โซนภาคกลางและภาคเหนือ

สรุ ปผลการแข่ งขัน
18 ปี

หญิง

วันที่ 20 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริ มปิ ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร

ATHLETIC ASSOCIATION OF THAILAND PATRON : HIS MAJESTY THE KING
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
100 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

+0.2

1

สิรน
ิ ยา สมจิตต์

ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร

12.44

2

ปณิตา ปิ นไชย

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

12.47

3

บุษรา รอดประเสริฐ

ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกล
ู "

12.72

4

ศุภจิรกาณฑ์ สระแก ้ว

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

12.92

5

อภิญญา ปั กษิณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

13.11

6

นุสรา ก ้อนวิมล

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

13.14

7

อนัญญา แก่นหามูล

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

13.18

8

ลิสา คามพินจ
ิ

ร.ร. กีฬา อบจ. พิษณุโลก

13.31

ค ัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1

+0.1

1

บุษรา รอดประเสริฐ

ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกล
ู "

12.73

2

อรกัญญา ภูศ
่ ริ พ
ิ ันธ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

13.53

3

นิภาพร กันทะเนตร

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

14.02

4

สุดารา สุวรรณรัตน์

ชมรมกรีฑาลพบุร ี

14.02

5

สุนส
ิ า กลิน
่ สวัสดิ์

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

14.46

99

รัชฎาภรณ์ บุญญาคนากูล

ร.ร. ป่ าซาง

DNS

99

พิรญาณ์ ฉายากุล

ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ว ิ

DNS

99

อริสา เวฬุวนารักษ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

DQ

ค ัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2

‐1.1

1

ปณิตา ปิ นไชย

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

12.62

2

เมษา ศรีพท
ุ ธา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

13.91

3

รัตนากร คงสี

ร.ร. บ ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"

15.73

99

ปาถนา บุญพวง

อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

DNS

99

ปริสา ศรีบารตาล

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

DNS

99

่ สัตย์
อัสราภา ซือ

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

บวรรัตน์ เรืองศรี

ชมรมกีฬาสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

DNS

ค ัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3

‐0.7

สุธนี มณีนพ

ชมรมกีฬาสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

1

นุสรา ก ้อนวิมล

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

13.25

2

วรินทร กลิน
่ กุหลาบ

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

13.69

3

ภัทรนั นท์ สังข์ป้อม

ร.ร. เวียงเจดียว์ ท
ิ ยา

14.19

4

แพรพลอย สิทธิวาช

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

14.87

กรุงเทพประกันชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
100 m.
ค ัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3

‐0.7

5

พรนภา วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

16.36

99

เกรช คริสติน ริชาร์ดสัน

ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ว ิ

DNS

ค ัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4

‐0.2

ศุภจิรกาณฑ์ สระแก ้ว

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

13.10

2

อนัญญา แก่นหามูล

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

13.43

3

ปณิตา ภูร่ ะหงษ์

ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย

13.54

4

ธัญชนก หลักทอง

ร.ร. อุดมดรุณี

13.98

5

ฐิตพ
ิ ร ฉํ่าเพียร

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

14.35

6

วริศรา มาขาว

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

15.18

99

สมิตา จันเทส

ร.ร. พิจต
ิ รพิทยาคม

DNS

1

ค ัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5

‐1.1

1

สิรน
ิ ยา สมจิตต์

ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร

12.69

2

อภิญญา ปั กษิณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

13.07

3

ลิสา คามพินจ
ิ

ร.ร. กีฬา อบจ. พิษณุโลก

13.17

4

วัชชา สายทอง

เทศบาลนครนนทบุร ี

13.44

5

ธัญญารัตน์ บัวสุข

ร.ร. ชาติตระการวิทยา

13.65

6

ณฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

14.11

7

ช่อชมพู จงไกรจักร

ร.ร. บ ้านแก่งวิทยา

15.22

400 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

อริสา เวฬุวนารักษ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

56.58

2

ชิเนเยะ โจเซฟฟิ น โอนูโอราห์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

