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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12  ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

8.551 ร.ร. สฤษดเิดชธนพล โกศล

8.622 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจักรนิ สวุรรณชาติ

8.753 ร.ร. สฤษดเิดชทปีกร ประสานวงษ์

8.784 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

8.935 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา

9.386 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์อภภิ ูศรสีมอ

9.457 สาธตินครสวรรค์ศาสตราวฒุ ินุตภบิาล

9.638 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัทกฤธ ชมลสริกิลุ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.7

13.911 ร.ร. สฤษดเิดชธนพล โกศล

13.922 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาชตุทิศัน ์พฤกษ์สรนันทน์

13.923 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจักรนิ สวุรรณชาติ

14.364 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา

14.365 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

14.546 ร.ร. สฤษดเิดชวนัเฉลมิ พุม่โพธิท์อง

14.717 สาธตินครสวรรค์ปารเมศร ์สขุโข

14.848 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาฐติกิร มาชืน่

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
57.331 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัทกฤธ ชมลสริกิลุ

58.792 เทศบาลนครแมส่อดพรียทุธ จอมแปลง

1.00.243 สาธตินครสวรรค์กฤชภมู ิทบัทมิทอง

1.01.854 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์สริภพ ฝ้ันเต็ม

1.03.125 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอภวิฒัน ์ยอดจันทร์

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.351 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาชตุทิศัน ์พฤกษ์สรนันทน์

4.082 ร.ร. ShrewsburySURAPHAT KATANYUWONG CHAROEN

3.983 สาธตินครสวรรค์ศาสตราวฒุ ินุตภบิาล

3.844 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอภวิฒัน ์ยอดจันทร์

3.705 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12  ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์อภภิ ูศรสีมอ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาเมธานันท ์สตัยซ์ํ้า

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปามงคล กนัปา

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์จริวฒุ ิศรสีขุ

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงภวูเดช จันทะคณุ

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์นวภัทร สมยา

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวฒุชิยั บรหิาร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12  ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.4

8.981 ร.ร. สฤษดเิดชมณภิา สมีา

9.052 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยภัทรวด ีไชยเพชร

9.273 ร.ร. ปางตน้เดือ่ฐติภิา นายวงศ์

9.304 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

9.355 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

9.366 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์วรวลัญช ์ศริโิภคารัตนา

9.417 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถปาณสิรา กองพธิี

9.478 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ประพมิพรรณ ผงคํา

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.4

14.361 ร.ร. สฤษดเิดชมณภิา สมีา

14.822 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยภัทรวด ีไชยเพชร

14.853 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

14.954 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

15.125 ร.ร. ปางตน้เดือ่ฐติภิา นายวงศ์

15.146 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถปาณสิรา กองพธิี

15.257 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมพรนภา สงิหว์ี

15.428 สาธตินครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
58.141 ร.ร. สฤษดเิดชนติยิา บญุโกย

1:01.512 เทศบาลนครแมส่อดกลัยรัตน ์เรือ่นอา้ย

1:02.773 สาธตินครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร

1:04.444 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ณัฐธยาน ์จารจุรัสพงศ์

DQ99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพากญัญาณัฐ สงัขท์อง

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3.311 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณชิชยา มากคณุ

3.002 สาธตินครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร

2.513 ร.ร. สฤษดเิดชกญัญานัฐ แสงคํา

2.484 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาดมัสนันท ์หตัถกจิอดุม

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กชกร หามาจ้ํา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12  ปีหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงพรพรรณ แสนแทน

DNS99 ร.ร. เทศบาลจอมทอง 1ฐหิทัยา อปุฮาด

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์รจุรดา บญุทวชียัสกลุ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15  ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.1

7.021 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ฟกทรัพย์

7.122 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐวฒุ ิหาญพานชิ

7.353 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู

7.424 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอนุชา มบีญุ

7.475 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวัฒน ์อตุรักษ์

7.486 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู

7.517 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

7.538 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนกฤต เปลีย่นศรี

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

10.891 เทศบาลนครนนทบรุีเกยีรตศิกัดิ ์ฟกทรัพย์

11.052 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐวฒุ ิหาญพานชิ

11.383 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู

11.494 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกอ้งภพ บัวระบัติ

11.645 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวัฒน ์อตุรักษ์

11.706 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธรียทุธ สงักลู

11.767 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

11.808 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการกวนิภพ พลานา

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
38.301 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกติตธัิช พรบญุมี

38.342 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสญาณวฒุ ิบรูณะปัทมะ

38.613 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว

39.014 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพสษิฐ ์กา้นจักร

40.155 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

40.196 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมพงศพ์ล สงิหไ์ชย

40.427 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัญวชัร จานโอ

40.998 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานติพัิฒธ ์เจรญิแสนสวย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:37.316 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานติพัิฒธ ์เจรญิแสนสวย

1:38.098 ร.ร. วงัทองวทิยาณัฐพงศ ์โพธิว์งั
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15  ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
1:38.6510 เทศบาลนครแมส่อดกษิดิเ์ดช ทบิญุมา

1:43.9818 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐวฒุ ิตอ่มดวงแกว้

1:47.8225 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธราธร อุน่เรือ่ง

1:49.6026 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ภานุวัฒน ์นยิมการ

1:49.7927 ร.ร. ปางตน้เดือ่แดง ดอยธี

2:12.4932 ร.ร. พจิติรพทิยาคมชยพล สมนวล

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชฏ สงิโต

DNS99 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสดลชยั รัตนประทปี

DNS99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอคัรพล หนูตะกัว่นอก

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:25.631 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ

