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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
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

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.2

8.401 ร.ร. สฤษดเิดชเสาวลกัษณ ์คุม้สนิ

8.612 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมธนัชญา ฟบูนิทร์

8.783 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฏฐณชิา วรรณใจ

8.924 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพมิพช์นก หานาวี

8.965 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกมลพร มสุกิะทนั

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชนกิานต ์บญุนธิอิดุม

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ลลนา ภเูนย

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางชญามล วงศจ์า

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.4

8.311 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชลญิญา ตัง้เจยีมศรี

8.462 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกนกพร กริม่ทุม่ทอง

8.573 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

8.794 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณัฐพร กรานพกิลุ

9.165 ร.ร. ชาตติระการวทิยาขนษิฐา นามวจิติร

9.436 ร.ร. ป่าซางพมิณุมาศ แสงคํา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชวัลลกัษณ์ คณุาวชัระกลุ

DQ99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.1

7.981 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่มนัสดา สวนพโน

7.992 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย

8.623 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ

8.994 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"พรีดา อนิทรประสทิธิ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.1

9.465 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูกญัญาลักษณ ์ณกาศ

10.326 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากลัยาณัฐ ป่ินทอง

DNS99 ร.ร. ป่าซางอารยีา วยิะป่า

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์นันทน์ภสั เฉลมิพรวโดม

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.2

8.431 ร.ร. โยธนิบรูณะนันทภ์ัส ยโลดม

8.662 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชติกิาจน ์แสงภักดี

8.883 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพรีดา สายราช

9.224 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีอรสิรา นครคปุต์

9.405 ร.ร. บา้นมาบกระเปาสพัุตรา มลูยา 

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาณัฐณชิา สารนอก

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์อชญิา สรุยิะ

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่เกศสรินิทร ์ประทมุ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.1

8.091 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์พองเพ็ชร์

8.242 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร

8.343 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

8.364 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

8.565 ร.ร. บา้นมาบกระเปาณัฐวรา สบืสนิ

8.736 ร.ร. สฤษดเิดชธนัชพร กลูนา

9.167 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศลุพีร หลอ่อนิทร์

9.448 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ธนัญญา พวงรัตน์

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.9

7.981 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

8.622 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูพัชราภา มาผาบ

8.883 ร.ร. สามเงาวทิยาคมมนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

9.324 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาพชิญา ราดพลแสน

9.535 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมวนัชพร คํามลู

9.686 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่พชินันท ์อนิตะ๊สวร

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางยวุรนิทร ์วงศฟ์ู

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +0.6
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +0.6

8.221 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร

8.612 เทศบาลนครนนทบรุีปิยะดา เหลา่รอด

8.943 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอรปรยีา ยวงคํา

8.994 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมศวติา กากแกว้

9.305 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถสริญิาดา เดชบญุ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฏฐนชิา พรมอา้ย

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมดาปนยี ์มว่งมี

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8 +0.9

8.371 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชญัญานุช พมิาลยั

8.412 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรมอมลณัฐ ธรรมกจิวัฒน์

8.623 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวาธณีิ ผสุดี

8.784 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ปรุมิปรัชญ ์เจรญิเชาวว์ฒัน

10.035 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมฤทยั เดชาเวฬมุาศ

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่พชิญาภา กาสรอ้ย

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาโชตกิา เจา้

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. สฤษดเิดชเสาวลกัษณ ์คุม้สนิ

13.338 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชลญิญา ตัง้เจยีมศรี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.2

13.741 ร.ร. โยธนิบรูณะนันทภ์ัส ยโลดม

14.602 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมศวติา กากแกว้

15.093 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถสริญิาดา เดชบญุ

15.114 ร.ร. ชาตติระการวทิยาขนษิฐา นามวจิติร

15.645 ร.ร. ป่าซางพมิณุมาศ แสงคํา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.2

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาผกาวด ีเกนชยั

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.5

12.951 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย

13.432 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

13.723 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกนกพร กริม่ทุม่ทอง

13.814 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวาธณีิ ผสุดี

15.675 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาพมิรภัทร

15.696 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมวนัชพร คํามลู

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรปะว ีปานณรงค์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.9

