาลนครแมส่อดวชัรนิทร ์ใจอิม่

DNS99 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ณัฐพร พรมสี

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนิกฤต ภักดี

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์แทนศรี

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูศภุณัฐ ศรวีชิยั

DNS99 ร.ร. ชาตติระการวทิยาอรรณพ เมฆอรณุ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมปญุญพัฒน ์งอกไม ้

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกลุชวาล สารเกง่
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
40.681 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aปรัธนา ภูร่ะหงษ์

35.422 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารชยัพงษ์ เดคํากาศ

30.793 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปัณณวฒัน ์พมิเบา้ทํา

28.654 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางเมษา วเิศษ

28.585 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาสริภทัร อนิตา

27.966 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ณัฐพร พรมสี

27.777 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทวิากร ทองทพิย์

27.508 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ผา้ยกก๊

26.199 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

25.1210 ร.ร. พะเยาพทิยาคมเบญจภัทร สงิหแ์กว้

24.8011 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยารัฐภมู ิหาญกนั

24.4912 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Bนัทพล โพธิ

23.9713 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีปารณ สสีา

23.5214 ร.ร. ครีมีาศพทิยาคมธรีภัทร ถงึเป้

23.4515 ร.ร. บา้นแกง่วทิยานติธิร ทา้วบญุยนื

23.0116 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กดรัณภพ เฉยกลุ

23.0017 ร.ร. บา้นระวงิสนธยา เพ็งสงูเนนิ

21.9918 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยานพิฐิพนธช์ยั ดษิฐพ์งธ์

21.7519 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่อบับาส วงคศ์ักดิ์

19.2620 ร.ร. วดัไรข่งิวทิยาณัฐพงษ์ คมขํา

18.2421 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)อเนชา ศรสีวุรรณ์

NM99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาอรยิพล เปรมวชิยั

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aฟาฮดั บัวพันธ์

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุจักรนิทร ์ใจแสน

DNS99 ร.ร. ครีมีาศพทิยาคมภัทร แกว้จันทร์

NM99 ร.ร. บา้นป่าเขวา้ธรีภัทร คลา้ยคลงึ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมพงษ์ฐกร ศริมิา

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาธนธรณ ์เขยีวมรกต

NM99 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีแครว์นิ บญุภา

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาดนุพร ดาวกลาง

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.851 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aฟาฮดั บัวพันธ์

13.162 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aปรัธนา ภูร่ะหงษ์

12.793 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสงิหา ชยัชนะ

12.154 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาสริภทัร อนิตา

11.145 ร.ร. พะเยาพทิยาคมเบญจภัทร สงิหแ์กว้
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.596 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ผา้ยกก๊

10.427 ร.ร. ครีมีาศพทิยาคมธรีภัทร ถงึเป้

10.358 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาจตรุภทัร ฆอ้งเดช

10.179 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

10.1110 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ณัฐพร พรมสี

10.0211 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Bนัทพล โพธิ

10.0112 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กดรัณภพ เฉยกลุ

9.6113 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปัณณวฒัน ์พมิเบา้ทํา

8.7914 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางเมษา วเิศษ

8.7615 ร.ร. พจิติรพทิยาคมจรีณัฏฐ ์จรลี

8.3316 ร.ร. บา้นแกง่วทิยานติธิร ทา้วบญุยนื

8.1317 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาธนธรณ ์เขยีวมรกต

7.6118 ร.ร. วดัไรข่งิวทิยาณัฐพงษ์ คมขํา

7.4419 ร.ร. ครีมีาศพทิยาคมณัฐวฒุ ิสขุเจรญิ

7.2020 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)อเนชา ศรสีวุรรณ์

6.5921 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยานพิฐิพนธช์ยั ดษิฐพ์งธ์

5.9122 ร.ร. บา้นป่าเขวา้ธรีภัทร คลา้ยคลงึ

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุจักรนิทร ์ใจแสน

DNS99 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีปารณ สสีา

NM99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาอรยิพล เปรมวชิยั

DNS99 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารชยัพงษ์ เดคํากาศ

DNS99 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพล (ดํารงประชาสรรค)์ชนาธปิ อยูศ่รี

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมพงษ์ฐกร ศริมิา

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

DNS99 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีแครว์นิ บญุภา

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
48.831 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสงิหา ชยัชนะ

44.512 ร.ร. บา้นระวงิสนธยา เพ็งสงูเนนิ

44.103 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางทวิากร ทองทพิย์

43.164 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aฟาฮดั บัวพันธ์

40.425 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ณัฐพร พรมสี

39.316 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปัณณวฒัน ์พมิเบา้ทํา

35.997 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

31.598 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่อคัรวฒุ ิอวมาตยส์มบัติ

31.329 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีปารณ สสีา

25.5610 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารชยัพงษ์ เดคํากาศ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีชาย

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
23.3811 สํานักการศกึษากรงุเทพมหานคร เขตบางขนุเทยีแครว์นิ บญุภา

21.6012 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aปรัธนา ภูร่ะหงษ์

21.3813 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาสนิทรัพย ์ทองเงนื

20.6414 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กดรัณภพ เฉยกลุ

9.3815 ร.ร. ครีมีาศพทิยาคมณัฐวฒุ ิสขุเจรญิ

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมเบญจภัทร สงิหแ์กว้

DNS99 ร.ร. ครีมีาศพทิยาคมภัทร แกว้จันทร์

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุจักรนิทร ์ใจแสน

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์แทนศรี

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Bนัทพล โพธิ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมกตกร

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาดนุพร ดาวกลาง

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.4

7.951 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวลิาสณีิ จงจติต์

8.142 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

8.213 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

8.224 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOนันทน์ภสั ยโลดม

8.235 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

8.336 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลปนัดดา มณีโรจน์

8.357 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูพัชราภา มาผาบ

8.408 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนภัทร แลว้ลว้น

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

12.581 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวลิาสณีิ จงจติต์

12.912 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

12.923 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

13.334 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูพัชราภา มาผาบ

13.335 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนภัทร แลว้ลว้น

13.416 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ

13.527 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศริกิานดา ถอืสมบัติ

13.588 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.121 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ

42.572 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3พรรษนันท ์เอกปัจชา

42.643 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

43.634 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภาวติรา คปุตะวนิทุ

43.855 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

44.086 เทศบาลนครแมส่อดสชุญา คําแดงดี

44.757 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่วลิาสนิ ีลอืชา

44.908 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นชนาภา บญุอสิระเสรี

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:52.598 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวาฐติา หอมสวุรรณ

1:53.9311 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aณัฐปภัสร สงัขง์ิว้

1:58.7315 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริภัทร นวิาสรัมย์

2:03.3718 ร.ร. ป่าซางกนกวรรณ จันทรเ์ลศิ

2:07.4122 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่ณัฐวด ีสวุี
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
2:08.4824 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวชิญาดา หรัิญคํา