1:38.659 เทศบาลนครนนทบรุีธนวฒัน ์ทพิงาม

1:40.9315 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรพงษ์ บญุมานะ

1:45.1919 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมพงษ์ คงศรศีรีี

1:46.0121 ชมรมกรฑีาลพบรุีสรุศกัดิ ์งามขํา

1:47.0723 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาอภชิาต ชอบจติ

2:05.9330 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาดนุสรณ ์เกตเุหล็ก

2:07.7731 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเศรษฐก์รณ ์ศรรี

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สหรัฐ แซห่ลอ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วนัเฉลมิ วงษร

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์เรยีงทา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฐภัทร ใบไม ้

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1.34.615 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐภัทร ลาทมุ

1.37.447 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรเชษฐา เกษสาคร

1.39.3311 ร.ร. บา้นมาบกระเปากติตศิพัท ์หนูทอง

1.39.8812 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุยทุธนา เขยีวเอีย่ม

1.40.3814 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯณรงคเ์ดช สรุาภัย

1.46.2620 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุอดศัิกดิ ์คํามนิเสส

1.46.4722 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมกวนิ ธรรมศริิ

1.59.5029 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาศักดิด์า ศริภิลิา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ทนงค ์เชดิศักดิน์วสกลุ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ปฏพิล แซย่า่ง 
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15  ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3
DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาธนวฒัน ์นนกระโทก

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1.30.112 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชนนิทร ์แสนเวยีง

1.32.633 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีโจเซฟ โอบโิอมา โอนูโอราห ์จเูนยีร์

1.34.454 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฤรงต ์ชยัสวสัดิ์

1.40.3513 ร.ร. ชาตติระการวทิยาวทิวสัชยั ฟองจางวาง

1.41.4916 ร.ร. ปางตน้เดือ่ป่างทนุ นันตา

143.3517 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"พัฒนพงษ์ สจุรติ

1.47.2424 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพศวตั ออ่นละออ

1.51.7428 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยอคัรชยั เดชพรหม

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมชยพล ขนานใต ้

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปรชีา สนคุม้

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.491 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวรรณชยัรบ

8.692 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเมธาสทิธิ ์ครามพนิจิ

9.293 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรกานต ์วสิทุธนะ

9.294 เทศบาลนครนนทบรุีสรุเชษฐ ์จันทรโ์คตร

9.305 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

9.366 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศรีสทิธิ ์หมูโ่สภญิ

9.697 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

9.998 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่จักรรนิทร ์ป่ินแกว้

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
27.551 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเดชอดุม สวรรณชยัรบ

29.002 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสญาณวฒุ ิบรูณะปัทมะ

30.113 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ศรีสทิธิ ์หมูโ่สภญิ

30.304 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฤรงต ์ชยัสวสัดิ์

30.555 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธวชัชยั ใยขาว

30.576 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ภรูพัิฒน ์สมรปู

30.847 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

30.928 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่สหพล สจรมะโน
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15  ปีชาย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
44.931 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสคณศิร อดุมฤทธิ์

45.262 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจริภัทร สาบตุร

45.443 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภตวตั ตางจงราช

45.464 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยนบณัฐ โตทรัพย์

46.885 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเกยีรตยิศ ไชยยอด

47.496 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมพงศพ์ล สงิหไ์ชย

47.597 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่สหพล สจรมะโน

47.868 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพงศกร ทวศีลิป์

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.331 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีบญุยวัฒน ์อตุรักษ์

6.222 ร.ร. บา้นหนองโสนศวิกร สระทองสอน

5.863 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกรัตน ์ศรบีู

5.624 ร.ร. บา้นมาบกระเปานฤรงต ์ชยัสวสัดิ์

5.395 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเกยีรตศิกัดิ ์ป้อมศลิา

5.346 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ธันยบรูณ ์ขาวฝอง

5.257 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานวพล ชุม่มา

5.248 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

5.139 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์

5.1010 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

5.0211 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีปิยะชยั มสิวสัดิ์

5.0412 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสณัฐภัทร ลาทมุ

4.8113 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธนภัทร คํากลาง

4.7314 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

4.7315 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กศภุกานต ์ดว้งพรม

4.6816 ร.ร. ชาตติระการวทิยาปณธิาน ฟองจางวาง

4.6717 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภานุรจุ  กลุสงค์

4.6018 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอคัรพล หนูตะกัว่นอก

4.5419 ร.ร. บา้นหนองโสนปรเมศ แสงงามซึง้

4.4120 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศตวรรษ รณุสง

4.4021 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสพลเชษฐ ์อมแยม้

4.3822 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรัชชานนท ์ใจธรรม

4.3423 ร.ร. สามเงาวทิยาคมพฤฒพิงศ ์ศรหีนองกงุ

4.3423 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองววิฒัน ์ดังถวลิ



Summary Result

Page 9 of 31

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15  ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.1325 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาภานุวัฒน ์สรุยิมาศ

4.0726 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภัคพัล ชมเชย

3.9227 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ภผูา นาคหลวง

3.8928 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ทวิวกร ทองทพิย์

3.6029 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯชนาธปิ อยุศ่รี

3.5030 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพสิทิธิพ์ล พฤกษ์ศรินันทน์

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัทรพล มเีมน้

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ปัถย ์กองเงนิ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สหรัฐ แซห่ลอ