13.651 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรมอมลณัฐ ธรรมกจิวัฒน์

13.962 ร.ร. บา้นมาบกระเปาณัฐวรา สบืสนิ

14.273 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

14.594 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกมลพร มสุกิะทนั

14.965 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศลุพีร หลอ่อนิทร์

15.046 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาพชิญา ราดพลแสน

15.417 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากําแพสริาญ อุน่อก

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.6

13.111 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร

13.692 ร.ร. สฤษดเิดชณัชชา ชนิอกัษร

13.943 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูพัชราภา มาผาบ

14.964 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"พรีดา อนิทรประสทิธิ์

15.055 ร.ร. บา้นมาบกระเปาปวณีา จันทรเสนา

15.086 ร.ร. อดุมดรณุีณัฐชยา จันทรคํ์า

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์กรวรรณ หอมคลา้ย

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 ‐1.0

12.821 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่มนัสดา สวนพโน

13.082 ร.ร. ศรัทธาสมทุรกลุนันทน ์พองเพ็ชร์

13.133 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

13.324 ร.ร. สฤษดเิดชเสาวลกัษณ ์คุม้สนิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 ‐1.0

15.295 ร.ร. อดุมดรณุีวรศิรา ยอดออ่น

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ปิวรา ทบัเอีย่ม

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์อชญิา สรุยิะ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.5

13.531 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

14.112 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชติกิาจน ์แสงภักดี

14.313 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัฏฐณชิา วรรณใจ

14.384 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีพรีดา สายราช

15.335 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีอรสิรา นครคปุต์

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชวัลลกัษณ์ คณุาวชัระกลุ

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางชญามล วงศจ์า

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7
13.081 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร

13.662 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ

14.073 ชมรมกรฑีาลพบรุีสจุติรา กองจุย้

14.124 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ปรุมิปรัชญ ์เจรญิเชาวว์ฒัน

DNS99 ร.ร. ป่าซางอารยีา วยิะป่า

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชนกิานต ์บญุนธิอิดุม

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางมาตกิา มบีา้นใหม่

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8
13.391 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชลญิญา ตัง้เจยีมศรี

13.522 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชญัญานุช พมิาลยั

13.573 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

14.294 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณัฐพร กรานพกิลุ

14.665 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอรปรยีา ยวงคํา

14.796 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่เปรมยดุา ครองจรงิ

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาโชตกิา เจา้

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9
13831 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

13.972 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมธนัชญา ฟบูนิทร์

14.983 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยฉัตร บญุเฉลมิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่9 / HEAT 9
15.274 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานรมน ชมพู

15.505 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ธนัญญา พวงรัตน์

16.306 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมฤทยั เดชาเวฬมุาศ

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่พชิญาภา กาสรอ้ย

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.681 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย

42.922 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

42.983 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

43.974 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

46.065 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

46.566 ร.ร. สฤษดเิดชณัชชา ชนิอกัษร

47.297 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประภาพร นลิน้ําเพชร

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.7

43.211 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย

45.402 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสวุมิล สระเทยีนทอง

47.803 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอรวรรณ เดชแกว้

49.524 ร.ร. ป่าซางกนกวรรณ จันทรเ์ลศิ

53.725 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีอรสิรา นครคปุต์

55.566 ร.ร. อดุมดรณุีนารรัีตน ์ดหีนอ

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชวัลลกัษณ์ คณุาวชัระกลุ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐0.1

43.521 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ชญัญา แสงแมงทบั

44.632 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรธัญวรัชน ์อยูรั่ตวารนิทร์

45.953 ชมรมกรฑีาลพบรุีบวรรัตน ์ขยนักจิ

48.234 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอรปรยีา ยวงคํา

54.935 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูกญัญาลักษณ ์ณกาศ

1:01.476 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"ปิวรา ทบัเอีย่ม

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพัณณติา คดพีศิาส
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