57.55

3

วีรฉั ตร สุวรรณโชติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

58.50

4

กิตติกา รวมสุข

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

1:02.20

5

อริษา คําสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

1:02.72

6

สุดารัตน์ ประภาศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

1:04.67

7

พรลภัส เพชรซ ้อน

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

1:06.63

99

จุฑารัตน์ สุดวอน

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

DQ

ค ัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
1

สุดารัตน์ ประภาศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

1:03.23

กรุงเทพประกันชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก

เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
400 m.
ค ัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
2

จุฑารัตน์ สุดวอน

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

99

จิตวิ ต
ั น์ ปาคํา

ร.ร. พิรย
ิ าลัย จังหวัดแพร่

DNS

99

วรานุช อุน
่ คํา

ร.ร. กีฬา อบจ. พิษณุโลก

DNS

99

จิราพร วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

DNS

99

ปวันรัตน์ ขัยเชย

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

ปิ่ นมุก สุรัสวดี

ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ว ิ

DNS

1:05.37

ค ัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
1

อริษา คําสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

1.03.41

2

อนัญญา แก่นหามูล

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

1.08.43

3

ณั ฎฐนิช ถาวรกาย

ชมรมกรีฑาลพบุร ี

1.12.39

99

วันดี อินทร์แสง

ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

DNS

99

ญาสิตา นิม
่ นุช

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

วาสนา ฟั กเงิน

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

DNS

99

อินประภา โนใจปั ง

ร.ร. บุญวาทย์วท
ิ ยาลัย ลําปาง

DNS

ค ัดเลือกพวกที่ 3 / HEAT 3
1

วีรฉั ตร สุวรรณโชติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

1.00.71

2

ปรวี งานงาม

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

1.06.13

3

ยลรดี รักชาวนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

1.07.37

4

ฉั ตรชนก วัณโณ

ร.ร. กีฬา อบจ. พิษณุโลก

1.07.67

5

ภิญญดา มากประดิษฐ

ร.ร. อุดมดรุณี

1.16.05

99

วริศรา วาปี เน

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

DQ

99

ิ า คาดสันเทียะ
รัตน์สณ

อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

DNS

ค ัดเลือกพวกที่ 4 / HEAT 4
1

กนกวรรณ จูหว ้า

ร.ร. อุดมดรุณี

1.07.89

2

รุง่ อรุณ ภูครองตา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

1.08.27

3

พรนภา วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

1.14.52

4

พรพรรณ ทรัพย์พร ้อม

ร.ร. บ ้านแก่งวิทยา

1.18.41

99

นิตยา ยุรนั นท์สกุล

ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 31

DNS

99

ปาถนา บุญพวง

อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

DNS

99

ธีมา คงศิร ิ

ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ว ิ

DNS

ค ัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
400 m.
ค ัดเลือกพวกที่ 5 / HEAT 5
1

ชิเนเยะ โจเซฟฟิ น โอนูโอราห์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2

พรลภัส เพชรซ ้อน

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

1.05.97

3

ณฐณิชา พูลเขตกิจ

ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

1.08.50

4

ดวงจันทร์ มั่นคงวาจา

ร.ร. บ ้านสวนวิทยาคม

1.14.21

99

อัฐภิญญา อาภากรินทร์

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

DNS

99

จิดาภา สุขแก ้ว

ร.ร. มงฟอร์ต

DNS

59.00

ค ัดเลือกพวกที่ 6 / HEAT 6

‐0.6

1

อริสา เวฬุวนารักษ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2

กิตติกา รวมสุข

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

1.03.27

3

ศุภส
ิ รา บุญอิสระเสรี

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

1.12.67

4

ภัทรพร เจริญวัฒนวิญญู

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

1.12.94

5

รัตนากร คงสี

ร.ร. บ ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"

1.13.08

99

กมลชนก มาลุจันทร์

ร.ร. บุญวาทย์วท
ิ ยาลัย ลําปาง

58.76

DNS

800 m.
รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL 1
1

วีรฉั ตร สุวรรณโชติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

2:26.77

3

รัตติกาล พูลสวัสดิ์

ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกล
ู "