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีธนดล แฝงกลาง

DNS99 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมปรัชญา หาญมนตรี

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปรานต ์เจษฎางคก์รู ณ อยธุยา

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาธนวฒัน ์นนกระโทก

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาชลติ จดูว้ง

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนเทพพทิกัษ์ พันตนั

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา แกว้เสน

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาศักดิด์า ศริภิลิา

DNS99 ร.ร. บา้นหนองโสนวชิติชยั แดงนวลจันทร์

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาศภุโชค ใจแสน

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธนวฒุ ิตระการจันทร์

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปรชีา สนคุม้

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.551 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีถริวฒัน ์จันทรม์นตรี

1.502 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

1.453 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธราเทพ นาคแกมแกว้

1.454 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพงศกร ทวศีลิป์

1.355 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศภุชยั ภาเรอืง

1.355 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

NM99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธนภัทร คํากลาง

NM99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาพรเทพ สวุรรณโค

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการถริพทุธิ ์ยวุวนชิ

NM99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ทัพพสาร นะเทีย่ง

NM99 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานวพล ชุม่มา
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15  ปีชาย

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. ปางตน้เดือ่แดง ดอยธี

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภญิญกนัธุ ์พลูภญิโญ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"วรัญญ ูประทมุทอง

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนากร เกตกุลมเกลา

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
31.451 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กฟาฮดั พัวพันธ์

27.062 ร.ร. บา้นหนองโสนปรเมศ แสงงามซึง้

26.753 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

24.504 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนัทพล โพธิ

24.345 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนากร เกตกุลมเกลา

22.476 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปรัชนา ภูร่ะหงษ์

19.677 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธราธร อุน่เรือ่ง

19.478 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนวนิ พงษ์ศรี

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ปัถย ์กองเงนิ

NM99 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ฝ้ายกกั

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ปฏพิล เข็มพันธ์

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชฏ สงิโต

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการศักรนิทร ์สไีพโรจนก์ลุ

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีธนดล แฝงกลาง

NM99 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมภาณุวฒัน ์สงวนศรี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตศิกัดิ ์กนัตะโอภาส

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพชร คดพีศิาล

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.391 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กฟาฮดั พัวพันธ์

11.662 เทศบาลนครแมส่อดพงศธร เกดิแสง

10.563 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปรัชนา ภูร่ะหงษ์

10.554 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนัทพล โพธิ

10.005 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีกติตศิกัดิ ์กนัตะโอภาส

9.686 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯชนาธปิ อยุศ่รี
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15  ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.497 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพชร คดพีศิาล

9.178 ร.ร. สามเงาวทิยาคมกฤตพจน ์แรมนลิ

8.889 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนวนิ พงษ์ศรี

8.2410 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพัชรพล พลูพร

8.1611 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมภาณุวฒัน ์สงวนศรี

7.8912 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจักรพรรณ ทรงพานุช

7.7113 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอนุชา จอมศรกีระยอม

7.4714 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมอภรัิกษ์ ชมุเมอืงปัก

7.2015 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กคมสนั ฝ้ายกกั

6.3916 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเมษา วเิศษ

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ปัถย ์กองเงนิ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธราธร อุน่เรือ่ง

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมณรงคฤ์ทธิ ์วงษ์ใหญ่

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ปฏพิล เข็มพันธ์

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการศักรนิทร ์สไีพโรจนก์ลุ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนากร เกตกุลมเกลา

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารชฏ สงิโต

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กฤษฎา ปินวงษ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
7.931 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

7.982 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่มนัสดา สวนพโน

8.043 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย

8.114 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์พองเพ็ชร์

8.245 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร

8.266 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร

8.317 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชลญิญา ตัง้เจยีมศรี

8.408 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

12.651 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย

12.742 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่มนัสดา สวนพโน

12.813 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์พองเพ็ชร์

12.904 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร

12.915 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

13.036 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร

13.267 ร.ร. สฤษดเิดชเสาวลกัษณ์ คุม้สนิ

13.338 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชลญิญา ตัง้เจยีมศรี

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.681 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย

42.922 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทับ

42.983 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

43.974 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

46.065 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

46.566 ร.ร. สฤษดเิดชณัชชา ชนิอักษร

47.297 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประภาพร นลิน้ําเพชร

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1.48.933 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีภัทรประภา ปาละมาณ

1.49.394 เทศบาลนครแมส่อดปัณฑณ์กิา คงคํา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
1.55.108 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวาฐติา หอมสวุรรณ

1.56.699 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วรัญญา ครธุผาสขุ

1.58.7210 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีรัตถพร ภษูาไสย

1.59.3711 ร.ร. บา้นน้ําหอมสทุธดิา วเิศษการกลุ

2.07.5218 ร.ร. ปางตน้เดือ่ณัชชา ลงุเฮอืง

2.12.4222 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพามนัสนันท ์วรรณพรศริิ

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชวัลลักษณ์ คณุาวชัระกลุ

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรปะว ีปานณรงค์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1.45.901 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถชนาภา บญุอสิระเสรี

1.50.636 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ปตพิจ หสัดาลอย

2.01.8413 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาพมิรภัทร

2.04.7716 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์มารษิา ทกัษิณ

2.13.4123 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาศภุสิรา สวุะมาตย์

2.13.7824 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิพะเยาชนกานต ์อิน่คํา

