
 1766 /2562 

เด็กชายปิยะวฒัน์ ชูแก้ว   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 4  ชาย 



 1767 /2562 

เด็กชายฆนณชั สิทธิสาร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ขว้างบอล รุ่น 4  ชาย 



 1768 /2562 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 4  ชาย 



 1769 /2562 

เด็กหญงิภัทรกมลรัตน์ จงไกรจักร์   
ได้รับรางวัล ชนะเลศิ เหรียญทอง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 4  หญิง 



 1770 /2562 

เด็กหญงิอังคณา ชูช่วย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ขว้างบอล รุ่น 4  หญิง 



 1771 /2562 

เด็กหญงิตรนีภา ก๊งจิตร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 4  หญิง 



 1772 /2562 

น.ส.ณชิกมล ปลอดใจดี   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 3,000 เมตร รุ่น   หญิง 



 1773 /2562 

เด็กหญงินพรดา อรรถประจง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 3,000 เมตร รุ่น   หญิง 



 1774 /2562 

น.ส.สุชาดา จนัทร์มณี   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 3,000 เมตร รุ่น   หญิง 



 1775 /2562 

เด็กชายปาฏิหาริย์ คล้ายวิชติ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  ชาย 



 1776 /2562 

นายอัฑฆ์ คงนวล   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  ชาย 



 1777 /2562 

นายภาณุวัฒน์ ศิรสิัมพันธ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  ชาย 



 1778 /2562 

เด็กชายปิยะวฒัน์ ชูแก้ว   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1779 /2562 

เด็กชายฆนณชั สิทธิสาร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1780 /2562 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1781 /2562 

เด็กหญงิกุลนาถ ห้วยห้อง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1782 /2562 

เด็กหญงินันทน์ภสั ดา้ด้วงโรม   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1783 /2562 

เด็กหญงิอังคณา ชูช่วย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1784 /2562 

เด็กชายอนาวนิ สุขโข   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 1785 /2562 

เด็กชายกฤติพงค์ เกิดแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 1786 /2562 

เด็กชายนพนนท์ บญุวงศ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 1787 /2562 

เด็กหญงิโสภณา ช่วยอรญั   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 1788 /2562 

เด็กหญงิธัญกนัต์ กลบัสังขท์อง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 1789 /2562 

เด็กหญงิปริยฉัตร เสนามิตร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 1790 /2562 

เด็กชายพงศกร ภุมศรี   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 1791 /2562 

เด็กชายชัยพรรณพัชร จ้าเนยีร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 1792 /2562 

เด็กชายชิษณพุงษ์ บญุอ่อน   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 1793 /2562 

เด็กหญงิตรชีฎา จันทมณี   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 1794 /2562 

ดญ.บณัฑติา กลบัสังขท์อง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 1795 /2562 

เด็กหญงิเสาวภา ชหูนู   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 1796 /2562 

เด็กชายธนพฒัน์ สองภพ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 8  ชาย 



 1797 /2562 

เด็กชายจิรายุ ชุมแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิง่ 60 เมตร รุ่น 8  ชาย 



 1798 /2562 

เด็กชายภูวดล เผือกแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 8  ชาย 



 1799 /2562 

เด็กหญงิจิราวรรณ ถวัลธรรม   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 8  หญิง 



 1800 /2562 

เด็กหญงิอรวรรณ เมฆเรือง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 8  หญิง 



 1801 /2562 

เด็กหญงิอนิตา นาครอด   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 8  หญิง 



 1802 /2562 

เด็กชายนันทวฒัน์ สว่างวงศ ์  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1803 /2562 

เด็กชายศักรินทร์ ขิกข้า   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1804 /2562 

เด็กชายนนทนพงค์ จินตรารักษ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1805 /2562 

เด็กหญงิพชัรินทร์ ผูลเถียะ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1806 /2562 

เด็กหญงินันธิดา บุญทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1807 /2562 

เด็กหญงิปิยฉตัร นุเคราะหช์น   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1808 /2562 

เด็กชายธนกฤต ก๋งซ้าย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1809 /2562 

เด็กชายธนวฒัน์ บญุยรตัน์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1810 /2562 

