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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
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

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.1

9.361 ร.ร. ปางตน้เดือ่ฐติภิา นายวงศ์

9.382 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ประพมิพรรณ ผงคํา

9.793 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัณฑลิา พานทอง

9.824 ร.ร. บา้นน้ําหอมรจติศร ีบงกชทองแกว้

10.445 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพากญัญาภัค สงัขท์อง

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงวรกานต ์ชืน่แสงมอญ

DNS99 ร.ร. เทศบาลจอมทอง 1ปรยิกร มาศแท ้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.1

9.251 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์วรวลัญช ์ศริโิภคารัตนา

9.292 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

9.453 สาธตินครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

10.214 สาธตินครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร

10.225 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนากญัญาภัค นามกระโทก

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงพลิาพร บตุรดา

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์รจุรดา บญุทวชียัสกลุ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.3

8.991 ร.ร. สฤษดเิดชมณภิา สมีา

9.522 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณชิชยา มากคณุ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาจฑุาทพิย ์รัตนไทย

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงขวญัหทยั อาตมา

DNS99 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมจารวุรรณ สงขัย

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์สชุาดา ลกัษณะ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีหญงิ

60 m.
คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.6

9.061 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยภัทรวด ีไชยเพชร

9.402 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถปาณสิรา กองพธิี

9.403 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

9.504 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมพรนภา สงิหว์ี

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาสปัณณา เจา้

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์ชฎาวด ีหลวงแกว้

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

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.7

15.261 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

15.292 สาธตินครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

15.843 ร.ร. บา้นน้ําหอมรจติศร ีบงกชทองแกว้

15.954 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัณฑลิา พานทอง

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ประพมิพรรณ ผงคํา

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาสปัณณา เจา้

DNS99 ร.ร. เทศบาลจอมทอง 1ปรยิกร มาศแท ้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.0

15.241 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถปาณสิรา กองพธิี

15.342 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมพรนภา สงิหว์ี

15.673 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณชิชยา มากคณุ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาจดิาภา ทมุสมีา

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงขวญัหทยั อาตมา

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์สชุาดา ลกัษณะ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีหญงิ

100 m.
คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

14.541 ร.ร. สฤษดเิดชมณภิา สมีา

19.052 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาสพุชิญา ฐติวิรารักษ์

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาญาณภา แซก่ว๊ย

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงพลิาพร บตุรดา

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์ชฎาวด ีหลวงแกว้

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์รจุรดา บญุทวชียัสกลุ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.0

14.901 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยภัทรวด ีไชยเพชร

14.972 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

15.323 ร.ร. ปางตน้เดือ่ฐติภิา นายวงศ์

16.074 สาธตินครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์

16.095 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมจารวุรรณ สงขัย

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์วรวลัญช ์ศริโิภคารัตนา

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.0

21.871 ร.ร. สฤษดเิดชมณภิา สมีา

22.442 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

22.643 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

23.174 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถปาณสิรา กองพธิี

23.285 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมพรนภา สงิหว์ี

23.516 ร.ร. ปางตน้เดือ่ฐติภิา นายวงศ์

23.827 สาธตินครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

23.868 สาธตินครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

22.411 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

23.062 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถปาณสิรา กองพธิี

23.883 ร.ร. บา้นน้ําหอมรจติศร ีบงกชทองแกว้

25.444 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมวมิพว์พิา แซฉ่ั่ว

26.215 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาสาธติา อนิเขายอ้ย

27.936 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาดมัสนันท ์หัตถกจิอดุม

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาญาณภา แซก่ว๊ย
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีหญงิ

150 m.
คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.5

21.611 ร.ร. สฤษดเิดชมณภิา สมีา

22.542 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

23.523 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมพรนภา สงิหว์ี

23.984 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ธมนวรรณ แสงจติร์

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาสปัณณา เจา้

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาณัฐณชิา ทางธรรม

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.5

23.241 สาธตินครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

23.642 ร.ร. ปางตน้เดือ่ฐติภิา นายวงศ์

23.813 สาธตินครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์

24.654 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมจารวุรรณ สงขัย

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงพมิพน์ภัส ศริิ

DNS99 ร.ร. เทศบาลจอมทอง 1ปรยิกร มาศแท ้

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
58.141 ร.ร. สฤษดเิดชนติยิา บญุโกย1

1 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์2
1 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ3

1 ร.ร. สฤษดเิดชมณภิา สมีา4
1:01.512 เทศบาลนครแมส่อดกลัยรัตน ์เรือ่นอา้ย1

2 เทศบาลนครแมส่อดบญุณสิา สงิหท์อง2
2 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ3

2 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา4
1:02.773 สาธตินครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร1

3 สาธตินครสวรรค์อรกญัญา คมัภบ์ญุยอ2
3 สาธตินครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์3

3 สาธตินครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ4
1:04.444 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ณัฐธยาน ์จารจุรัสพงศ์1

4 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ประพมิพรรณ ผงคํา2
4 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์วรวลัญช ์ศริโิภคารัตนา3

4 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ธมนวรรณ แสงจติร์4
DQ99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพากญัญาณัฐ สงัขท์อง1



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 12 of 88

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีหญงิ

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพากญัญาภัค สงัขท์อง2
99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณชิชยา มากคณุ3

99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาดมัสนันท ์หัตถกจิอดุม4

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐23025 เทศบาลนครแมส่อด

‐23066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

‐23065 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์

‐23045 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา

‐23039 ร.ร. สฤษดเิดช

‐23018 สาธตินครสวรรค์

‐23012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
58.881 ร.ร. สฤษดเิดชกญัญานัฐ แสงคํา1

1 ร.ร. สฤษดเิดชนติยิา บญุโกย2

1 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์3
1 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ4

1 ร.ร. สฤษดเิดชมณภิา สมีา5
1:01.082 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ณัฐธยาน ์จารจุรัสพงศ์1

2 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ประพมิพรรณ ผงคํา2
2 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์วรวลัญช ์ศริโิภคารัตนา3

2 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ธมนวรรณ แสงจติร์4
2 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์รนิลดา ทองมา5

1:01.923 เทศบาลนครแมส่อดกลัยรัตน ์เรือ่นอา้ย1
3 เทศบาลนครแมส่อดพรนภา ตะ๊สุ2

3 เทศบาลนครแมส่อดบญุณสิา สงิหท์อง3
3 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ4

3 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา5
1:03.934 สาธตินครสวรรค์อรกญัญา คมัภบ์ญุยอ1

4 สาธตินครสวรรค์วพิาดา ฤทธิเ์ต็มดี2
4 สาธตินครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์3
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีหญงิ

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4 สาธตินครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร4
4 สาธตินครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ5

1:08.285 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัณฑลิา พานทอง1
5 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนากญัญาภัค นามกระโทก2

5 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาวรรณภา ประจติร3
5 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาอจัฉรา หาญชยั4

5 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาสาธติา อนิเขายอ้ย5
1:08.516 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพากญัญาณัฐ สงัขท์อง1

6 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพากญัญาภัค สงัขท์อง2
6 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณชิชยา มากคณุ3

6 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาดมัสนันท ์หัตถกจิอดุม4
6 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาสพุชิญา ฐติวิรารักษ์5

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐23063 ร.ร. บา้นป่าแดง

‐23066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

‐23045 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา

‐23065 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์

‐23012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

‐23018 สาธตินครสวรรค์

‐23039 ร.ร. สฤษดเิดช

‐23025 เทศบาลนครแมส่อด

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 ์หัตถกจิอดุม

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงพรพรรณ แสนแทน

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์รจุรดา บญุทวชียัสกลุ

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์กชกร หามาจ้ํา

DNS99 ร.ร. เทศบาลจอมทอง 1ฐหิทัยา อปุฮาด