2.27.0931 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"อาทติยา เพชรราชา

2.58.6534 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นศริรัิตน ์กาไสย

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชนกิานต ์บญุนธิอิดุม

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐธชิา แทนสงา่

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1.49.835 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทักษอร รัตนวงศ์

1.53.497 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอรวรรณ เดชแกว้

2.01.3712 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์กชพร เทพบรุี

2.06.2717 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีาภรณ ์เคยีงอมร

2.09.0620 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูจริาภา ปันธง

2.16.0726 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากญัญาพร มาขาว

2.18.2327 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาปานชนก มะยลุา

2.20.3429 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยธัญญาพร เชยีงกา

3.13.5935 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นสธุติา พน้เสน้

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาธันพร ทางธรรม

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1:48.252 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรณส์ริ ินนทท์อง

2:03.6514 ร.ร. ป่าซางธดิาภรณ ์กยุลอ่น

2:04.4215 ร.ร. ป่าซางกนกวรรณ จันทรเ์ลศิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

2:08.9819 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิญาดา หรัิญคํา

2:10.3421 ร.ร. บา้นน้ําหอมธตินัินท ์คงศรศีรีี

2:15.8425 ร.ร. บา้นมาบกระเปากลัยส์ดุา โพธิคํ์า

2:19.8228 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาปิยวรรณ สถาณ

2:21.4230 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูกญัญาลักษณ ์ณกาศ

2:27.1232 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาแพรวา สบืจากลา

2:34.2533 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนันชม ยมมา

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.531 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทักษอร รัตนวงศ์

10.762 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา สมบัตพัิฒนกลุ

10.903 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกนกพร กริม่ทุม่ทอง

11.044 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา

11.495 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ์ ปินทอง

11.516 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศลุพีร หลอ่อนิทร์

11.757 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสกุนัยา มาโสด

DQ99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.231 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอารดา สรุะตระกลู

33.952 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

35.513 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทักษอร รัตนวงศ์

35.894 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

36.265 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา

38.566 ร.ร. สามเงาวทิยาคมมนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

39.857 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

40.238 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพมิพช์นก หานาวี

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
52.191 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

52.272 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยศริพิร ญาตวิงษ์

52.633 ร.ร. สฤษดเิดชสธุดิา สมนาม 
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
52.834 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศริกิานดา ถอืสมบัติ

53.535 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีการตด์ ีสายแกว้

54.126 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชลญิญา ตัง้เจยีมศรี

54.197 เทศบาลนครแมส่อดปัณฑณ์กิา คงคํา

55.958 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอรวรรณ เดชแกว้

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.801 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์พองเพ็ชร์

4.582 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอารดา สรุะตระกลู

4.553 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

4.454 ร.ร. สฤษดเิดชทัตชญา ปิดตาทะนัง

4.375 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอสิรยิากรณ์ กลํา่เงนิ

4.246 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชตุกิาญจน ์เมอืงมนต์

4.117 เทศบาลนครนนทบรุีปิยะดา เหลา่รอด

4.048 ร.ร. บา้นมาบกระเปาปวณีา จันทรเสนา

3.929 ร.ร. สามเงาวทิยาคมมนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

3.8510 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

3.7911 ร.ร. ชาตติระการวทิยาขนษิฐา นามวจิติร

3.7912 ร.ร. ผดงุปัญญาจริพัทร จาคภัคดี

3.7213 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชลชญา สวุรรณมงคล

3.5614 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศลุพีร หลอ่อนิทร์

3.5515 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนันชม ยมมา

3.5216 ร.ร. สฤษดเิดชธนัชพร กลูนา

3.3717 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยฉันชนก ปรชีารักษ์

3.1718 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเพลงผา้ ฮเีกษม

2.7719 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นฤด ีอดุมยันต์

NM99 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่เกศสรินิทร ์ประทมุ

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

NM99 ร.ร. ผดงุปัญญามณฑติา อนิอยู่

NM99 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปาณสิรา เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกญัญารัตน ์สงิคลู
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.501 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

1.352 เทศบาลนครนนทบรุีนรสิสา สงิหบิญุตา

1.303 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ์ ปินทอง

1.254 ร.ร. สฤษดเิดชสธุดิา สมนาม 

1.254 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอสิรยิากรณ์ กลํา่เงนิ

1.256 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาจรัิชญา ดวงแกว้ปัน

1.257 ร.ร. สฤษดเิดชทัตชญา ปิดตาทะนัง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทักษอร รัตนวงศ์

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาแพรวา สบืจากลา

NM99 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศรดุา นสิเรศ

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนันชม ยมมา

NM99 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเพลงผา้ ฮเีกษม

NM99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวชิญาดา กณัหะเนตร

NM99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาปวณีา จันทรเสนา

NM99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นฤด ีอดุมยันต์

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีปิยดา บญุกวา้ง

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีเจนจริา นาคนาคา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีจฑุาภัทร ชอบจติร

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพามนัสนันท ์วรรณพรศริิ

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากลัยาณัฐ ป่ินทอง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

10.971 ร.ร. พจิติรพทิยาคมณภัทร คําเรยีน

11.012 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

11.053 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสภุกณิห ์ปัญญาแกว้

11.224 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัญญา ศรมีว่ง

11.235 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์กนัพน้ภัย

11.276 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ศรบีู

11.347 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปิยังกรู อว่มอรณุ

DNF99 เทศบาลนครนนทบรุีกรรชยั ฉมิทอง

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.591 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศภุกฤต จันทรเ์มา้