300 m.
คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.1

46.401 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถชนาภา บญุอสิระเสรี

46.582 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่ปตพิจ หสัดาลอย

49.543 ชมรมกรฑีาลพบรุีสจุติรา กองจุย้

49.924 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวาธณีิ ผสุดี

53.895 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูจริาภา ปันธง

54.166 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาพชิญา ราดพลแสน

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางปรลีดา สมทุรวงศ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
44.741 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

50.302 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกนกพร กริม่ทุม่ทอง

52.173 ร.ร. บา้นมาบกระเปากลัยส์ดุา โพธิคํ์า

53.034 ร.ร. ปางตน้เดือ่ณัชชา ลงุเฮอืง

53.185 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยญาณศิา ยัง้ถาวร

55.246 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพามนัสนันท ์วรรณพรศริิ

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์มารษิา ทกัษิณ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
45.161 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประภาพร นลิน้ําเพชร

45.682 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรปะว ีปานณรงค์

50.093 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่วรัญญา ครธุผาสขุ

50.334 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีการตด์ ีสายแกว้

53.725 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัฐชา ตัง้สวุรรณ

55.556 ร.ร. ป่าซางธดิาภรณ ์กยุลอ่น

DQ99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาณัฐวรา สบืสนิ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
44.801 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

44.972 ร.ร. สฤษดเิดชณัชชา ชนิอกัษร

47.773 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณชิกานต ์ทะนติะ๊

51.514 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิพะเยาชนกานต ์อิน่คํา

53.305 ร.ร. บา้นน้ําหอมสดุา วมิตุวโรตม์

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาณัฐณชิา สารนอก

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาแพรวา สบืจากลา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

300 m.
คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7

45.821 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

49.702 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกมลพร มสุกิะทนั

51.853 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาจรัิชญา ดวงแกว้ปัน

54.644 ร.ร. บา้นน้ําหอมธตินัินท ์คงศรศีรีี

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชนกิานต ์บญุนธิอิดุม

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่พชิญาภา กาสรอ้ย

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์อชญิา สรุยิะ

คดัเลอืกพวกที ่8 / HEAT 8
45.681 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีมนตพ์ชิา จันทรป์ระเสรฐิ

47.112 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอารดา สรุะตระกลู

49.093 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเยาวธ์ดิา บัวแกว้

49.654 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยศริพิร ญาตวิงษ์

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาโชตกิา เจา้

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางยวุรนิทร ์วงศฟ์ู

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:48.933 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีภัทรประภา ปาละมาณ

1:49.394 เทศบาลนครแมส่อดปัณฑณ์กิา คงคํา

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 ์31ชวัลลกัษณ์ 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
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

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. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐธชิา แทนสงา่

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31ชนกิานต ์บญุนธิอิดุม

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1.49.835 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร 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

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. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงศ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีหญงิ

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.762 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา สมบัตพัิฒนกลุ

10.903 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกนกพร กริม่ทุม่ทอง

11.044 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา

11.495 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ ์ปินทอง

11.516 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศลุพีร หลอ่อนิทร์

11.757 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสกุนัยา มาโสด

DQ99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.0

10.741 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงศ์

11.192 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา

11.273 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศลุพีร หลอ่อนิทร์

11.454 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

DNS99 ร.ร. ยวุฑตูศกึษาพัฒนาโชตกิา เจา้

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาสพัุตรา มลูยา 

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.5

10.841 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา สมบัตพัิฒนกลุ

11.302 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกกนกพร กริม่ทุม่ทอง

12.453 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

13.224 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาพชิญา ราดพลแสน

13.855 ร.ร. สามเงาวทิยาคมมนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

14.386 ร.ร. ชาตติระการวทิยาขนษิฐา นามวจิติร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

11.561 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ ์ปินทอง

12.052 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสกุนัยา มาโสด

12.453 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากญัญาพร มาขาว

13.694 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวชิญาดา กณัหะเนตร

DNS99 ร.ร. ตัง้พริฬุหธ์รรมอมลณัฐ ธรรมกจิวัฒน์

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.231 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอารดา สรุะตระกลู
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.952 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