2:09.3426 ร.ร. ภซูางวทิยาคมพันณดิา แกว้นารี

2:15.0229 ร.ร. บา้นน้ําหอมสถาพร วาสมีศีกัดิ์

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์วรศิรา รืน่สม

DNS99 ร.ร. บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี สมทุรปราการวาสนา ทองลอื

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:45.191 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นชนาภา บญุอสิระเสรี

1:45.232 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพทุธชาด สขุกลิน่

1:51.847 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีจฑุาภัทร ชอบจติร

1:53.169 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่วรัญญา ศรธุผาสขุ

1:55.7812 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ศศปิระภา เรอืงชยั

1:57.6913 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธรีาภรณ ์เถยีงอมร

2:06.0620 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูธนัญญา ปัญญาคํา

2:10.9427 ร.ร. ชาตติระการวทิยาณัฐกลุ เรอืงอํา่

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาสชุานันท ์ไครม้ลู

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์จันทรจ์ริา ประเสรฐิสงัข์

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:49.083 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีศศธิร สกุมุาลย์

1:51.186 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์พรีดา  กลิน่ศรสีขุ

1:59.9917 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัลกัษิกา กาตาสาย

2:04.9019 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาพมิรภัทร ธรรมสระ

2:06.6321 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูรุง่ธวิา ชยัวรรณ

2:08.2823 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3โสลัชชา ทนจังหรดี

2:16.0830 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาภณติา สขุโข

2:25.6332 ร.ร. บา้นระวงิมณฑกาณจน ์นหตุานนท์

2:44.2233 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนัญชน ยมมา

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1:49.944 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีภัทรประภา ปาละมาณ

1:51.105 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฏฐช์ยา คชุติา

1:53.6910 ร.ร. บา้นน้ําหอมสทุธดิา วเิศษการกลุ

1:58.2914 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลปนัดดา มณีโรจน์

1:59.5516 ร.ร. บา้นระวงิวรรณษิา สมใจ

2:08.4825 ร.ร. ป่าซางวนัสมล ทองมี

2:14.8628 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากญัญาพร มาขาว

2:16.1931 ร.ร. บา้นมาบกระเปาอลสิา ธรรมเจรญิ

DNS99 ร.ร. เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)์วารนิทพิย ์ชยัชนะ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีหญงิ

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.6

10.491 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครพัชร ีนันตะริ

10.702 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูอาราดา สรุะตระกลู

10.903 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางภาวติา ขตัยิะ

11.324 ร.ร. ชาตติระการวทิยาขนษิฐา นามวจิติร

11.365 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชลชญา สวุรรณมงคล

11.376 ร.ร. สามเงาวทิยาคม มนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

11.407 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชญานษิฐ ์การพงคส์ี

12.098 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชตุกิาญจน ์เมอืงมนต์

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.5

32.161 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางภาวติา ขตัยิะ

33.652 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูอาราดา สรุะตระกลู

35.683 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาศริลิกัษณ ์ดว้งฟู

35.824 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชตุกิาญจน ์เมอืงมนต์

36.465 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพมิพช์นก หานาวี

36.656 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปรุมิปรัชญ ์เจรญิเชาวว์ฒัน

37.527 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aบญุญาพร มงคลสระ

39.288 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากญัญาพร มาขาว

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:21.031 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอรนภา พพิธิชวนชม

1:21.042 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรอรสิรา สวนพรม

1:23.043 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอาภัสรา ยิง่บตุร

1:23.814 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aญาณธชิา คลอ่งสากล

1:25.335 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3โสลัชชา ทนจังหรดี

1:26.296 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกานตด์ ีสายแกว้

1:30.777 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกนกวรรณ ชยัยะ

DNS99 ‐26032  ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนู

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.581 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครสปิาง เจรญิรัมย์

49.652 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรอรสิรา สวนพรม

50.833 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aญาณธชิา คลอ่งสากล

51.114 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอาภัสรา ยิง่บตุร

53.165 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาณัฐภทัร ์ขนัชมุภู
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
53.526 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3โสลัชชา ทนจังหรดี

54.887 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีปิยธดิา ยอดนุย้

54.968 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกนกวรรณ ชยัยะ

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:54.711 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรอรสิรา สวนพรม

2:55.582 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอาภัสรา ยิง่บตุร

2:55.783 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกณัฐมณี แสนโสภา

3:01.244 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aญาณธชิา คลอ่งสากล

3:02.905 เทศบาลนครแมส่อดณชิารยี ์พานรอง

3:08.716 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์พมิพว์ภิา พรมจันทร์

3:11.857 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aบญุญาพร มงคลสระ

3:18.308 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3สรัุสวด ีกนกแกว้

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.141 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

5.052 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

4.873 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเพชรบรูณ ์(วงัชมดวงพร ชยับญุ

4.794 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธวิาทพิย ์พงษาเทศ

4.775 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีมนตพ์ชิา จันทรป์ระเสรฐิ

4.756 ร.ร. บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี สมทุรปราการเบญจรัตน ์สวัสดภิมู ิ

4.727 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูอาราดา สรุะตระกลู

4.358 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพมิพช์นก เดน่รุง้

4.259 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพมิพช์นก หานาวี

4.2210 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชลชญา สวุรรณมงคล

4.2211 เทศบาลนครแมส่อดสมัชญา จันทรส์วาท

4.2112 ร.ร. ชาตติระการวทิยาณัฐกลุ เรอืงอํา่

4.1913 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูจรรยพร มลูศรี

4.1614 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีวรีดา วชิยัคํามาตย์

4.1015 ร.ร. ผดงุปัญญาณัฐณชิา วงษ์สระ

4.1016 ร.ร. ผดงุปัญญาขวญัจริา ปลืม้จติ

4.0717 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาจริภัทร ์มณีบญุ

3.8618 ร.ร. บา้นระวงิกนัยาลักษณ ์จันทรไ์ทย

3.8619 ร.ร. สามเงาวทิยาคม มนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

2.8320 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัพัชรนิทร ์เครอืนอ้ย

3.8221 เทศบาลนครนนทบรุีเอริน์ พวงแตง
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3.7922 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีวรรณกานต ์มะปรางขวาน

3.7423 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกณัฐมณี แสนโสภา

2.6524 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนัญชน ยมมา

3.6225 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาผกายมาศ โกพมิพ์

3.6525 ร.ร. เทศบาล 2 (วัดหลวงปรชีากลู)ปาณศิา โชคชยัชยัเจรญิ

3.5027 ร.ร. ชาตติระการวทิยารตกิร แกว้ปิตา

3.3828 ร.ร. บา้นน้ําหอมรจติศร ีบงกชทองแกว้

3.1529 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีเพ็ญพชิชา ยานกลาง

2.9630 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัญาดา ศริรัิกษ์

2.7531 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวาธณีิ ผสุดี

2.4132 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีกญัญารัตน ์สงักลู

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)พรรณพัสสา ชาํนาญจติ

DNS99 เทศบาลนครแมส่อดอนงคน์าถ คําขัน

DNS99 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์รจุรดา บญุทวชียัสกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวลิาสนิ ีกลิน่ขจร