2:31.51

4

อินกมล นิม
่ อนงค์

เทศบาลนครนนทบุร ี

2:34.24

7

ภัทราพร สงเคราะห์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2:41.34

11

ปวันรัตน์ ขัยเชย

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

2:46.63

12

จิราพร วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

2:48.17

13

ณั ฐฐญาดา เรือนป้ อ

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

3:01.46

14

ดวงจันทร์ มั่นคงวาจา

ร.ร. บ ้านสวนวิทยาคม

3:10.10

99

สุพช
ิ ญา ปั กษี

ร.ร. บ ้านแก่งวิทยา

DNS

99

กนกวรรณ โสจันทร์

ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูป

SNS

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL 2
2

ธัญญลักษณ์ บึงราษฎร์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2.31.01

5

กานต์ชนก วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

2.37.04

6

นภัสสร บบาเขต

ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูป

2.41.04

8

พรรณวดี วีรเดชกล ้าหาญ

ร.ร. กีฬา อบจ. พิษณุโลก

2.43.19

9

พรลภัส เพชรซ ้อน

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

2.44.74

กรุงเทพประกันชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก

เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
800 m.
รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL 2
10

จารุวรรณ ใจแก ้ว

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

2.46.59

15

ทิพย์ญาดา เกษมะณี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

3.21.84

99

ฐิตม
ิ า สร ้างสีทา

อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

DNS

99

พรพรรณ ทรัพย์พร ้อม

ร.ร. บ ้านแก่งวิทยา

DNS

99

่ สัตย์
อัสราภา ซือ

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

นิตยา ยุรนั นท์สกุล

ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 31

DNS

1,500 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

กานต์ชนก วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

5:23.56

2

ภัทราพร สงเคราะห์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

5:23.77

3

อินกมล นิม
่ อนงค์

เทศบาลนครนนทบุร ี

5:31.09

4

ภรณ์ชนก ช ้างวัลย์

ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูป

5:39.96

5

ณั ฐฐญาดา เรือนป้ อ

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

5:49.01

6

พิมญาดา เถาหน ้อย

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

5:53.28

7

จิราพร วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

5:55.89

8

รัตติกาล พูลสวัสดิ์

ร.ร. เสาไห ้"วิมลวิทยานุกล
ู "

5:58.95

9

นภัสสร บบาเขต

ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูป

6:01.00

10

ทิพย์ญาดา เกษมะณี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

6:01.39

11

จิดาภา วงษ์กอ
่

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

6:42.25

12

กรรสิญาดา เดชบุญ

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

6:50.14

13

นํ้ าผึง้ อนุชนสวัสดิ์

ร.ร. บ ้านสวนวิทยาคม

7:15

99

นั ฐธาวรินทร์ วันดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

NDS

99

นิตยา ยุรนั นท์สกุล

ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 31

NDS

99

พรรณวดี วีรเดชกล ้าหาญ

ร.ร. กีฬา อบจ. พิษณุโลก

NDS

3,000 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

กานต์ชนก วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

11:47.03

2

ภัทราพร สงเคราะห์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

12:05.36

3

พิมญาดา เถาหน ้อย

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

12:22.30

4

จิราพร วิวาสไผ่เงิน

ร.ร. บ ้านนํ้ าหอม

12:41.83

5

ภรณ์ชนก ช ้างวัลย์

ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระบรมราชูป

12:44.44
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
3,000 m.
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
6