50.252 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสากล สงิหว์เิศษ

50.813 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยเอกลกัษณ ์ศรบีู

52.194 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีปัณณวชิญ ์สาสมจติต์

52.325 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

53.606 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์เทวราช ปานนลี

53.657 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถจักรชลชั เหล็กจนี

DQ99 ร.ร. สตรศีรน่ีานนนทพัทธ ์จันทมุ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2.05.403 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกติตณัิฏฐ ์หันศรี

2.06.694 ร.ร. วงัทองวทิยาไพรัตน ์สบืจันทร์

2.10.616 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมธนนิ สทิธกิา

2.36.6711 ร.ร. บา้นน้ําหอมสรุพล ดนีอ้ย

2.55.2813 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาบารม ีเพชรขํา

DNS99 ร.ร. วารเีชยีงใหม่นรวรี ์ชาญเจรญิกลุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเอกวนิ เทพวรรณ

DNS99 ร.ร. ป่าซางทนงศักดิ ์ทองรัตน์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สมภพ ตราดรรชนี

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนวตัน ์ตา๋ตา

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1.59.811 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
2.14.817 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกยทุธนา ป้อมป้านมงุ

2.42.1412 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

DNS99 ร.ร. สตรศีรน่ีานกฤษฏาพงษ์ คํานันท์

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาคณาวฒุ ิเจรญิศลิป์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ถวลิ มาเยอะ

DNS99 ร.ร. ป่าซางศภุวชิญ ์เทพองค์

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอธเิทพ ธรรมอนิทร

DNS99 ชมรมกรฑีาลพบรุีธนภัทร เปมรัมย์

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีกมลชยั ค้ําภเูขยีว

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

2.01.162 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพลสทิธิ ์เพลนิพรอ้ม

2.08.035 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกชยพล อนุจร

2.15.398 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธรีะพงศ ์เจอืจันทร์

2.16.719 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมวรเชษฐ ์สหีกลุ

2.31.0810 ร.ร. วงัทองวทิยากติชิยั อนิทรภักดี

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาดนุเดช ธงกระโทก

DNF99 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางตน้ตะวนั มาตลุี

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภานรนิทร ์ดวงประสาท

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.7

4.20.952 เทศบาลนครนนทบรุีจลุจักร ดษิฐบรรจง

4.41.535 ร.ร. วงัทองวทิยาไพรัตน ์สบืจันทร์

4.42.656 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสนัุฐราช บัวสขุ

4.43.947 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกชยพล อนุจร

4.46.079 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกยทุธนา ป้อมป้านมงุ

4.55.1013 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีธรีภพ มหีนองใหญ่

5.03.6214 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาธนกร ทะบรุี

5.17.1015 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ราชภมู ิเครอืวรรณ์

5.18.9316 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาวรโชต ิจันทรผ์อ่งศรี

5.33.9619 ร.ร. บา้นน้ําหอมสรุพล ดนีอ้ย

7.30.5121 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปกร คํากอง

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายอธเิทพ ธรรมอนิทร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.7

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีพศวตั ไชยกลุ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"สมภพ ตราดรรชนี

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภานรนิทร ์ดวงประสาท

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการสวัสดพิรรดิ ์ประทมุสาย

DNS99 ร.ร. วงัทองวทิยาคณาวฒุ ิเจรญิศลิป์

DNS99 ร.ร. ป่าซางชยัวทิยจ์ติ คนปู

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4.16.671 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวชัรพล เพ็งสอน

4.30.363 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกติตณัิฏฐ ์หันศรี

4.34.454 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมธนนิ สทิธกิา

4.45.778 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกวรีภัทร นลินาราม

4.46.0810 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณัฐดนัย นามนาเมอืง

4.53.6111 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐพงษ์ ดอนทอง

4.53.7412 ชมรมกรฑีาลพบรุีปรากร เดอืนสวา่ง

5.31.5317 ร.ร. วงัทองวทิยากติชิยั อนิทรภักดี

5.32.2418 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

6.07.7020 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาดนุเดช ธงกระโทก

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภชุงค ์แซห่าง

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์พงษ์ดนัย จันทร

DNS99 ร.ร. สตรศีรน่ีานกฤษฏาพงษ์ คํานันท์

DNS99 ร.ร. ถนอมราษฎรบํ์ารงุสชุาต ิครีมีารี

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนวตัน ์ตา๋ตา

DNS99 ร.ร. ป่าซางจลุจักร หมแูกว้เครอื

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการวรกานต ์ปัญญากนัตลักษณ์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.0

58.124 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สรุศกิดิ ์เสลาหอม

1:02.365 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

1:08.5010 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนติธิร ตรปีระเคน

1:12.3112 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชยัวฒัน ์พรมมดื

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางพงศกร ทองนุย้

DNS99 ร.ร. วารเีชยีงใหม่นรวรี ์ชาญเจรญิกลุ

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางอดศิร ใจทะวงศ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.0

DNS99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการภาสวฒุ ินรเดชานนท์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2 +1.2

1:06.847 เทศบาลนครนนทบรุีธนกฤต ชืน่จติติ

1:07.058 ชมรมกรฑีาลพบรุีวรียทุธ ติง่จันทร์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเอกวนิ เทพวรรณ

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนวตัน ์ตา๋ตา

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอนุชา ถมสงูเนนิ

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการภาสวฒุ ินรเดชานนท์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางตน้ตะวนั มาตลุี