เด็กชายธีรภัทร ข้องจิตต์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1811 /2562 

เด็กหญงิอรอมุา หนูช่วย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1812 /2562 

เด็กหญงิวณีา ใจซื่อ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1813 /2562 

เด็กหญงิอังคณา ก่อเกดิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1814 /2562 

เด็กชายพัสกร ไชยเดช   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 1815 /2562 

เด็กชายศักรินทร์ หนูคง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 1816 /2562 

เด็กชายกฤตกร นวลมี   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 1817 /2562 

เด็กหญงิกฤตมิา คงมาก   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 1818 /2562 

เด็กหญงิณชัชา รอดเรืองฤทธิ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 1819 /2562 

เด็กหญงิชุตกิาญจน์ คงแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 60 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 1820 /2562 

เด็กชายศักรินทร์ ขิกข้า   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 10  ชาย 



 1821 /2562 

เด็กชายภาณพุงศ์ จันทมาศ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 10  ชาย 



 1822 /2562 

เด็กชายธีรภัทร ข้องจิตต์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 10  ชาย 



 1823 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล ชนะเลศิ เหรียญทอง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 5  ชาย 



 1824 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ขว้างบอล รุ่น 5  ชาย 



 1825 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 5  ชาย 



 1826 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 5  หญิง 



 1827 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ขว้างบอล รุ่น 5  หญิง 



 1828 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 5  หญิง 



 1829 /2562 

เด็กชายอดิเทพ จนัทวี   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 8  ชาย 



 1830 /2562 

เด็กชายเจษฎากร ค้านวณ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ขว้างบอล รุ่น 8  ชาย 



 1831 /2562 

เด็กชายยุทธนาเดช หมวดทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 8  ชาย 



 1832 /2562 

เด็กหญงิจิราวรรณ ถวลัธรรม   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 8  หญิง 



 1833 /2562 

เด็กหญงิสิราวรรณ ทพิย์มณ ี  
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ขว้างบอล รุ่น 8  หญิง 



 1834 /2562 

เด็กหญงิอรวรรณ เมฆเรือง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างบอล รุ่น 8  หญิง 



 1835 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท กระโดดไกล รุ่น 10  หญิง 



 1836 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท กระโดดไกล รุ่น 10  หญิง 



 1837 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท กระโดดไกล รุ่น 10  หญิง 



 1838 /2562 

เด็กหญงิอรอมุา หนูช่วย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท กระโดดไกล รุ่น 12  หญิง 



 1839 /2562 

เด็กหญงิกชพร ชูสังข์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท กระโดดไกล รุ่น 12  หญิง 



 1840 /2562 

เด็กหญงิวณีา ใจซื่อ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท กระโดดไกล รุ่น 12  หญิง 



 1841 /2562 

เด็กหญงิอัมพกา บญุกิจ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 12  หญิง 



 1842 /2562 

เด็กหญงิสิภสัสร วรรณศิลป ์  
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 12  หญิง 



 1843 /2562 

เด็กหญงิธัญญลักษณ์ แก้วเขียว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 12  หญิง 



 1844 /2562 

นายเนวิน กญัชนะกกาญจน ์  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16  ชาย 



 1845 /2562 

นายธนากร ดวงแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16  ชาย 



 1846 /2562 

นายปวเรศ พลูด้า   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16  ชาย 



 1847 /2562 

น.ส.ณชิกมล ปลอดใจดี   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16  หญิง 



 1848 /2562 

เด็กหญงิพรดา อรรถประจง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16  หญิง 



 1849 /2562 

น.ส.จนัทร์เพญ็ ชา่งเหล็ก   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 16  หญิง 



 1850 /2562 

นายกฤษณะ ส้าลีล่วง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 0  ชาย 



 1851 /2562 

นายธีรพงศ์ หนูแปน้   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 0  ชาย 



 1852 /2562 

นายธนากร มชีนะ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 800 เมตร รุ่น 0  ชาย 



 1853 /2562 

เด็กชายพัสกร ไชยเดช   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1854 /2562 

เด็กชายชัชวาล อินทร์นาค   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1855 /2562 

เด็กชายมุนินทร์ แลกจันเหนือ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1856 /2562 