สิรน
ิ ทิพย์ แสงทิพย์

ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

13:10.66

7

จิดาภา วงษ์กอ
่

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

16:59.19

8

ทิพย์ญาดา เกษมะณี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

16:59.73

99

พิมปิ นันท์ สัมมี

ร.ร. ป่ าซาง

DNS

99

ปราณปรียา นากเณร

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

DNS

99

รัชชฎาภร นาวพรเพิม
่

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

DNS

99

กรรสิญาดา เดชบุญ

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

DNS

99

ภัทรวดี นํ าเวียง

ร.ร. ป่ าซาง

DNS

99

นั ฐธาวรินทร์ วันดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

DNS

99

นิตยา ยุรนั นท์สกุล

ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 31

DNS

99

มลธิชา ลําพุทธา

ชมรมกรีฑาลพบุร ี

DNS

100 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

+1.0

1

บัวริม บือขุนทด

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

15.95

2

ภัททิยา โอนวัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

16.55

3

พิทฐิยาภรณ์ พงษ์สวัสดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

17.07

4

กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน

ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

17.63

5

สลิลทิพย์ สุขหงษ์ทอง

ร.ร. ชาติตระการวิทยา

18.37

6

สุชาวดี รุง่ เรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

19.02

7

วัชรภรณ์ สุพพะพงษ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

19.04

8

ภัทรนั นท์ สังข์ป้อม

ร.ร. เวียงเจดียว์ ท
ิ ยา

24.72

ค ัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1

+0.5

1

บัวริม บือขุนทด

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

16.98

2

กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน

ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

17.05

3

สลิลทิพย์ สุขหงษ์ทอง

ร.ร. ชาติตระการวิทยา

18.73

4

สุชาวดี รุง่ เรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

18.76

99

ญาสิตา นิม
่ นุช

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

สุพรรณษา ดอกไม ้ดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

DQ

99

หัสจารี ทําอินแก ้ว

ร.ร. บุญวาทย์วท
ิ ยาลัย ลําปาง

DNS

ค ัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
กนกวรรณ จูหว ้า

+1.0
ร.ร. อุดมดรุณี

กรุงเทพประกันชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
100 m. Hurdles
ค ัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2

+1.0

1

พิทฐิยาภรณ์ พงษ์สวัสดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

16.23

2

ภัททิยา โอนวัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

16.33

3

ภัทรนั นท์ สังข์ป้อม

ร.ร. เวียงเจดียว์ ท
ิ ยา

19.01

4

วัชรภรณ์ สุพพะพงษ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

19.84

99

ธัญญารัตน์ บัวสุข

ร.ร. ชาติตระการวิทยา

DQ

99

เมริกา ภูผาเวียง

ร.ร. สามเงาวิทยาคม

DNS

400 m. Hurdles
รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL 1

+0.5

3

ธัญญลักษณ์ บึงราษฎร์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1:11.22

4

สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

1:14.51

5

กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน

ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

1:15.72

6

สุดารัตน์ ประภาศ

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

1:15.94

99

วาสนา ฟั กเงิน

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

DQ

99

เมริกา ภูผาเวียง

ร.ร. สามเงาวิทยาคม

DNS

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL 2
1

อริสา เวฬุวนารักษ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1:04.88

2

บัวริม บือขุนทด

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

1:07.09

7

ณิชา เย็นจิตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

1:19.52

99

จิรัชญา รุนรักษา

ร.ร. เวียงเจดียว์ ท
ิ ยา

DNS

99

ฐานิดา เถือ
่ นอารีรักษ์

อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

DNS

ศิรภัสสร ดีสวุ รรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2:18.27

อภิญญา ปั กษิณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ชิเนเยะ โจเซฟฟิ น โอนูโอราห์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

อริสา เวฬุวนารักษ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

นุสรา ก ้อนวิมล

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

อริษา คําสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

ศุภจิรกาณฑ์ สระแก ้ว

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

วีรฉั ตร สุวรรณโชติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

4x100/200/300/400 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
1
1
1
2
2
2
2

1
2
3
4
1
2
3
4

2:24.55

กรุงเทพประกันชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก

เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
4x100/200/300/400 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ลลิตา อนุเคราะห์

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

พัชรา วงศ์ชมพู

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

จารุวรรณ ใจแก ้ว

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

กิตติกา รวมสุข

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

ณิชา เย็นจิตร

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

เมษา ศรีพท
ุ ธา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

ยลรดี รักชาวนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

ทิพย์ญาดา เกษมะณี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

นั นท์ธช
ิ า เจาะจง

ร.ร. อุดมดรุณี

ธัญชนก หลักทอง

ร.ร. อุดมดรุณี

ภิญญดา มากประดิษฐ

ร.ร. อุดมดรุณี

กนกวรรณ จูหว ้า

ร.ร. อุดมดรุณี

ณั ฐธิดา หาญมนตรี

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

เจษฏาภรณ์ อนั นท์

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

ภิรมณ สุขโข

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

อภัสชา เรือนของ

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

กรรสิญาดา เดชบุญ

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

ฐิตพ
ิ ร ฉํ่าเพียร

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

สุนส
ิ า กลิน
่ สวัสดิ์

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

ศุภส
ิ รา บุญอิสระเสรี

ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ

ค ัดเลือกพวกที่ 1 / HEAT 1
27044 ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