35.513 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร 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

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
35.101 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงศ์

39.612 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์จริภญิญา พมิล

39.813 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากญัญาพร มาขาว

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นฤด ีอดุมยันต์

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ภรปะว ีปานณรงค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
36.701 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา

38.262 ร.ร. สามเงาวทิยาคมมนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

38.323 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ

39.504 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพมิพช์นก หานาวี

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาปวณีา จันทรเสนา

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์อชริญา เรอืงขจร

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
33.871 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอารดา สรุะตระกลู

36.012 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

41.283 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาพชิญา ราดพลแสน

42.894 ร.ร. บา้นมาบกระเปากลัยส์ดุา โพธิคํ์า

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเสาวรส เรยีงทา

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมดาปนยี ์มว่งมี

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:23.011 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ1
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประภาพร นลิน้ําเพชร2
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ3

1:23.562 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศริกิานดา ถอืสมบัติ1
2 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร2

2 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ3
1:23.913 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยศริพิร ญาตวิงษ์1

3 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชญัญานุช พมิาลยั2
3 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร3

1:27.894 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอรปรยีา ยวงคํา1
4 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูพัชราภา มาผาบ2

4 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูอารดา สรุะตระกลู3
1:28.125 ร.ร. สฤษดเิดชธนัชพร กลูนา1

5 ร.ร. สฤษดเิดชเสาวลกัษณ ์คุม้สนิ2
5 ร.ร. สฤษดเิดชณัชชา ชนิอกัษร3

1:30.166 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณชิกานต ์ทะนติะ๊1
6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมธนัชญา ฟบูนิทร์2

6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชลญิญา ตัง้เจยีมศรี3
1:32.477 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณัฐพร กรานพกิลุ1

7 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอรวรรณ เดชแกว้2
7 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนภากร สนิมา3

1:33.668 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูปณชิา อตุรลัก1
8 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสกุนัยา มาโสด2

8 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูวาธณีิ ผสุดี3

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:28.461 ‐25039 ร.ร. สฤษดเิดช

1:33.182 ‐25072 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

DNS99 ‐25062 ร.ร. สามเงาวทิยาคม

DNS99 ‐25003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

DNS99 ‐25081 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์

DNS99 ‐25057 ร.ร. ชาตติระการวทิยา

DNS99 ‐25032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

DNS99 ‐25025 เทศบาลนครแมส่อด
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

3x100/200/300 Relay
คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

1:24.531 ‐25068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

1:24.792 ‐25054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

1:29.453 ‐25033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

1:36.374 ‐25044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐25080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

DNS99 ‐25041 ร.ร. ป่าซาง

DQ99 ‐25012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1:26.791 ‐25049 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"

1:29.742 ‐25030 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนู

1:36.243 ‐25067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

1:52.384 ‐25066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

DNS99 ‐25075 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปาง

DNS99 ‐25083 ร.ร. มงฟอรต์

DNS99 ‐25016 ร.ร. กฬีาจังหวดัเชยีงใหม่

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
52.191 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประภาพร นลิน้ําเพชร2

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสทุธดิา แกว้กบีรู3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ4

52.272 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยศริพิร ญาตวิงษ์1
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยญาณศิา ยัง้ถาวร2

2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชญัญานุช พมิาลยั3
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร4

52.633 ร.ร. สฤษดเิดชสธุดิา สมนาม 1
3 ร.ร. สฤษดเิดชทตัชญา ปิดตาทะนัง2

3 ร.ร. สฤษดเิดชณัชชา ชนิอกัษร3
3 ร.ร. สฤษดเิดชเสาวลกัษณ ์คุม้สนิ4

52.834 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ศริกิานดา ถอืสมบัติ1
4 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พรทพิย ์คงเจรญิ2

4 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร3
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

15 ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

4 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ4
53.535 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีการตด์ ีสายแกว้1