DNS99 ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนูศริปิระภา วริยิะ

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมนทกีานต ์มะหาวัน

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aปาณสิรา เจษฎางคก์รู ณ อยธุยา

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.581 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

1.502 เทศบาลนครนนทบรุีเอริน์ พวงแตง

1.403 ร.ร. บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี สมทุรปราการเบญจรัตน ์สวัสดภิมู ิ

1.354 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาศริลิกัษณ ์ดว้งฟู

1.355 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเพชรบรูณ ์(วงัชมนภัส ภาชนะ

1.256 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีจฑุาภัทร ชอบจติร

1.257 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชลชญา สวุรรณมงคล

1.257 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพมิพช์นก เดน่รุง้

1.259 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาผกายมาศ โกพมิพ์

1.2510 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชตุกิาญจน ์เมอืงมนต์

1.2011 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชญานษิฐ ์การพงคส์ี

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)พรรณพัสสา ชาํนาญจติ

NM99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนภัส มาละวณันา

NM99 ร.ร. ผดงุปัญญาขวญัจริา ปลืม้จติ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมกชกร แสงศรี

NM99 ร.ร. ผดงุปัญญาวารนิทพิย์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. เทศบาล 2 (วัดใหมท่า่พาณชิย)์สรัญญา ป้องกนั

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.961 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเพชรบรูณ ์(วงัชมดวงพร ชยับญุ

10.692 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีธวิาทพิย ์พงษาเทศ

9.943 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีมนตพ์ชิา จันทรป์ระเสรฐิ

9.874 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีกญัญารัตน ์สงักลู

9.585 ร.ร. ชาตติระการวทิยาณัฐกลุ เรอืงอํา่

9.516 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูจรรยพร มลูศรี

9.108 ร.ร. บา้นระวงิกนัยาลักษณ ์จันทรไ์ทย

8.829 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพมิพช์นก เดน่รุง้

8.6410 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาจริภัทร ์มณีบญุ

8.5911 เทศบาลนครแมส่อดสมัชญา จันทรส์วาท

8.5612 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีวรีดา วชิยัคํามาตย์

8.4213 ร.ร. ผดงุปัญญาณัฐณชิา วงษ์สระ

8.3514 ร.ร. บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี สมทุรปราการเบญจรัตน ์สวัสดภิมู ิ

8.0915 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชลชญา สวุรรณมงคล

7.1816 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาผกายมาศ โกพมิพ์

7.1617 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนัญชน ยมมา

DNS99 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOนันทน์ภสั ยโลดม

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aปาณสิรา เจษฎางคก์รู ณ อยธุยา

NM99 ร.ร. สามเงาวทิยาคม มนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

NM99 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีญาณศิา จันทรพ์รอ้ม

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีจฑุาภัทร ชอบจติร

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีเอริน์ พวงแตง

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวาธณีิ ผสุดี

DNS99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)พรรณพัสสา ชาํนาญจติ

DNS99 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูอาราดา สรุะตระกลู

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
28.091 ร.ร. เทศบาล 2 (วัดหลวงปรชีากลู)ปาณศิา โชคชยัชยัเจรญิ

25.822 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูอนงคน์าถ จันทวงศ์

25.703 ร.ร. พะเยาพทิยาคมสรุปรยีา เสลาหอม

25.704 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนศิาชล ศรคํีาภา

25.705 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีอาภัสรา ทองรักษ์

24.436 เทศบาลนครนนทบรุีกญัญาภัค อยูป่ระพันธ์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
24.367 เทศบาลนครนนทบรุีทกัษพร สมัยกลาง

22.528 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ปารว ีทนิบตุร

18.389 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาสมฤด ีสรอ้ยศอ

18.1510 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชลชญา สวุรรณมงคล

17.7011 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณชิารยี ์เกดิแพร

16.6412 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ไอศกิา ยิง่เฮง

16.3313 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์30คํา เซยีมลาย

15.0314 ร.ร. ผดงุปัญญานมล แป้นแกว้

14.8815 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aยพุารัตน ์เลศิจติร

12.2116 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)กฤตยภร แบบกลาง

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคม มนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอภสิรา ศรมีงคล

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพชิชานันท ์จันทรท์พิย์

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเสาวรส เรยีงทา

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.311 เทศบาลนครนนทบรุีทกัษพร สมัยกลาง

9.492 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนศิาชล ศรคํีาภา

8.693 ร.ร. พะเยาพทิยาคมสรุปรยีา เสลาหอม

8.594 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aยพุารัตน ์เลศิจติร

8.585 เทศบาลนครนนทบรุีจฑุาธปิ ชยัเคน

8.446 ร.ร. เทศบาล 2 (วัดหลวงปรชีากลู)ปาณศิา โชคชยัชยัเจรญิ

8.407 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูอนงคน์าถ จันทวงศ์

7.818 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาสมฤด ีสรอ้ยศอ

7.659 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)กฤตยภร แบบกลาง

7.3110 ร.ร. บา้นน้ําหอมวารณีุ คชเดชาชยั

7.2311 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณชิารยี ์เกดิแพร

6.8112 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ปารว ีทนิบตุร

DNS99 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีอาภัสรา ทองรักษ์

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคม มนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเสาวรส เรยีงทา

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพชิชานันท ์จันทรท์พิย์

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกณัฐมณี แสนโสภา

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
34.051 เทศบาลนครนนทบรุีจฑุาธปิ ชยัเคน
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15  ปีหญงิ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
32.762 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีปนัสยา มศีลิป์

26.083 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางปรมิกร มาศแท ้

25.484 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีธติกิานต ์บํารงุเผา่

25.235 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3ไอศกิา ยิง่เฮง

21.596 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูอนงคน์าถ จันทวงศ์

21.237 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนศิาชล ศรคํีาภา

21.038 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aชลชญา สวุรรณมงคล

20.209 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่อรนุช จันทรต์า

18.1910 เทศบาลนครนนทบรุีกญัญาภัค อยูป่ระพันธ์

17.1511 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณชิารยี ์เกดิแพร

12.6312 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาสมฤด ีสรอ้ยศอ

NM99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกณัฐมณี แสนโสภา

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเสาวรส เรยีงทา

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอภสิรา ศรมีงคล

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคม มนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

NM99 ร.ร. เทศบาล 2 (วัดหลวงปรชีากลู)ปาณศิา โชคชยัชยัเจรญิ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