เด็กชายภทัรกร นวลยัง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1857 /2562 

เด็กชายปฐวี สุบินรตัน์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1858 /2562 

เด็กชายศักรนิทร์ หนูคง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1859 /2562 

เด็กชายกษัศเดช ชเูกดิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1860 /2562 

เด็กชายสหรัฐ นวนแปน้   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1861 /2562 

เด็กชายจิรภทัร รอดบัวทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1862 /2562 

เด็กชายพรหมปรเมศร์ ช่วยแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1863 /2562 

เด็กชายอทิธิพัทธ พรหมเกื อ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1864 /2562 

เด็กชายธนกฤต เทพรักทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  ชาย 



 1865 /2562 

เด็กหญงิณชัชา รอดเรืองฤทธิ์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1866 /2562 

เด็กหญงิฑฆัมพร บญุศรีโรจน์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1867 /2562 

เด็กหญงิเอกระวี ทองปานด ี  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1868 /2562 

เด็กหญงิเพชรลดา คงเพชรนุ่น   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1869 /2562 

เด็กหญงิสุดารัตน์ หนูเรือง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1870 /2562 

เด็กหญงิชุติมณฑน์ หนูทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1871 /2562 

เด็กหญงิดาราวลี โชติช่วง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1872 /2562 

เด็กหญงิกฤตมิา คงมาก   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1873 /2562 

เด็กหญงิชุตกิาญจน์ คงแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1874 /2562 

เด็กหญงิเพญ็พจมาลย์ เรืองช่วย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1875 /2562 

เด็กหญงิวิลาสิณี คงด้วง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1876 /2562 

เด็กหญงิปาณิฐา ทองน ้าแกว้   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 14  หญิง 



 1877 /2562 

นายอภิรกัษ์ เมฆข้า   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1878 /2562 

นายธนาธปิ ทองบัวแก้ว   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1879 /2562 

นายนพรตัน์ ธรรมรตัน์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1880 /2562 

นายเนวิน กญัชนะกาญจน์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1881 /2562 

นายธีรวฒัน์ กาพย์เกดิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1882 /2562 

นายสรายุทธ วิสุทธิโรจน ์  
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1883 /2562 

นายภูวสิญณ์ ศรีสุวรรณ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1884 /2562 

นายกิตติชัย อรุางรัมย์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1885 /2562 

นายไชยวัฒน์ นุ่นมัน   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1886 /2562 

นายกฤษดา สมรัก   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1887 /2562 

นายฟา้เดียว ทะโพนชัย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1888 /2562 

นายภูมิชนก สมบตัพิทุธ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 16  ชาย 



 1889 /2562 

นายวณิชชา วงศ์ษาบุตร   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1890 /2562 

นายศิวกร เกื อแก้ว   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1891 /2562 

นายจตุพร พลเดช   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1892 /2562 

นายวรรณรตัน์ ยังชู   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1893 /2562 

นายวรินทร พลับช่วย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1894 /2562 

นายสทุธิรักษ์ อมรลักษณ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1895 /2562 

นายพลากร มฤีทธิ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1896 /2562 

นายธรรมนูญ เรืองศรี   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1897 /2562 

นายจตุรวิทย์ เหมทานนท์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1898 /2562 

นายกฤษณะ ส้าลีร่วง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1899 /2562 

นายธีรภาพ ดว้งสงค์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดผสม รุ่น 0  ชาย 



 1900 /2562 

นายจิรวัฒน์ ท่านทรัพย์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ผลดัผสม รุ่น 0  ชาย 



 1901 /2562 

น.ส.สุนสิา หนูรกั   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1902 /2562 

น.ส.สินนาถ เรืองเพชร   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1903 /2562 

น.ส.บหุงา พทุธชู   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1904 /2562 

น.ส.   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1905 /2562 

น.ส.   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1906 /2562 

น.ส.   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1907 /2562 

น.ส.   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1908 /2562 

น.ส.   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1909 /2562 

น.ส.   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 16  หญิง 



 1910 /2562 

เด็กชายกติติชยั อุรางรัมย์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  ชาย 