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชติกิาจน ์แสงภักดี2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรณส์ริ ินนทท์อง3

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีมนตพ์ชิา จันทรป์ระเสรฐิ4
54.126 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมชลญิญา ตัง้เจยีมศรี1

6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมสภุาวด ีตนัตุย้2

6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณชิกานต ์ทะนติะ๊3

6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมธนัชญา ฟบูนิทร์4
54.197 เทศบาลนครแมส่อดปัณฑณ์กิา คงคํา1

7 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย2
7 เทศบาลนครแมส่อดอรวรา สงัขจั์นทร์3

7 เทศบาลนครแมส่อดณชิารยี ์พานรอง4
55.958 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอรวรรณ เดชแกว้1

8 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองพมิพช์นก หานาวี2

8 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชลชญา สวุรรณมงคล3

8 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณัฐพร กรานพกิลุ4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
52.271 ‐25054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

53.832 ‐25025 เทศบาลนครแมส่อด

54.213 ‐25033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

56.464 ‐25012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

1:00.095 ‐25003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

DQ99 ‐25044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

DNS99 ‐25075 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปาง

DNS99 ‐25072 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.6

52.401 ‐25068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

52.892 ‐25039 ร.ร. สฤษดเิดช

53.103 ‐25049 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"

53.414 ‐25032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

55.595 ‐25067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.6

58.156 ‐25074 ร.ร. อดุมดรณีุ

59.037 ‐25080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

1:11.478 ‐25047 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้น

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:58.021 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกลัยกร คลา้ยสบุรรณ1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีประภาพร นลิน้ําเพชร2

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภาวดิา ศลิางาม3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทซู ีเพชรโภคนิ4

3:01.562 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีการตด์ ีสายแกว้1
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีสรณส์ริ ินนทท์อง2

2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีชติกิาจน ์แสงภักดี3
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีมนตพ์ชิา จันทรป์ระเสรฐิ4

3:02.833 เทศบาลนครแมส่อดชตุนิาถ วจิติรไทย1
3 เทศบาลนครแมส่อดอรวรา สงัขจั์นทร์2

3 เทศบาลนครแมส่อดณชิารยี ์พานรอง3
3 เทศบาลนครแมส่อดปัณฑณ์กิา คงคํา4

3:09.844 ร.ร. สฤษดเิดชสธุดิา สมนาม 1
4 ร.ร. สฤษดเิดชทตัชญา ปิดตาทะนัง2

4 ร.ร. สฤษดเิดชณัชชา ชนิอกัษร3
4 ร.ร. สฤษดเิดชเสาวลกัษณ ์คุม้สนิ4

3:20.895 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเยาวธ์ดิา บัวแกว้1
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอรวรรณ เดชแกว้2

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยฉัตร บญุเฉลมิ3
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองปิยฉัตร บญุเฉลมิ4

3:58.466 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาปานชนก มะยลุา1
6 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานรมน ชมพู2

6 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาปิยวรรณ สถาณ3
6 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาจรัิชญา ดวงแกว้ปัน4

DQ99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐธชิา แทนสงา่1
99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยศริพิร ญาตวิงษ์2
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยชญัญานุช พมิาลยั3
99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยณัฐณชิา เรอืนเพ็ชร4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
3:03.101 ‐25068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

3:09.512 ‐25032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

3:30.733 ‐25080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

3:39.174 ‐25009 ร.ร. บา้นน้ําหอม

3:50.315 ‐25003 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"

DQ99 ‐25049 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"

DNS99 ‐25075 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปาง

DNS99 ‐25072 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนู

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
3.05.541 ‐25025 เทศบาลนครแมส่อด

3.11.622 ‐25039 ร.ร. สฤษดเิดช

3.15.263 ‐25067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

3.18.804 ‐25012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

3.21.265 ‐25054 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั

4.28.726 ‐25047 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้น

DNF99 ‐25044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

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. สฤษดเิดชทตัชญา ปิดตาทะนัง

4.375 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอสิรยิากรณ ์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
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
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

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปาณสิรา เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