‐

27051 ชมรมกรีฑาลพบุรี

‐

27032 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐

27080 ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

‐

27033 สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม ‐
27068 ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

‐

27043 ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป‐

ค ัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
27013 ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

‐

27074 ร.ร. อุดมดรุณี

‐

27067 ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

‐

2:33.64

2:35.55

2:37.55

2:41.60

2:50.85
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
4x100/200/300/400 Relay
ค ัดเลือกพวกที่ 2 / HEAT 2
27031 ร.ร. ศรัทธาสมุทร

‐

27079 ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ ‐
27050 อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุร ี

‐

4x100 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

27068 ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

‐

48.86

2

27032 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐

49.72

3

27033 สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม ‐

50.66

4

27067 ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

‐

52.01

5

27080 ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

‐

54.53

6

27074 ร.ร. อุดมดรุณี

‐

54.73

7

27043 ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป‐

58.22

Straight to Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)
27031 ร.ร. ศรัทธาสมุทร

‐

27032 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐

27080 ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

‐

27079 ร.ร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ ‐
27074 ร.ร. อุดมดรุณี

‐

27048 ชมรมกีฬาสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ‐
27068 ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

‐

27051 ชมรมกรีฑาลพบุรี

‐

27050 อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุร ี

‐

27033 สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม ‐
27067 ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

‐

27043 ร.ร. สาธิต มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป‐
27044 ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

‐

4x400 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
1

1
2

ธัญญลักษณ์ บึงราษฎร์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ชิเนเยะ โจเซฟฟิ น โอนูโอราห์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

4:01.66
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
4x400 Relay
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

อภิญญา ปั กษิณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

อริสา เวฬุวนารักษ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

นุสรา ก ้อนวิมล

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

อริษา คําสุวรรณ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

ศุภจิรกาณฑ์ สระแก ้ว

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

วีรฉั ตร สุวรรณโชติ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

นิภาพร กันทะเนตร

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

พัชรา วงศ์ชมพู

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

จารุวรรณ ใจแก ้ว

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

กิตติกา รวมสุข

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

เมษา ศรีพท
ุ ธา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

ทิพย์ญาดา เกษมะณี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

จิดาภา วงษ์กอ
่

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

4:16.51

4:22.55

4:31.64

Straight to Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)
27050 อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุร ี

‐

27031 ร.ร. ศรัทธาสมุทร

‐

27051 ชมรมกรีฑาลพบุรี

‐

27032 ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุรี

‐

ิ ยา
27044 ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท

‐

27068 ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

‐

27067 ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

‐

27080 ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

‐

Long Jump
รอบชงิ ชนะเลิศ/FINAL
1

กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน

ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

5.27

2

ภัททิยา โอนวัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

5.15

3

ณีรนุช เชียงหลิว

เทศบาลนครนนทบุร ี

5.06

4

ธัญญารัตน์ บัวสุข

ร.ร. ชาติตระการวิทยา

4.94

5

สุภัสสรา เพชรนอก

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

4.87

6

นั นทิกานต์ โสบกระโทก

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

4.80
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
Long Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
7

พียดา โพธิเ์ ฉย

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

4.64

8

ณั ฐธิดา หาญมนตรี

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

4.55

9

สุชาวดี รุง่ เรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

4.44

10

ลลิตา อนุเคราะห์

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

4.44

11

เจษฏาภรณ์ อนั นท์

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

4.37

12

เมทินี วงศ์แพทย์

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

4.02

13

นั นท์ธช
ิ า เจาะจง

ร.ร. อุดมดรุณี

4.10

14

เมษา ศรีพท
ุ ธา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

3.16

99

อริสา ฟื มขุนทด

สมาคมกรีฑาสมุทรปราการ

DNS

99

ิ า คาดสันเทียะ
รัตน์สณ

อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

DNS

99

ญาสิตา นิม
่ นุช

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

วริศรา มาขาว

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

รัตนากร คงสี

ร.ร. บ ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"