 1911 /2562 

นายศิรายุ ซนุยะโน   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  ชาย 



 1912 /2562 

นายอภิเดช ค้าศรี   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  ชาย 



 1913 /2562 

เด็กชายธนพฒัน์ สองภพ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 8  ชาย 



 1914 /2562 

เด็กชายจิรายุ ชุมแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 8  ชาย 



 1915 /2562 

เด็กชายศุภัทรชัย ขวญัชืน่   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 8  ชาย 



 1916 /2562 

เด็กหญงิจิราวรรณ ถวัลธรรม   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 8  หญิง 



 1917 /2562 

เด็กหญงิอรวรรณ เมฆเรือง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 8  หญิง 



 1918 /2562 

เด็กหญงิวนิตา นาครอด   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 8  หญิง 



 1919 /2562 

เด็กชายนันทวฒัน์ สว่างวงศ ์  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1920 /2562 

เด็กชายธีรภัทร ข้องจิตต์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1921 /2562 

เด็กชายนนทนพงค์ จินตรารักษ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1922 /2562 

เด็กหญงิพชัรินทร์ ผูลเถียะ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1923 /2562 

เด็กหญงินันธิดา บุญทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1924 /2562 

เด็กหญงิฐติิรตัน์ ค้านวณ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1925 /2562 

เด็กชายนครินทร์ คงฉิม   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1926 /2562 

เด็กชายธีรภัทร กาญจนา   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1927 /2562 

เด็กชายธนกฤต ก๋งซ้าย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1928 /2562 

เด็กหญงิอรอมุา หนูช่วย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1929 /2562 

เด็กหญงิวณีา ใจซื่อ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1930 /2562 

เด็กหญงิอังคณา ก่อเกดิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 80 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1931 /2562 

น.ส.สุธาวัลย์ แทนด้วง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  หญิง 



 1932 /2562 

น.ส.เสาวภา หนูคง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  หญิง 



 1933 /2562 

น.ส.นภัสรา ดว้งสังข์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  หญิง 



 1934 /2562 

นายจตุรวิทย์ เหมทานนท์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 0  ชาย 



 1935 /2562 

นายกิตติศักดิ์ อินทรแ์ก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 0  ชาย 



 1936 /2562 

นายวณิชชา วงศ์ษาบุตร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 0  ชาย 



 1937 /2562 

เด็กชายธีรภัทร ข้องจิตต์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1938 /2562 

เด็กชายนันทวฒัน์ สว่างวงศ ์  
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1939 /2562 

เด็กชายธีระวฒุิ ทองสังข์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 10  ชาย 



 1940 /2562 

เด็กหญงิเอมวกิา ศรีสุข   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1941 /2562 

เด็กหญงินันธิดา บุญทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1942 /2562 

เด็กหญงิฐติิรตัน์ ค้านวณ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 10  หญิง 



 1943 /2562 

เด็กชายธนกฤต ก๋งซ้าย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1944 /2562 

เด็กชายธีระเดช ทองสังข์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1945 /2562 

เด็กชายพงศกร นาคเกลี ยง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  ชาย 



 1946 /2562 

เด็กหญงิอรอมุา หนูช่วย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1947 /2562 

เด็กหญงิขวญัจิรา ศรทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1948 /2562 

เด็กหญงิวนิดา พูลเพิ่ม   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  หญิง 



 1949 /2562 

เด็กชายปรวรรต มากนุน่   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 1950 /2562 

เด็กชายภูรพิฒน์ ขวัญใจ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 1951 /2562 

เด็กชายยสินธร ชูสังข์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 1952 /2562 

เด็กหญงิดาราวลี โชติช่วง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 1953 /2562 

เด็กหญงิทพิย์สิริ แก้วทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 1954 /2562 

เด็กหญงิกชพร ศรีนุน่   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 1955 /2562 

นายอภิรกัษ์ เมฆข้า   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  ชาย 



 1956 /2562 

นายภูมิชนก สมบตัพิทุธ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิง่ 200 เมตร รุ่น 16  ชาย 



 1957 /2562 

นายภูวสิญณ์ ศรีสุวรรณ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  ชาย 



 1958 /2562 

น.ส.ธัญวรา จนัทร์สังข์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  หญิง 