10.971 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

11.022 ร.ร. พจิติรพทิยาคมณภัทร คําเรยีน

11.093 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางจริพัฒน ์สทุธโิยช

11.104 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีมฮูามะ สาและ

11.115 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาณฐวรรธ เอีย่มอดุม

11.386 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์กนัพน้ภัย

11.397 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครจริภัทร แจง้เจรญิ

11.578 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีนติพินธ ์หมืน่เอ

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.5

48.451 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

49.162 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสากล สงิหว์เิศษ

49.713 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นจักรชลชั เหล็กจนี

49.954 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครราชนัย ์บาระเฮม

51.635 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aเอกลกัษณ ์ศรบีู

52.076 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ศราวฒุ ิผากา

52.627 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัชชานนท ์คงศรชีาย

53.588 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ภรู ีสจุรติ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2:00.722 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ

2:04.025 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์30พฒุพิง สายโย

2:04.116 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกกรีต ิอน้เกษ

2:23.6314 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ธรีเทพ จรงุจติร

2:38.7917 ร.ร. เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)์พรีดล พจนาถ

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุวรีภาพ ดอกบัว

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาชนนิทร โตตยิะ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐวฒุ ิตอ่มดวงแกว้

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาฐริพล เยรัมย์

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:56.761 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

2:03.604 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกชยพล อนุจร

2:09.919 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีกติตธิชั พรบญุมี

2:24.7515 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีอานนท ์ฉมิมี
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2:35.8416 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมโภชน ์อาชาสคุนธ์

DNF99 ร.ร. เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)์ณัฐพล แสงจันทร์

DNS99 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่อรรถกร คําวาง

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชยัวฒัน ์พรมมดื

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aวรพงษ์ บญุมานนะ

DNS99 ร.ร. ป่าซางทนงศักดิ ์ทองรัตน์

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาจักรกฤษ ภูพั่ตร

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

2:03.113 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอมรเทพ หอมพามา

2:04.917 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

2:07.908 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ปกรณศ์กัดิ ์เสภา

2:10.5610 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาณัฐดนัย นามนาเมอืง

2:15.4111 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาธรีศกัดิ ์ปะทิ

2:17.8012 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีกอ้งภพ กอ้งพสธุา

2:22.9913 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่วนัเฉลมิ วงศษ์า

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอภชิาต ิชอบจติ

DNS99 ร.ร. สลกบาตรวทิยาชวลติร สมแกว้

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยานครนิทร ์เสอืแหวว

DNS99 ร.ร. ป่าซางกนัตณัฐ เพ็ชรสรุยิา

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:12.871 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

4:22.502 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีชนนิทร ์แสนเวยีง

4:24.003 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ

4:24.884 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

4:28.926 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกวรีกฤช พงษ์ธานี

4:38.7210 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาณัฐดนัย นามนาเมอืง

4:40.7512 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ปกรณศ์กัดิ ์เสภา

4:52.5716 ร.ร. ชาตติระการวทิยาชาตร ีแซล่ี

5:06.0421 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพรีะวฒุ ิอยูเ่จรญิ

5:07.7122 ร.ร. ทุง่ศขุลาพทิยา "กรงุไทยอนุเคราะห"์ทศพร ทองเฟ้ือง

5:07.8423 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สพุรรณบรุียิง่มงคล เศวภยี์

5:10.2425 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีธนภทัร เปกรัมย์

5:15.0226 ร.ร. วงัทองวทิยากติตชิยั อนิทรภักดี

5:16.2028 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีกอ้งภพ กอ้งพสธุา

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอภชิาต ิชอบจติ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาชนนิทร โตตยิะ

DNS99 ร.ร. สลกบาตรวทิยาอนุพัทธ ์สวา่งวงศ์

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุสรศกัดิ ์น้ําเงนิ

DNS99 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

DNS99 ร.ร. ป่าซางอจัฉราวฒุ ิบญุอปุละ

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครอมรเทพ หอมพามา

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:28.305 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์30สมหวงั โนรี

4:29.817 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

4:30.518 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอภสิทิธิ ์ชา้งหนิ

4:33.439 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภมูภิัทร แสนแทน

4:40.7311 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกชยพล อนุจร

4:42.1913 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aวรีาพล บญุมานะ

4:42.3214 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

4:52.1815 เทศบาลนครนนทบรุีทรัพยส์ทิธิ ์หรัิญอร

4:59.2317 ร.ร. เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)์พรีดล พจนาถ

5:01.8418 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพล (ดํารงประชาสรรค)์ณรงคเ์ดช สรุาภัย

5:01.8819 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ธรีเทพ จรงุจติร

5:04.7720 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาธรีศกัดิ ์ปะทิ

5:08.4124 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่วนัเฉลมิ วงศษ์า

5:15.8527 ร.ร. โพธธิรรมสวุัฒน์จริพนธ ์เนยีมเอีย่ม

5:17.9229 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปญุยวรี ์วงัคําฟู

5:20.8631 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชยัวฒัน ์พรมมดื

5:20.8631 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมโภชน ์อาชาสคุนธ์

6:50.6432 ร.ร. วงัทองวทิยาคณาวฒุ ิเจรญิศลิป์

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาฐริพล เยรัมย์

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุวรีภาพ ดอกบัว

DNS99 ร.ร. ป่าซางชยัวทิยช์ติ คมฟู

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9:40.841 ร.ร. พะเยาพทิยาคมอภสิทิธิ ์ชา้งหนิ

942.242 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกวรีกฤช พงษ์ธานี

9:49.833 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

9:50.884 ร.ร. เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)์พรีดล พจนาถ

9:56.445 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาวรีวฒัน ์มาละโส

10:02.486 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์30สมหวงั โนรี

10:15.877 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภมูภิัทร แสนแทน



Summary Result

Page 25 of 41กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10:18.178 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีณัฐพงษ์ ดอนทอง

10:20.849 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูมหาสมทุร ญาณรักษ์

10:30.1110 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ปกรณศ์กัดิ ์เสภา

10:41.9411 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aวรีาพล บญุมานะ

11:00.5912 ร.ร. ชาตติระการวทิยาชาตร ีแซล่ี

11:00.7813 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ธรีเทพ จรงุจติร

11:09.3214 เทศบาลนครนนทบรุีทรัพยส์ทิธิ ์หรัิญอร

11:13.8615 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัพงศกร ทองนุย้

11:13.9316 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีธนภทัร เปกรัมย์

11:21.0417 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพรีะวฒุ ิอยูเ่จรญิ

11:42.9718 ร.ร. พจิติรพทิยาคมณัฐภทัร ใจแสน

11:45.6219 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมโภชน ์อาชาสคุนธ์