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

54.551 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสรุสทิธิ ์สวา่งโลก

57.002 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์จติกร ดาวนอ้ย

57.073 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพสิฐิ อนิทรเ์ป้ือย

1:04.996 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสนัุฐราช บัวสขุ

1:07.769 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสสรายทุธ อะเวลา

1:11.6211 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

DNS99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.58.811 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีเอกสทิธิ ์กนัพน้ภัย

2.00.362 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปัณธรณ ์ซือ่ดี

2.00.983 เทศบาลนครนนทบรุีศักดิด์า พลวงชษิา

2.01.314 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรพพัิฒนพ์งษ์ องอาจ

2.03.375 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนติพินธ ์หมืน่เอ

2.04.206 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถธนกฤต ผดงุศรี

2.04.497 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยสหรัฎ ชนูาวา

2.09.848 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมสทิธกิร ชุม่เฟือย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.741 ‐26067 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

42.792 ‐26068 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

42.893 ‐26084 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.944 ‐26002 เทศบาลนครนนทบรุี

45.045 ‐26033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

45.086 ‐26070 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการ

46.077 ‐26043 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ์

DNF99 ‐26032 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.401 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางชยัธวัช ศรชีมภู

6.142 เทศบาลนครนนทบรุีพรีดนย ์ทพิยพ์มล

5.983 ร.ร. ชาตติระการวทิยากฤษณะ พฒุนาค

5.964 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีกมลชยั ค้ําภเูขยีว

5.935 ชมรมกรฑีาลพบรุีธรีนัย บญุโฉม

5.846 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยากฤษกร อนิชติ

5.827 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

5.658 ร.ร. สากเหล็กวทิยา จ.พจิติรรัฐพงศ ์ศรสีารคาม

5.439 ร.ร. เพชรพทิยาคมธรีศกัดิ ์กจิตผัิด

5.4010 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองไตรภพ เลาหตชีานนท์

5.3311 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯวชิชากร เกดิเรณู

5.2812 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพงศศ์ริ ิออ่นตา

5.2713 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานาวนิ กลัยา

5.2614 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมจริพงศ ์ทองลา

5.1515 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงศ ์ใจพจิติร

5.1316 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อนุวฒัน ์ราษ์ฏรักลาง

5.0917 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

4.9518 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

4.9319 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรรถพล ศรเีดช

4.1420 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นพดน มณีใส

3.7421 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพามอืน้ํา สขุสวัสดิ์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ธนวตัน ์หลําพรม

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์ปวติร อุน่แกว้

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)นันทพงศ ์แสงสวา่ง

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่วรีภัทร จําปาศริิ

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตรเีพชร ทวเีฉลมิดษิฐ์

DNS99 ร.ร. อนุบาลแมเ่ปิน (บา้นตลกุตาสาม)มณเฑยีร ชนิจักร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีพรีฉัตร แกว้มณี

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่ภาณุพงศ ์พธุกลาง

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตะวันฉาย ประพันธศ์ลิป์

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางศภุวชิญ ์ชยัเมอืงมลู

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2.001 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชยัมงคล ทรงพานุช

1.752 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสณัหณัฐ กาญจนวจิติร

1.753 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมจารกุติติ ์จันทเนตร

1.554 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองไตรภพ เลาหตชีานนท์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ชวนิธร เห็นชอบ

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพามอืน้ํา สขุสวัสดิ์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกรวชิญ ์วเิชยีรชติ

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์ปวติร อุน่แกว้

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

DNS99 ร.ร. วารเีชยีงใหม่นรวรี ์ชาญเจรญิกลุ

NM99 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวรวฒัน ์ทพิยรักษ์

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.611 ร.ร. เพชรพทิยาคมธรีศกัดิ ์กจิตผัิด

12.232 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูนธิพิงศ ์ใจพจิติร

12.113 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประจักษ์ เทพรักษ์

11.964 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองไตรภพ เลาหตชีานนท์

11.945 ร.ร. ชาตติระการวทิยากฤษณะ พฒุนาค

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพานาวนิ กลัยา

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

DNS99 ร.ร. สากเหล็กวทิยา จ.พจิติรรัฐพงศ ์ศรสีารคาม

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์ปวติร อุน่แกว้

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่ภาณุพงศ ์พธุกลาง

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาตรวีทิย ์มว่งแกว้

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกรวชิญ ์วเิชยีรชติ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยตรเีพชร ทวเีฉลมิดษิฐ์

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์อนุวฒัน ์ราษ์ฏรักลาง

NM99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมจริพงศ ์ทองลา

NM99 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯวชิชากร เกดิเรณู

DNS99 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีพรีฉัตร แกว้มณี

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
52.801 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3บัณฑติ สงิหทองกลุ

46.902 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

43.483 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปณธิาน นาสมฝัน

39.544 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพงษ์ บญุทา

37.315 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

36.156 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพพัิฒน ์ภมูอินิทร์

35.347 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทบัเนตร

33.728 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรพัชรพล สงิหเ์รอืง

33.109 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาคมุบี

31.7310 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3นายวัชรเกยีรต ิซือ่สตัย์