DNS

99

จอมขวัญ ทองอ่วม

สมาคมกรีฑาสมุทรปราการ

DNS

99

รัชฎาภรณ์ บุญญาคนากูล

ร.ร. ป่ าซาง

DNS

High Jump
รอบชงิ ชนะเลิศ/FINAL
1

ณั ฏฐณิชา แย ้มยิม
้

เทศบาลนครนนทบุร ี

1.55

2

ณั ฐธิดา หาญมนตรี

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

1.55

2

กิตติกา รวมสุข

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

1.55

4

ภัททิยา โอนวัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1.50

5

สิรน
ิ ยา สมจิตต์

ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร

1.50

6

สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

1.35

7

นั นทิกานต์ โสบกระโทก

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

1.35

8

เมทินี วงศ์แพทย์

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

1.30

9

สุชาวดี รุง่ เรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1.30

99

ญาสิตา นิม
่ นุช

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

Triple Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

กัลยรัตน์ นุชสูงเนิน

ร.ร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

11.06

2

ภัททิยา โอนวัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

10.97
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
Triple Jump
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
3

สุภัสสรา เพชรนอก

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

10.89

4

ณีรนุช เชียงหลิว

เทศบาลนครนนทบุร ี

10.82

5

สลิลทิพย์ สุขหงษ์ทอง

ร.ร. ชาติตระการวิทยา

10.26

6

พียดา โพธิเ์ ฉย

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

10.16

7

ิ า คาดสันเทียะ
รัตน์สณ

อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

10.10

8

สุชาวดี รุง่ เรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

9.97

9

ณั ฏฐณิชา แย ้มยิม
้

เทศบาลนครนนทบุร ี

9.80

10

เจษฏาภรณ์ อนั นท์

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

9.74

11

พรรณวดี วีรเดชกล ้าหาญ

ร.ร. กีฬา อบจ. พิษณุโลก

9.73

12

ลลิตา อนุเคราะห์

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

9.63

13

เมทินี วงศ์แพทย์

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

9.22

99

พิชญากร จําปาทอง

ร.ร. บ ้านแก่งวิทยา

NM

99

จอมขวัญ ทองอ่วม

สมาคมกรีฑาสมุทรปราการ

DNS

99

วริศรา มาขาว

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

นั นทิกานต์ โสบกระโทก

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

NM

99

ญาสิตา นิม
่ นุช

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

จิตวิ ต
ั น์ ปาคํา

ร.ร. พิรย
ิ าลัย จังหวัดแพร่

DNS

ชมพูนุช วอแพง

ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน ้อมเกล ้า กบินทร์บรุ ี

33.96

2

กมลลักษณ์ สงวนศักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

31.01

3

ณั ฐญานันท์ บุญเรือง

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

29.17

4

บริรักษ์ เพ็งจา

เทศบาลนครแม่สอด

25.24

5

ธนพร สุขสอน

เทศบาลนครนนทบุร ี

24.46

6

ศิรดา คตสุข

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

23.10

7

จุฑามาศ ทับเทศ

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

22.01

8

บุษกร บัวแก ้ว

ร.ร. บ ้านแก่งวิทยา

21.96

9

บัวชมพู สิงโต

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

19.70

10

ชุตม
ิ า ลีตานา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

17.63

11

ณั ฐธิดา วิจารณ์

ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

16.17

12

สุพรรณษา ดอกไม ้ดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

14.90

13

ณั ฐชยา เธียสวัสดิ์

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

14.30

Discus Throw
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
Discus Throw
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
14

สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

25.20

99

วริศรา วาปี เน

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

NM

99

ฐานมาศ ปะละสี

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

NM

99

จันทิมา สนโต

ร.ร. ศรีนคร

DNS

99

เพ็ญพิชขา พลอยงาม

เทศบาลนครนนทบุร ี

DNS

99

สิรน
ิ ธร แสนศรี

ร.ร. พิรย
ิ าลัย จังหวัดแพร่

DNS

99

เขตฝั น ผลสมบัต ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

NM

99

ณั ชชา ทาแปง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

NM

99

วนิดา วณิชเรืองชัย

ร.ร. บุญวาทย์วท
ิ ยาลัย ลําปาง

DNS

เสนมณี แสงโชติ

ร.ร. หนองแหนวิทยา

36.85

2

ฐิตม
ิ า เงินดี

ร.ร. ทาขุมเงินวิทยาคาร

31.41

3

ณั ฐธิดา วิจารณ์

ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

28.86

4

จินดามณี ถุงเวียง

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

28.76

5

กมลลักษณ์ สงวนศักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

26.19

6

ศิรดา คตสุข

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

19.96

7

สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

15.73

8

สุพรรณษา ดอกไม ้ดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

11.09

99

ณั ฐธิดา โพธิห
์ น่อทอง

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

DNS

Hammer Throw
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

Shot Put
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

ธมนวรรณ แซ่ลม
ิ้

เทศบาลนครนนทบุร ี

10.02

2

ณั ฐญานันท์ บุญเรือง

ร.ร. มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

9.78

3

เขตฝั น ผลสมบัต ิ

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

9.13

4

วริศรา วาปี เน

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

8.11

5

พัชรพร ศรีสวุ รรณ

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

8.11

6

ชุตม
ิ า ลีตานา

ร.ร. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

8.09

7

ฐานมาศ ปะละสี

สมาคมกีฬาจังหวัดน่าน ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

7.88

8

บริรักษ์ เพ็งจา

เทศบาลนครแม่สอด

7.87

9

กมลลักษณ์ สงวนศักดิ์

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

7.56
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กรุงเทพประกันชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิ ก

เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2561
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิ ง) องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดกําแพงเพชร

สรุปผลการแข่งข ัน
18 ปี หญิง
Shot Put
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
10

บุษกร บัวแก ้ว

ร.ร. บ ้านแก่งวิทยา

7.33

11

สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

7.31

12

พัทธ์ธรี า สาครตระกูล

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

7.28

13

ณั ฐธิดา วิจารณ์

ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน

7.09

14

สุภาวาณี เขือ
้ นเมือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

6.37

15

สุพรรณษา ดอกไม ้ดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

5.74

16

จินดามณี ถุงเวียง

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

5.72

17

จุฑามาศ ทับเทศ

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

5.55

99

สิรน
ิ ธร แสนศรี

ร.ร. พิรย
ิ าลัย จังหวัดแพร่

DNS

99

จันทิมา สนโต

ร.ร. ศรีนคร

DNS

99

เพ็ญพิชขา พลอยงาม

เทศบาลนครนนทบุร ี

DNS

Javelin Throw
รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1

สุภส
ิ รา กลิน
่ ละออ

ชมรมกรีฑาจังหวัดปทุมธานี

44.27

2

พรชนก สุทธิสงค์

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

41.33

3

จิรัชญา อินเต็ม

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

36.45

4

สุชาดา ชนะศรี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

30.10

5

สุชาวดี รุง่ เรือง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

27.36

6

นั นทพร วงษ์มั่น

ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน ้อมเกล ้า กบินทร์บรุ ี

25.88

7

เพชรลดา คําจันทร์ตะ๊

ร.ร. กีฬาจังหวัดลําปาง

25.05

8

พัชรพร ศรีสวุ รรณ

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

25.00

9

อุมาพร พูลทรัพย์

ร.ร. กีฬาจังหวัดชลบุร ี

24.53

10

กาญจนา ศึกษา

ร.ร. ศรีนคร

21.12

11

ภัททิยา โอนวัง

ร.ร. กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

20.86

99

วริศรา วาปี เน

ร.ร. หนองโสนพิทยาคม

NM

99

ดวงกมล ฮัง่ เจ๋ง

ร.ร. ศรัทธาสมุทร

DNS

99

ญาสิตา นิม
่ นุช

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

จินดามณี ถุงเวียง

ร.ร. ประชาสงเคราะห์วท
ิ ยา

DNS

99

พัทธ์ธรี า สาครตระกูล

ร.ร. สาธิต "พิบล
ู บําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

NM

99

สุพรรณษา ดอกไม ้ดี

ร.ร. กีฬาจังหวัดอ่างทอง

NM

99

วนิดา วณิชเรืองชัย

ร.ร. บุญวาทย์วท
ิ ยาลัย ลําปาง

DNS
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