11:48.4020 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธันวา แสงงาม

11:52.2921 ร.ร. โพธธิรรมสวุัฒน์จริพนธ ์เนยีมเอีย่ม

11:56.9722 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปญุยวรี ์วงัคําฟู

12:02.3623 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัศภุกร หทยัปรวีจิติร

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคสรุยทุธ โสภณ

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาชนนิทร โตตยิะ

DNS99 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

DNS99 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพล (ดํารงประชาสรรค)์ณรงคเ์ดช สรุาภัย

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุวรีภาพ ดอกบัว

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุสรศกัดิ ์น้ําเงนิ

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคสรุยทุธ โสภณ

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาฐริพล เยรัมย์

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคธนโชต ิไพบรูย์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสยามรัฐ สกุมุาลย์

DNS99 ร.ร. สลกบาตรวทิยาชวลติร สมแกว้

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมจริภัทร การเพยีร

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชยัวฒัน ์พรมมดื

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
14.241 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)สทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

14.542 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aเดชอดุม สวุรรณชยัรบ

16.023 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aกษิดศิ หงษ์วรีกลุ

16.554 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพารักษ์

16.625 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

16.806 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

110 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
17.697 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปิยะพงศ ์บญุโกย

DNS99 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

57.573 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปรวิรรษ มานพศลิป์

58.074 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวชัระ พมิพด์ี

1:03.2010 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางนนธวัช ยงยนื

1:03.3611 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aรัชภมู ิมรุา

1:06.8813 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชยัวฒัน ์พรมมดื

1:10.2014 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

DNS99 ร.ร. ป่าซางศภุวชิญ ์เทพวงศ์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

54.752 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)สทุธพิงษ์ ทองเพ็ชร

1:01.227 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีเฉลมิชยั นุ่มสกลุ

1:02.269 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัอภวิฒัน ์กนัทาเงนิ

1:05.5112 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาอดศิร เถาวลัยพ์พัิฒน์

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

54.701 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ

58.722 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aเดชอดุม สวุรรณชยัรบ

1:00.656 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่ภรูพัิฒน ์สมรปู

1:01.358 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยัศภุวชิญ ์ชยัเมอืงมลู

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคสรุยทุธ โสภณ

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

DNS99 ร.ร. ชาตติระการวทิยาวทิวสัชยั ฟองจางวาง

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:57.281 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศกร รุง่ปานใจ

1:59.062 เทศบาลนครนนทบรุีศกัดิด์า พลวงคษ์า

1:59.943 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)อานนทว์ฒัน ์ววิฒันภ์รูี

2:05.164 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aเอกรัตน ์ศรบีู

2:05.775 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพรีะพล พานชิกลุ

2:08.216 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงศ ์ใจพจิติร

2:11.717 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Bธณาวฒุ ิปัจจัยวาณชิกจิ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณัฐพล มสีขุ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
41.511 เทศบาลนครนนทบรุีศกัดิด์า พลวงคษ์า

42.192 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

42.763 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีพงศกร รุง่ปานใจ

42.964 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวชัระ พมิพด์ี

43.385 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)อานนทว์ฒัน ์ววิฒันภ์รูี

44.306 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aสหรัฏ ชนูาวา

44.417 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aนันทวฒัน ์ซือ่สตัย์

44.798 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางณัฐพล มสีขุ

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3:18.771 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีรัชชานนท ์คงศรชีาย

3:22.302 เทศบาลนครนนทบรุีศกัดิด์า พลวงคษ์า

3:23.633 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวฒุพิงศ ์ทองสขุ

3:32.274 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)อานนทว์ฒัน ์ววิฒันภ์รูี

3:32.345 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์เทพทดั รางคณุเสน

3:35.146 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aประวรณ ์อุน่ญาติ

3:42.527 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีวรีะยทุธ ติง่จันทร์

DNS99 ‐27050  สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาคม)

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.511 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

6.412 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชชัชยั นลิพงษ์

6.343 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชนาธร แสนกลา้

6.334 เทศบาลนครนนทบรุีพรีดนัย ทพิยพ์มิล

6.015 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์อนุวฒัน ์ราษฎรก์ลาง

5.926 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพงศกร ทวศีลิป์

5.797 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงศ ์ใจพจิติร

5.508 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยากอ้งเกยีรต ิคําหลอ่

5.489 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aเอกรัตน ์ศรบีู

5.4010 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

5.2911 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาพงศพ์ล สงิหไ์ชย

5.2412 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.1913 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีศลิา ขนุทอง

4.8514 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Bประภากร พฒุซอ้น

4.7715 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

4.1816 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3พรีศักดิ ์สนุนทะราช

DNS99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมศวิกร สระทองสอน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aวริณุ แจม่กระจา่ง

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาสเุมธ พชืสอน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่วรีชติ ทศัทะ

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aปรานต ์เจษฎางคก์รู ณ อยธุยา

DNS99 ร.ร. ป่าซางเจษฎากรณ ์เลศิลังกา

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกอ้งภพ วงัแผน

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

DNS99 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาธนพล แซอุ่ย้

DNS99 ร.ร. ตน้แกว้ผดงุพทิยาลัยชนภัทร ไชยเลศิ

DNS99 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศตวรรษ รณุสง

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมรัชชานนท ์ตุม่ทอง

NM99 ร.ร. เขาเพิม่นารผีลวทิยาปฏภิาณ สมวงค์

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2.061 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชชัชยั นลิพงษ์

1.902 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสณัหณัฐ กาญจนวจิติร

1.803 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีปิยะพงศ ์บญุโกย

1.704 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีถริวฒัน ์จันทรม์นตรี

1.655 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพงศกร อปูคําแดง

1.655 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพงศกร ทวศีลิป์

DNS99 ร.ร. ป่าซางวจิารณ์ ลงุคํา

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาตน้ขา้ว ปลายนา

NM99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aรุง่ตะวัน ชยัสขุ

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
14.221 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชชัชยั นลิพงษ์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.862 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครชนาธร แสนกลา้

13.533 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีบญุยวฒัน ์อตุรักษ์

12.544 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงศ ์ใจพจิติร

12.365 ร.ร. เขาเพิม่นารผีลวทิยาปฏภิาณ สมวงค์

12.226 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพารักษ์

12.067 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

11.288 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์อนุวฒัน ์ราษฎรก์ลาง

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมกอ้งภพ วงัแผน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aวริณุ แจม่กระจา่ง

DNS99 ร.ร. ป่าซางกรกช แสนเศษ

NM99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพงศกร อปูคําแดง

NM99 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3พรีศักดิ ์สนุนทะราช

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมรัชชานนท ์ตุม่ทอง

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aปรานต ์เจษฎางคก์รู ณ อยธุยา

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยากอ้งเกยีรต ิคําหลอ่

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาพงศพ์ล สงิหไ์ชย

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aธราเทพ นาคแกมแกว้

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
55.601 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ.ปราจนีบรุีบัณฑติ สงิหทองกลุ