 1959 /2562 

น.ส.ปริศนา ไกลสยมพร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  หญิง 



 1960 /2562 

น.ส.มนิตรา บุญนติย์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  หญิง 



 1961 /2562 

นายกวินเทพ อนันทชาติ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 0  ชาย 



 1962 /2562 

นายนันทวัฒน์ คงแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 0  ชาย 



 1963 /2562 

นายศิริเดชา หมืน่เดช   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่น 0  ชาย 



 1964 /2562 

เด็กหญงิขนษิฐา ยกคง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 10  หญิง 



 1965 /2562 

เด็กหญงิอภิชญา ขวญัชืน่   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 10  หญิง 



 1966 /2562 

เด็กหญงินริสา ปัน้เยือก   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน ้าหนัก รุ่น 10  หญิง 



 1967 /2562 

นายศราวุธ ชอ้ยจรญั   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 0  ชาย 



 1968 /2562 

นายกฤษณะ ส้าลีร่วง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 0  ชาย 



 1969 /2562 

นายสิรวิชญ์ ศรีหนู   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 0  ชาย 



 1970 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1971 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1972 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1973 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1974 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1975 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1976 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1977 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1978 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1979 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1980 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1981 /2562 

เด็กชาย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  ชาย 



 1982 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1983 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1984 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1985 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1986 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1987 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1988 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1989 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1990 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1991 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1992 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1993 /2562 

เด็กหญงิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 4  หญิง 



 1994 /2562 

เด็กชายอรรคพนัธ์ สองเมืองสุข   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 1995 /2562 

เด็กชายอวิรทุธิ์ ภักดี   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 1996 /2562 

เด็กชายนพนนท์ บญุวงศ์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 1997 /2562 

เด็กชายพีรวิชญ์ อกัษรพุ่ม   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 1998 /2562 

เด็กชายกฤติพงค์ เกิดแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 1999 /2562 

เด็กชายชานน บญุอ่อน   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 2000 /2562 

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีมณฑบ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 2001 /2562 

เด็กชายภูริ ศรีนอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  ชาย 



 2002 /2562 

เด็กหญงิชวลัรัตน์ โหรารัตน์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 2003 /2562 

เด็กหญงิพิมพกานต์ สงเสน   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 2004 /2562 

เด็กหญงิณัฐฐาพร แก้วสุวรรณ์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 2005 /2562 

เด็กหญงิโสภณา ช่วยอรญั   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 2006 /2562 

เด็กหญงิปริยฉัตร เสนามิตร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 2007 /2562 

เด็กหญงิกรณชิา นาคแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 2008 /2562 

เด็กหญงิกนกอร จิตรหลัง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 2009 /2562 

เด็กหญงิธนพร คงรอด   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 5  หญิง 



 2010 /2562 

เด็กชายณัฐวฒุิ คงทอง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2011 /2562 

เด็กชายชลทรพัย์ ไชยรัน   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2012 /2562 

เด็กชายพีรวิชญ์ อกัษรพุ่ม   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2013 /2562 

เด็กชายพงศกร ภุมศรี   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2014 /2562 

เด็กชายชัยพรรณพัชร จ้าเนยีร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2015 /2562 

เด็กชายกฤติพงค์ เกิดแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2016 /2562 

เด็กชายปฏพิล พลายด้วง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2017 /2562 

เด็กชายธนกร สุขเนาวรตัน์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2018 /2562 

เด็กชายปรินทร บญุรักษ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2019 /2562 

เด็กชายวรเมษ หนูเอียด   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2020 /2562 

เด็กชายอภิสทิธิ์ ชุมแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2021 /2562 

เด็กชายชิษณพุงษ์ บญุอ่อน   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  ชาย 



 2022 /2562 

เด็กหญงิโสภณา ช่วยอรญั   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2023 /2562 

เด็กหญงิศศนิิภา ใจแจ้ง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2024 /2562 

เด็กหญงิณัฐชา ชูแท่น   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2025 /2562 

เด็กหญงิตรชีฎา จันทมณี   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2026 /2562 

เด็กหญงิบณัฑิตา กลบัสังขท์อง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2027 /2562 