31.0511 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางกนัตช์ยั กนัยาดี

29.0912 เทศบาลนครแมส่อดนนกานต ์สมจติชอบ

27.6213 เทศบาลนครแมส่อดวษิณุ ฟรางโท ้

26.2314 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธรีพงษ์ อทุยัแสน

24.0715 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาองิครัตน ์คําแกว้

23.9916 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมนารกร บญุกวา้ง

19.3417 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภรุณัิฐ เตท๋ ิ

NM99 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯธนากร ดอนชมไพร

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่จรัิชญา คําลา

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่พงษ์พัฒน ์ศภุศร

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"อรัญชยั สาลี

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่ศภุวรกรณ ์ป่ินแกว้

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการพงศกรณ ์คานพรม

NM99 เทศบาลนครนนทบรุีศภุกร อนิทรจร

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการชษิณุพงศ ์จนิดากลุ

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่วรีภัทร จําปาศริิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
NM99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.251 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนา ฉะเชงิเทราประพลวาด มงคลฟัก

47.702 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางธันวารักษ์ กญัอศัวไพศาล

43.553 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาคมุบี

42.484 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีวรวฒุ ิแกว้วงษ์บน

24.305 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

21.006 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทบัเนตร

16.667 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์สขุโก

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
15.801 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3บัณฑติ สงิหทองกลุ

15.692 ชมรมกรฑีาจังหวดัพจิติรพัชรพล สงิหเ์รอืง

14.873 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปณธิาน นาสมฝัน

14.454 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชยัยศ เออืยกระโทก

14.115 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเพ็ชรรัตน ์ชัง่กรสิ

12.876 ร.ร. เทศบาลวดัไทยชมุพลฯธนากร ดอนชมไพร

12.757 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองธตินินท ์สขุโก

12.098 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกเวชพสิฐิ บญุอดุม

10.929 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางทศพล บญุทา

9.7210 เทศบาลนครแมส่อดวษิณุ ฟรางโท ้

9.5911 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาองิครัตน ์คําแกว้

9.5912 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบัง 3นายวัชรเกยีรต ิซือ่สตัย์

9.5613 เทศบาลนครแมส่อดนนกานต ์สมจติชอบ

9.4814 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปิยวฒัน ์คําวร

9.4415 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรุชาต ิมาลาคมุบี

9.1716 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางวชิาฤทธิ ์มาอนิ

9.1317 ร.ร. มัธยมปรุณาวาสพรรษา ทบัเนตร

8.8018 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีเอกราช นามมะหนอง

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวฒุนัินท ์อรบตุร

DNS99 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการปัญญากร สาสนุทร

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่พงษ์พัฒน ์ศภุศร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่จรัิชญา คําลา

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาพัฒนเกยีรต ิพพัิฒนานันท์

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่ศภุวรกรณ ์ป่ินแกว้

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"อรัญชยั สาลี

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ณัฐพนธ ์ภจํูารญู

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาปรเมษฐ ์ธรรมคําภรี์

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ภรุณัิฐ เตท๋ ิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

12.441 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

12.472 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมปณติา ปินไชย

12.723 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"บษุรา รอดประเสรฐิ

12.924 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์สระแกว้

13.115 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ

13.146 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

13.187 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีอนัญญา แกน่หามลู

13.318 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกลสิา คามพนิจิ

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
56.581 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

57.552 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนูโอราห์

58.503 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีวรีฉัตร สวุรรณโชติ

1:02.204 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยากติตกิา รวมสขุ

1:02.725 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ

1:04.676 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สดุารัตน ์ประภาศ

1:06.637 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพรลภัส เพชรซอ้น

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจฑุารัตน ์สดุวอน

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2.26.771 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีวรีฉัตร สวุรรณโชติ

2.31.513 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวสัดิ์

2.34.244 เทศบาลนครนนทบรุีอนิกมล นิม่อนงค์

2.41.347 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

2.46.6311 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปวนัรัตน ์ขยัเชย

2.48.1712 ร.ร. บา้นน้ําหอมจริาพร ววิาสไผเ่งนิ

3.01.4613 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐฐญาดา เรอืนป้อ

3.10.1014 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมดวงจันทร ์มั่นคงวาจา

SNS99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูกนกวรรณ โสจันทร์

DNS99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาสพุชิญา ปักษี

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2.31.012 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ์ บงึราษฎร์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีหญงิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
2.37.045 ร.ร. บา้นน้ําหอมกานตช์นก ววิาสไผเ่งนิ

2.41.046 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูนภัสสร บบาเขต

2.43.198 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกพรรณวด ีวรีเดชกลา้หาญ

2.44.749 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพรลภัส เพชรซอ้น

2.46.5910 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาจารวุรรณ ใจแกว้

3.21.8415 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอสัราภา ซือ่สตัย์

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีฐติมิา สรา้งสทีา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31นติยา ยรุนันทส์กลุ

DNS99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาพรพรรณ ทรัพยพ์รอ้ม

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.23.561 ร.ร. บา้นน้ําหอมกานตช์นก ววิาสไผเ่งนิ

5.23.772 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

5.31.093 เทศบาลนครนนทบรุีอนิกมล นิม่อนงค์

5.39.964 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูภรณช์นก ชา้งวลัย์

5.49.015 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐฐญาดา เรอืนป้อ

5.53.286 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาพมิญาดา เถาหนอ้ย

5.55.897 ร.ร. บา้นน้ําหอมจริาพร ววิาสไผเ่งนิ

5.58.958 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"รัตตกิาล พลูสวสัดิ์

6.01.009 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูนภัสสร บบาเขต

6.01.3910 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

6.42.2511 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองจดิาภา วงษ์กอ่

6.50.1412 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกรรสญิาดา เดชบญุ

7.1513 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมน้ําผึง้ อนุชนสวสัดิ์