50.922 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครเกยีรตปิระดษิฐ ์ศรใีส

47.063 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

40.524 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูอภวิฒุ ิธรรมหมนืยอง

38.255 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภควชัร ์ศรตีรากลุ

35.606 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาจมุปี

35.547 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวชิาฤทธิ ์มาอิน่

34.338 เทศบาลนครแมส่อดพงศกร เกดิแสง

32.909 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aธตินินท ์สขุโก

32.6810 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วรเมธ เทศสทีา

30.9711 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธันวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

29.6212 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

29.1213 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกสภุนัย ขันปลอ้ง

27.7714 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3อภวิรรธน ์บญุทนาวงศ์

27.5615 ร.ร. สนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม่พงษ์พัฒน ์ศภุศร

27.4616 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

26.4617 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
22.5818 ร.ร. บา้นดงดนิแดงสเุมธ อําตํางาม

20.6319 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสจุติ เดชบรัุมย์

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณฏิฐพนธ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาจักร ดปีระเสรฐิ

DNS99 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่นธิวิฒัน ์ฉนาด

NM99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีวทิวสั สขุเกดิ

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

NM99 ร.ร. วงัทองวทิยาไพรัตน ์สบืจันทร์

DNS99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมพรรษกร ขวญักลาง

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.861 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาจมุปี

49.792 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธันวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

47.943 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ.ปราจนีบรุีวรวฒุ ิแกว้วงษ์บน

45.044 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกสภุนัย ขันปลอ้ง

42.035 ร.ร. กฬีาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพษิณุโลกวชัรนิทร ์โพโต

34.416 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครปิยะดนัย พรมจันทร์

29.477 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธรีวฒุ ิจะกอ่

23.828 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภควชัร ์ศรตีรากลุ

21.119 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูอภวิฒุ ิธรรมหมนืยอง

20.7110 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

18.4111 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aธตินินท ์สขุโก

17.7812 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสจุติ เดชบรัุมย์

NM99 วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อ.ีเทค)ฉลองยศ เขือ่นสวุรรณ

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาจักร ดปีระเสรฐิ

DNS99 ร.ร. ป่าซางพัทธดลย ์เลหแ์สน

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม่พงษ์พัฒน ์ศภุศร

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
16.081 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ.ปราจนีบรุีบัณฑติ สงิหทองกลุ

14.952 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

14.483 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

13.034 ร.ร. สนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม่พงษ์พัฒน ์ศภุศร

12.925 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ.ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ศรวชิยั

12.496 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aธตินินท ์สขุโก
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
12.417 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางวชิาฤทธิ ์มาอิน่

12.088 เทศบาลนครแมส่อดพงศกร เกดิแสง

11.989 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วรเมธ เทศสทีา

11.5610 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธันวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

11.1311 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภควชัร ์ศรตีรากลุ

11.0912 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

10.6913 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 3อภวิรรธน ์บญุทนาวงศ์

10.5314 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์33 จังหวัดลพบรุีวทิวสั สขุเกดิ

9.8115 ร.ร. บา้นดงดนิแดงสเุมธ อําตํางาม

9.5416 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาจมุปี

9.3917 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

9.3918 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

8.8619 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสจุติ เดชบรัุมย์

DNS99 ร.ร. พริยิาลยั จังหวัดแพร่นธิวิฒัน ์ฉนาด

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมอโณทยั ชว่งชดิ

DNS99 ร.ร. ป่าซางรัตตญัญ ูโพธพิฤกษ์

DNS99 ร.ร. ป่าซางณัฐวฒุ ิวงศห์มกึ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณฏิฐพนธ ์วงษ์ใหญ่

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
65.421 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ.ปราจนีบรุีวชริวทิย ์ศรวชิยั

56.472 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีกติตศิกัดิ ์กนัตะโอภาส

54.313 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์วชัรเกยีรต ิซือ่สตัย์

52.064 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางธรีวฒุ ิจะกอ่

49.145 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีศขิรนิทร ์สวุรรณา

43.406 ร.ร. วงัทองวทิยาไพรัตน ์สบืจันทร์

40.937 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสจุติ เดชบรัุมย์

39.458 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพงศกร อปูคําแดง

33.349 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

28.8210 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกนัตช์ยั กนัยาดี

27.7311 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aพงศกร ทวศีลิป์

25.6612 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมพรรษกร ขวญักลาง

25.0713 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภควชัร ์ศรตีรากลุ

24.3414 ร.ร. บา้นดงดนิแดงสเุมธ อําตํางาม

23.5515 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาธนะภมู ิกายา

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมรัชชานนท ์ตุม่ทอง

DNS99 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครณัฐวฒุ ิหลดุกระโทก
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีชาย

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณฏิฐพนธ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมชลธร ทอสาร

NM99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาณัฐวตัร มลูหลา้

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาเจษฎาพร คําอนิทร์

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรสรุชยั นอ้ยเรอืง

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aรุง่ตะวัน ชยัสขุ

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาปราเมศวร ์หอมศริิ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.5

12.201 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่มนัสดา สารมโน

12.412 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาปณติา ปินไชย

12.493 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

12.504 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์ฟองเพ็ชร์

12.845 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลปวนัรัตน ์เชยีงปา

12.846 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทับ

13.127 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

13.508 เทศบาลนครนนทบรุีอชัรา สายทอง

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.6

55.531 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนูโอราห์

56.592 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

57.743 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:00.084 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สดุารัตน ์ประภาศ

1:01.075 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครดารารัตน ์สรอ้ยสวุรรณ

1:01.536 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอรกญัญา ภูศ่ริพัินธ์

1:02.007 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

1:05.348 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวสัดิ์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2:27.441 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ไอลดา นาสงิคาร

2:29.122 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงศ์

2:32.024 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ๔๘ พรรษา ในพระบรมราชปูภรณช์นก ชา้งวลัย์

2:34.746 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่ปตมิา หสัดาลอย

2:35.357 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

2:37.819 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐฐญาดา เรอืนป้อ

2:41.1711 ร.ร. บา้นน้ําหอมจริาพร วลิาสไผเ่งนิ

2:46.2212 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมพรนภา วลิาศไผเ่งนิ

2:48.0013 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูภรูนิ ีสานา

3:01.8616 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aศริพิร หนูรัตน์

3:20.4819 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปวนัรัตน ์ชยัเชย

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสรณส์ริ ินนนทท์อง

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2:31.253 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอสิรยี ์มามี

2:34.355 เทศบาลนครนนทบรุีอนิกมล นิม่อนงค์

2:35.998 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวสัดิ์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีหญงิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2:39.3110 ร.ร. ภซูางวทิยาคมพัชรา วงศช์มพู

2:49.4914 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aทพิยญ์าดา เกษมะณี