เด็กหญงิภิญญาพชัญ์ คงเกื อ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2028 /2562 

เด็กหญงิธัญกนัต์ กลบัสังขท์อง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2029 /2562 

เด็กหญงิชญาภา หนูรตัน์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2030 /2562 

เด็กหญงิเสาวภา ชหูนู   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2031 /2562 

เด็กหญงิปริยฉัตร เสนามิตร   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2032 /2562 

เด็กหญงิวันวสิา พุทธิชาติ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2033 /2562 

เด็กหญงิเจนจริา นุ่นไฝ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิง่ผลัด 4x50 เมตร รุ่น 6  หญิง 



 2034 /2562 

เด็กชายภทัรกร นวลยัง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2035 /2562 

เด็กชายสนธิ ทองคง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2036 /2562 

เด็กชายธนวฒัน์ จัตตุพงศ ์  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2037 /2562 

เด็กชายมุนินทร์ แลกจันเหนือ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2038 /2562 

เด็กชายศักรินทร์ หนูคง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2039 /2562 

เด็กชายกติติศกัดิ์ ธนาวฒุิ   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2040 /2562 

เด็กชายสหรัฐ นวนแปน้   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2041 /2562 

เด็กชายปฐวี สุบินรตัน์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2042 /2562 

เด็กชายจิรภทัร รอดบัวทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2043 /2562 

เด็กชายณัฐวฒุิ แซ่ลิ่ม   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2044 /2562 

เด็กชายกฤษดา สงด้วง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2045 /2562 

เด็กชายธนกฤต เทพรักทอง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  ชาย 



 2046 /2562 

เด็กหญงินริศรา ชมเชยวงศ์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2047 /2562 

เด็กหญงิธัญพร ปานมา   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2048 /2562 

เด็กหญงิณชัชา รอดเรืองฤทธิ์   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2049 /2562 

เด็กหญงิเพชรลดา คงเพชรนุ่น   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2050 /2562 

เด็กหญงิอุมากรณ์ ยังสุวรรณ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2051 /2562 

เด็กหญงิณัฐชา ศรีสุขแก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2052 /2562 

เด็กหญงิอมตา อ้าลอย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิง่ผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2053 /2562 

เด็กหญงิเบญจพร กาฬกาญจน์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2054 /2562 

เด็กหญงิภวิกา แสนสุข   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2055 /2562 

เด็กหญงิสุภาวดี รุ่งสวัสดิ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2056 /2562 

เด็กหญงิธัญชนก ตรแีก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2057 /2562 

เด็กหญงิสุดารัตน์ หนูเรือง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2058 /2562 

เด็กหญงิภวิกา แสนสุข   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2059 /2562 

เด็กหญงิสุภาวดี รุ่งสวัสดิ์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2060 /2562 

เด็กหญงิธัญชนก ตรแีก้ว   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2061 /2562 

เด็กหญงิสุดารัตน์ หนูเรือง   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท วิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่น 14  หญิง 



 2062 /2562 

เด็กหญงิพชัรินทร์ พลูเถียะ   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท กระโดดสูง รุ่น 10  หญิง 



 2063 /2562 

เด็กหญงิศิริวราภรณ์ เปาะซ ู  
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท กระโดดสูง รุ่น 10  หญิง 



 2064 /2562 

เด็กหญงิกัญญานัฐ นาครอด   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท กระโดดสูง รุ่น 10  หญิง 



 2065 /2562 

เด็กหญงิทพิย์สิริ แก้วทอง   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท กระโดดไกล รุ่น 14  หญิง 



 2066 /2562 

เด็กหญงิลักษมณ ด้าจนัทร์   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท กระโดดไกล รุ่น 14  หญิง 



 2067 /2562 

เด็กหญงิอมตา อ้าลอย   
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท กระโดดไกล รุ่น 14  หญิง 



 2075 /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



 2076 /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



 2077 /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



 2078 /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



 2079 /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



 2080 /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



 2081 /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



  /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



  /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



  /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



  /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



  /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



  /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



  /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    



 

 

 /2562 

ได้รับรางวัล  ประเภท  รุ่น    