NDS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31นติยา ยรุนันทส์กลุ

NDS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์วนัดี

NDS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกพรรณวด ีวรีเดชกลา้หาญ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.5

1:11.223 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ์ บงึราษฎร์

1:14.514 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

1:15.725 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูกลัยรัตน ์นุชสงูเนนิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีหญงิ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.5

1:15.946 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สดุารัตน ์ประภาศ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเมรกิา ภผูาเวยีง

DQ99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวาสนา ฟักเงนิ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:04.881 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

1:07.092 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

1:19.527 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณชิา เย็นจติร

DNS99 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาจรัิชญา รนุรักษา

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีฐานดิา เถือ่นอารรัีกษ์

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2.18.271 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีศริภัสสร ดสีวุรรณ

2.24.552 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

2.33.643 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาลลติา อนุเคราะห์

2.35.554 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณชิา เย็นจติร

2.37.555 ร.ร. อดุมดรณุีนันทธ์ชิา เจาะจง

2.41.606 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณัฐธดิา หาญมนตรี

2.50.857 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกรรสญิาดา เดชบญุ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
48.861 ‐27068 ร.ร. กฬีาจังหวัดสพุรรณบรุี

49.722 ‐27032 ร.ร. กฬีาจังหวัดชลบรุี

50.663 ‐27033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

52.014 ‐27067 ร.ร. กฬีาจังหวัดอา่งทอง

54.535 ‐27080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

54.736 ‐27074 ร.ร. อดุมดรณีุ

58.227 ‐27043 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ์

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.551 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา แยม้ยิม้

1.552 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณัฐธดิา หาญมนตรี

1.552 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยากติตกิา รวมสขุ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.504 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

1.505 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

1.356 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

1.357 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิานต ์โสบกระโทก

1.308 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเมทนิ ีวงศแ์พทย์

1.309 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุาวด ีรุง่เรอืง

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นิม่นุช

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.061 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูกลัยรัตน ์นุชสงูเนนิ

10.972 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวงั

10.893 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุัสสรา เพชรนอก

10.824 เทศบาลนครนนทบรุีณีรนุช เชยีงหลวิ

10.265 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสลลิทพิย ์สขุหงษ์ทอง

10.166 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพยีดา โพธิเ์ฉย

10.107 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีรัตนส์ณิา คาดสนัเทยีะ

9.978 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุาวด ีรุง่เรอืง

9.809 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา แยม้ยิม้

9.7410 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมเจษฏาภรณ ์อนันท์

9.7311 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกพรรณวด ีวรีเดชกลา้หาญ

9.6312 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาลลติา อนุเคราะห์

9.2213 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเมทนิ ีวงศแ์พทย์

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวรศิรา มาขาว

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิานต ์โสบกระโทก

DNS99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจอมขวญั ทองอว่ม

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่จติวิตัน ์ปาคํา

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นิม่นุช

NM99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาพชิญากร จําปาทอง

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.961 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีชมพนุูช วอแพง

31.012 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์สงวนศักดิ์

29.173 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐญานันท ์บญุเรอืง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
25.244 เทศบาลนครแมส่อดบรรัิกษ์ เพ็งจา

24.465 เทศบาลนครนนทบรุีธนพร สขุสอน

23.106 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาศริดา คตสขุ

22.017 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจฑุามาศ ทบัเทศ

21.968 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาบษุกร บัวแกว้

19.709 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาบัวชมพ ูสงิโต

17.6310 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุมิา ลตีานา

16.1711 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูณัฐธดิา วจิารณ์

14.9012 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

14.3013 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัฐชยา เธยีสวัสดิ์

25.2014 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัชชา ทาแปง

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิขา พลอยงาม

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่สรินิธร แสนศรี

DNS99 ร.ร. ศรนีครจันทมิา สนโต

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางวนดิา วณชิเรอืงชยั

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเขตฝัน ผลสมบัติ

NM99 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมฐานมาศ ปะละสี

NM99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวรศิรา วาปีเน

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
36.851 ร.ร. หนองแหนวทิยาเสนมณี แสงโชติ

31.412 ร.ร. ทาขมุเงนิวทิยาคารฐติมิา เงนิดี

28.863 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูณัฐธดิา วจิารณ์

28.764 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจนิดามณี ถงุเวยีง

26.195 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์สงวนศักดิ์

19.966 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาศริดา คตสขุ

15.737 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

11.098 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

DNS99 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐธดิา โพธิห์น่อทอง

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.021 เทศบาลนครนนทบรุีธมนวรรณ แซล่ิม้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีา จังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18  ปีหญงิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.782 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐญานันท ์บญุเรอืง

9.133 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเขตฝัน ผลสมบัติ

8.114 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวรศิรา วาปีเน

8.115 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

8.096 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชตุมิา ลตีานา

7.887 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมฐานมาศ ปะละสี

7.878 เทศบาลนครแมส่อดบรรัิกษ์ เพ็งจา

7.569 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์สงวนศักดิ์

7.3310 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาบษุกร บัวแกว้

7.3111 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

7.2812 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพัทธธ์รีา สาครตระกลู

7.0913 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูณัฐธดิา วจิารณ์

6.3714 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางสภุาวาณี เขือ้นเมอืง

5.7415 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

5.7216 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจนิดามณี ถงุเวยีง

5.5517 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจฑุามาศ ทบัเทศ

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิขา พลอยงาม

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่สรินิธร แสนศรี

DNS99 ร.ร. ศรนีครจันทมิา สนโต