2:57.8315 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

3:07.8517 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมฤทยั เดชาเวฬมุาศ

3:10.6918 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นสริญิาดา เดชบญุ

3:21.3420 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจไุรรัตน ์ทองอนันต์

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นรัตถพร ภษูาไสย

DNS99 ร.ร. สลกบาตรวทิยาชนนกิานต ์เขตรว์ทิย์

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

5:07.801 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัชนกีร บรุนิโท

5:25.984 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

5:32.816 ร.ร. บา้นน้ําหอมจริาพร วลิาสไผเ่งนิ

5:35.148 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสรณส์ริ ินนนทท์อง

5:47.569 ร.ร. กฬีาจังหวัดเชยีงใหม่ปตมิา หสัดาลอย

6:22.2513 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

6:34.7214 ร.ร. บา้นน้ําหอมธตินัินท ์คงศรคีรีี

6:51.7016 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลจฑุารัตน ์บญุฤทธิ์

6:57.6317 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aศริพิร หนูรัตน์

DNF99 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

DNF99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปวนัรัตน ์ชยัเชย

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

5:10.442 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ไอลดา นาสงิคาร

5:20.123 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐฐญาดา เรอืนป้อ

5:26.335 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์30กานตช์นก วลิาสไผเ่งนิ

5:34.207 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ๔๘ พรรษา ในพระบรมราชปูภรณช์นก ชา้งวลัย์

6:03.0410 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูภรูนิ ีสานา

6:09.2211 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aทพิยญ์าดา เกษมะณี

6:19.7612 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นรัตถพร ภษูาไสย

6:38.0715 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ๔๘ พรรษา ในพระบรมราชปูณัฐกมล มนเหมย

6:57.8818 ร.ร. นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑลไอยวรญิญ ์เลีย้งรืน่รมย์

DNS99 ร.ร. สลกบาตรวทิยาศริพิรรณ สนธิ

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11:10.721 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครรัชนกีร บรุนิโท

11:25.562 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ๔๘ พรรษา ในพระบรมราชปูภรณช์นก ชา้งวลัย์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีหญงิ

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

11:41.793 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกนษิฐา เพชรหงส์

11:50.304 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์30กานตช์นก วลิาสไผเ่งนิ

11:57.185 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐฐญาดา เรอืนป้อ

12:19.946 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

13:02.747 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูภรูนิ ีสานา

13:09.168 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aทพิยญ์าดา เกษมะณี

13:21.359 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีพชิญาภคั ทองลา

13:44.7510 ร.ร. บา้นน้ําหอมธตินัินท ์คงศรคีรีี

13:54.1611 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูพัตรพมิล ยอดคํา

14:13.0712 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ๔๘ พรรษา ในพระบรมราชปูณัฐกมล มนเหมย

14:14.5113 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมฤทยั เดชาเวฬมุาศ

15:09.1314 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aศริพิร หนูรัตน์

15:12.9715 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยากลัยรัตน ์พรมไชยวงศ์

DNS99 ร.ร. พะเยาพทิยาคมพมิญาดา เถาหนอ้ย

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคนครนิทร ์แสงสวา่ง

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาอโรชา มลูสมบตัิ

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสรณส์ริ ินนนทท์อง

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นรัตถพร ภษูาไสย

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคกญัญารัตน ์จกูลิน่

DNS99 ร.ร. บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี สมทุรปราการพกิลุ ทองลอื

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปวนัรัตน ์ชยัเชย

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.1

14.711 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

16.122 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสพุรรณษา ดอกไมด้ี

16.173 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงศ์

16.784 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)วรัญญา แซต่ัง้

17.095 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

17.236 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นมินุช

17.907 ร.ร. บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี สมทุรปราการสริยิากร เอยีดชงั

18.308 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศลุพีร หลอ่อนิทร์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:07.333 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์สดุารัตน ์ประภาศ

1:10.034 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aอาภัสรา หลํา่เสน
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีหญงิ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมนันทดิา มั่งเฟือ

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางหสัจาร ีทําอนิแกว้

DNS99 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปณชิา อตุรสกั

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:03.781 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

1:13.946 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)วรัญญา แซต่ัง้

1:35.7810 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นมินุช

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรปะว ีปานณรงค์

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคฐานดิา เถือ่นอารรัีกษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aนภากร ฉนิมา

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:04.092 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:12.665 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)กรกนก เมาลชิาติ

1:14.977 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสรุยีพ์ร พนิทอง

1:17.888 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

1:18.059 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสกุนัยา มาโสด

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมสาวติร ีอนิธปู

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:17.481 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

2:21.882 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครวาสนา สขุประสงค์

2:22.653 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกมลชนก มาลจัุนทร์

2:30.834 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aวรนิทร กลิน่กหุลาบ

2:31.495 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาภริมณ สขุโข

2:34.546 ร.ร. ภซูางวทิยาคมนรมน ชมุภู

2:38.237 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสาวกิา ศรหีะไกร

DNS99 ‐28058  ร.ร. ศรัทธาสมทุร

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.2

48.561 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีสธุดิา แกว้กยีรู

49.942 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกรกนก อึง้โพธิ์

50.493 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางอรกญัญา ภูศ่ริพัินธ์

50.674 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาภริมณ สขุโข
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.2

51.075 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรอณัทมิา บรรณะที

51.246 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีสาวกิา ศรหีะไกร

51.487 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสพุรรณษา ดอกไมด้ี

51.848 ร.ร. ศรัทธาสมทุรพรธรีา เผือ่นทมิ

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3:57.411 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

4:03.912 ร.ร. กฬีากรงุเทพมหานครกรกนก อึง้โพธิ์

4:06.393 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางกมลชนก มาลจัุนทร์

4:08.464 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ธดิาภา บญุชาญ

4:19.845 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aตรนัิยน ์ดษีา

4:31.356 ร.ร. ภซูางวทิยาคมจรัิชฌา ดวงแกว้ป๋ัน

4:52.327 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสกุนัยา มาโสด

5:08.478 ร.ร. บา้นน้ําหอมธตินัินท ์คงศรคีรีี

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.891 เทศบาลนครนนทบรุีปิยะธดิา เหลา่รอด

4.822 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสพุรรณษา ดอกไมด้ี

4.743 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

4.644 ร.ร. บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี สมทุรปราการศศพิมิพ ์นอ้ยถนอม

4.635 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสรุยีพ์ร พนิทอง

4.606 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจนิดาวลัย ์สมยอ

4.407 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นมินุช

4.338 ร.ร. พะเยาพทิยาคมเมทนิ ีวงศแ์พทย์

4.049 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาเจษฎาภรณ ์อนันต์

3.7710 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภารดิา ศลิางาม

DNS99 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม่วรรณนสิา พวงสะดอ

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคปรยีานุช แซต่ัง้

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศิรา พัฒนสมบัตสิกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aนันทกิานต ์โสบกระโทก