NM99 ร.ร. ผดงุปัญญามณฑติา อนิอยู่

NM99 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"พยิดา การทหาร

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

NM99 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"ชชิา คงเทศ

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกญัญารัตน ์สงิคลู

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่เกศสรินิทร ์ประทมุ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.501 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีณัฐธวรรณ คะเนเร็ว

1.352 เทศบาลนครนนทบรุีนรสิสา สงิหบิญุตา

1.303 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ ์ปินทอง

1.254 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอสิรยิากรณ ์กลํา่เงนิ

1.254 ร.ร. สฤษดเิดชสธุดิา สมนาม 

1.256 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาจรัิชญา ดวงแกว้ปัน

1.257 ร.ร. สฤษดเิดชทตัชญา ปิดตาทะนัง

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพามนัสนันท ์วรรณพรศริิ

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีปิยดา บญุกวา้ง

NM99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวชิญาดา กณัหะเนตร

NM99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาปวณีา จันทรเสนา

NM99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นฤด ีอดุมยันต์

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากลัยาณัฐ ป่ินทอง

NM99 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศรดุา นสิเรศ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาชนันชม ยมมา

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาแพรวา สบืจากลา

NM99 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเพลงผา้ ฮเีกษม

DNS99 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีเจนจริา นาคนาคา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีจฑุาภัทร ชอบจติร

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีทกัษอร รัตนวงศ์

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.061 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาณัฐธดิา บญุจันทร์

9.302 เทศบาลนครนนทบรุีนรสิสา สงิหบิญุตา

8.623 ร.ร. ผดงุปัญญามณฑติา อนิอยู่

8.474 ร.ร. สามเงาวทิยาคมมนิตรา อนิตะ๊ติ๊บ

7.925 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ ์ปินทอง

7.886 ร.ร. ชาตติระการวทิยาศรดุา นสิเรศ

7.577 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเพลงผา้ ฮเีกษม

7.298 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภาวดิา ศลิางาม

DNS99 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปาณสิรา เจษฏางคก์รู ณ อยธุยา

DNS99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาณัฐธดิา ปัญญาเครอื

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองอสิรยิากรณ ์กลํา่เงนิ

NM99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาพัณณติา คดพีศิาส

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชตุภิา ผสุดี

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
26.221 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีปณศิา โชคชยัชยัเจรญิ

24.142 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นรารัตน ์บญุสง่

20.013 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาสปุรยีา เสลาหอม

19.654 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอมรรัตน ์โป๋แช

18.665 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองชลชญา สวุรรณมงคล

17.206 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองยพุารัตน ์เลศิจติร

13.047 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากณัฐภิา วุน้นที

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทรวด ีภุม่มาลา
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์มารษิา ทกัษิณ

DNS99 ร.ร. สนักําแพง จ.เชยีงใหม่เกศสรินิทร ์ประทมุ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.481 เทศบาลนครนนทบรุีทกัษพร สมักลาง

8.612 ร.ร. นนทรวีทิยาคม อบจ. ปราจนีบรุีปณศิา โชคชยัชยัเจรญิ

8.593 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยากณัฐภิา วุน้นที

8.554 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางนศิาชล ศรคํีาภา 

8.445 ร.ร. บา้นน้ําหอมสมฤด ีเดชาเวฬมุาศ

8.176 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาสปุรยีา เสลาหอม

8.037 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"นรารัตน ์บญุสง่

7.778 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวรศิรา สมบัตพัิฒนกลุ

7.589 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองยพุารัตน ์เลศิจติร

6.8810 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวราภรณ ์ปินทอง

6.6311 ร.ร. ผดงุปัญญาชตุกิาญจน ์นวะแกว้

5.8312 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอมรรัตน ์โป๋แช

3.8213 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีวาฐติา หอมสวุรรณ

DNS99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูกชนันท ์ออ่นนะ

DNS99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูกมลทพิย ์แกว้กา๋

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรภัทรวด ีภุม่มาลา

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์มารษิา ทกัษิณ