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาฐตินัินท ์บรรเทงิสขุ

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม่เกศสรินิทร ์ประทมุ

DNS99 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศลุพีร หลอ่อนิทร์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.651 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

1.602 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีธัญลดา ทองชมพนุูช

1.553 ร.ร. ภซูางวทิยาคมกติตกิา รวมสขุ

1.454 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นมินุช

1.454 เทศบาลนครนนทบรุีนรสิสา สงิหบ์ญุตา

1.456 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสพุรรณษา ดอกไมด้ี

1.407 เทศบาลนครนนทบรุีปิยะธดิา เหลา่รอด

1.308 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงศ์

1.308 ร.ร. พะเยาพทิยาคมเมทนิ ีวงศแ์พทย์

1.3010 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจไุรรัตน ์ทองอนันต์

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคศศธิร เจง้วัฒนพงษ์

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแครัตนส์นิา คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสวุรา สนูจันทร์

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาอภญิญา ศรภีักดี

DNS99 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารสพัุชญา ยศกาศ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.671 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

10.472 ร.ร. เพชรพทิยาคมศรัญญา มาแกว้

10.443 เทศบาลนครนนทบรุีก ิง่แกว้ สบืเพชร

9.884 ร.ร. บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี สมทุรปราการศศพิมิพ ์นอ้ยถนอม

9.885 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุีจนิดาวลัย ์สมยอ

9.866 ร.ร. พะเยาพทิยาคมเมทนิ ีวงศแ์พทย์

9.837 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นมินุช

9.798 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัน่าน (ร.ร. ทา่วังผาพทิยาเจษฎาภรณ ์อนันต์

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแครัตนส์นิา คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยานันทวรรณ หมั่นตัง้ธรรม

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสวุรา สนูจันทร์

NM99 ร.ร. พลตูาหลวงวทิยา (อบจ.ชบ.6)ธัญชนก ศรสีวุรรณ์

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาฐตินัินท ์บรรเทงิสขุ

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีภารดิา ศลิางาม

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคศศธิร เจง้วัฒนพงษ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aนันทกิานต ์โสบกระโทก

DNS99 ร.ร. ภซูางวทิยาคมพัชรา วงศช์มพู

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศิรา พัฒนสมบัตสิกลุ
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18  ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.761 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีชมพนุูช วอรแพง

30.792 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารสพัุชญา ยศกาศ

29.653 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aปิยธดิา เมฆอยู่

27.864 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐญานันท ์บญุเรอืง

25.825 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาศริดา คตสขุ

25.726 เทศบาลนครนนทบรุีธนพร สบืสอน

25.677 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสรุนิญา กาจกลาง

23.118 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชตุมิา สตีานา

21.079 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจฑุามาศ ทับเทศ

20.0210 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสภุวาณ ีเขือ่นเมอืง

19.9811 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรชนก สทุธสิงค์

17.5912 ร.ร. สนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม่วรรณนสิา พวงสะดอ

14.0413 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทราวด ีภุม่มาลา

DNS99 เทศบาลนครแมส่อดบรรัิกษ์ เป็งจา

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมวรกมล สมบรูณพ์งศ์

NM99 ร.ร. ชาตติระการวทิยาจรรยา พลชยัยา

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแควรัชยา คงสันต์

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคชไมพร นาคเทยีม

NM99 ร.ร. สนักําแพง จังหวัดเชยีงใหม่เกศสรินิทร ์ประทมุ

NM99 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิชา พลอยงาม

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.781 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสภุวาณ ีเขือ่นเมอืง

33.582 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาศริดา คตสขุ

32.433 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจนิดามณี ถงุเวยีง

31.734 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารสพัุชญา ยศกาศ

19.775 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aปิยธดิา เมฆอยู่

15.366 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสรุนิญา กาจกลาง

DNS99 ร.ร. หนองแหนวทิยาชนมณี แสงโชติ

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแครัตนา โคตรโสดา

DNS99 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคชไมพร นาคเทยีม

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.561 วทิยาลยัการอาชพีหนองแคชไมพร นาคเทยีม

11.412 ร.ร. พะเยาพทิยาคมณัฐญานันท ์บญุเรอืง

10.863 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aปิยธดิา เมฆอยู่
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
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18  ปีหญงิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.234 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสรุนิญา กาจกลาง

9.955 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชตุมิา สตีานา

9.736 ร.ร. เพชรพทิยาคมศรัญญา มาแกว้

9.687 ร.ร. ชาตติระการวทิยาจรรยา พลชยัยา

9.638 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิชา พลอยงาม

8.759 เทศบาลนครนนทบรุีธนพร สบืสอน

8.6110 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางสภุวาณ ีเขือ่นเมอืง

8.4011 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารสพัุชญา ยศกาศ

8.0112 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นมินุช

7.7213 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทราวด ีภุม่มาลา

7.7214 ร.ร. เพชรพทิยาคมปิยธดิา มา่ยผา

7.5115 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมฤด ีเดชาเวฬมุาศ

7.3216 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรชนก สทุธสิงค์

6.8417 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจฑุามาศ ทับเทศ

6.8218 วทิยาลยัการอาชพีหนองแครัตนา โคตรโสดา

DNS99 ร.ร. ภซูางวทิยาคมนริารัตน ์หมั่นไร่

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมวนันทญ์า ขนัขาว

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
45.541 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุสิรา กลิน่ละออ

40.552 ร.ร. กฬีาจังหวัดลําปางพรชนก สทุธสิงค์

28.793 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aสพุรรณษา ดอกไมด้ี

28.724 ร.ร. กฬีาจังหวัดนครสวรรค์ชตุมิา สตีานา

28.405 ร.ร. วดัไรข่งิวทิยากติตวิรรณ อนิดา้

27.766 ร.ร. เพชรพทิยาคมศรัญญา มาแกว้

23.837 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุีวศิรา พัฒนสมบัตสิกลุ

22.608 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นมินุช

17.269 ร.ร. เพชรพทิยาคมปิยธดิา มา่ยผา

16.3510 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจไุรรัตน ์ทองอนันต์

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทราวด ีภุม่มาลา

DNS99 ร.ร. สามพรานวทิยาวรัญญา เลไธสง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง ทมี Aนันทกิานต ์โสบกระโทก

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมวนันทญ์า ขนัขาว

DNS99 ร.ร. ภซูางวทิยาคมนริารัตน ์หมั่นไร่

DNS99 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภลํ์าพนูรัชดาภรณ ์บญุญาคณุากลู

DNS99 ร.ร. หว้ยคตพทิยาคม (สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัอุธมิาพร บัวเสนา

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมวรกมล สมบรูณพ์งศ์
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562


