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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
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

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.1

12.731 ร.ร. เสาไห ้"วมิลวทิยานุกลู"บษุรา รอดประเสรฐิ

13.532 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางอรกญัญา ภูศ่ริพัินธ์

14.023 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานภิาพร กนัทะเนตร

14.024 ชมรมกรฑีาลพบรุีสดุารา สวุรรณรัตน์

14.465 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถสนุสิา กลิน่สวสัดิ์

DNS99 ร.ร. ป่าซางรัชฎาภรณ ์บญุญาคนากลู

DNS99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ ิพริญาณ ์ฉายากลุ

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐1.1

12.621 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมปณติา ปินไชย

13.912 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเมษา ศรพีทุธา

15.733 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"รัตนากร คงสี

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีปาถนา บญุพวง

DNS99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมปรสิา ศรบีารตาล

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอสัราภา ซือ่สตัย์

DNS99 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการบวรรัตน ์เรอืงศรี

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.7

ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการสธุน ีมณีนพ

13.251 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล

13.692 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวรนิทร กลิน่กหุลาบ

14.193 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์สงัขป้์อม

14.874 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมแพรพลอย สทิธวิาช
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.7

16.365 ร.ร. บา้นน้ําหอมพรนภา ววิาสไผเ่งนิ

DNS99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ ิเกรช ครสิตนิ รชิารด์สนั

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 ‐0.2

13.101 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์สระแกว้

13.432 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีอนัญญา แกน่หามลู

13.543 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลัยปณติา ภูร่ะหงษ์

13.984 ร.ร. อดุมดรณุีธัญชนก หลกัทอง

14.355 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถฐติพิร ฉ่ําเพยีร

15.186 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวรศิรา มาขาว

DNS99 ร.ร. พจิติรพทิยาคมสมติา จันเทส

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 ‐1.1

12.691 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักําแพงเพชรสรินิยา สมจติต์

13.072 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ

13.173 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกลสิา คามพนิจิ

13.444 เทศบาลนครนนทบรุีวชัชา สายทอง

13.655 ร.ร. ชาตติระการวทิยาธัญญารัตน ์บัวสขุ

14.116 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณฐณชิา พลูเขตกจิ

15.227 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาชอ่ชมพ ูจงไกรจักร

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 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพรลภสั เพชรซอ้น

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจฑุารัตน ์สดุวอน

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:03.231 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สดุารัตน ์ประภาศ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:05.372 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางจฑุารัตน ์สดุวอน

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่จติวิตัน ์ปาคํา

DNS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกวรานุช อุน่คํา

DNS99 ร.ร. บา้นน้ําหอมจริาพร ววิาสไผเ่งนิ

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาปวนัรัตน ์ขยัเชย

DNS99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ ิป่ินมกุ สรัุสวดี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1.03.411 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ

1.08.432 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีอนัญญา แกน่หามลู

1.12.393 ชมรมกรฑีาลพบรุีณัฎฐนชิ ถาวรกาย

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายวนัด ีอนิทรแ์สง

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นิม่นุช

DNS99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวาสนา ฟักเงนิ

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางอนิประภา โนใจปัง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1.00.711 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีวรีฉัตร สวุรรณโชติ

1.06.132 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์ปรว ีงานงาม

1.07.373 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองยลรด ีรักชาวนา

1.07.674 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกฉัตรชนก วัณโณ

1.16.055 ร.ร. อดุมดรณุีภญิญดา มากประดษิฐ

DQ99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวรศิรา วาปีเน

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีรัตนส์ณิา คาดสนัเทยีะ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
1.07.891 ร.ร. อดุมดรณุีกนกวรรณ จหูวา้

1.08.272 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองรุง่อรณุ ภคูรองตา

1.14.523 ร.ร. บา้นน้ําหอมพรนภา ววิาสไผเ่งนิ

1.18.414 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาพรพรรณ ทรัพยพ์รอ้ม

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31นติยา ยรุนันทส์กลุ

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีปาถนา บญุพวง

DNS99 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูยว์ ิธมีา คงศริิ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
59.001 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนูโอราห์

1.05.972 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพรลภสั เพชรซอ้น

1.08.503 ร.ร. สวนกหุลาบวทิยาลยั รังสติณฐณชิา พลูเขตกจิ

1.14.214 ร.ร. บา้นสวนวทิยาคมดวงจันทร ์มั่นคงวาจา

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาอฐัภญิญา อาภากรนิทร์

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์จดิาภา สขุแกว้

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 ‐0.6

58.761 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์

1.03.272 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยากติตกิา รวมสขุ

1.12.673 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถศภุสิรา บญุอสิระเสรี

1.12.944 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาภัทรพร เจรญิวฒันวญิญู

1.13.085 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"รัตนากร คงสี

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางกมลชนก มาลจัุนทร์

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

DNS99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาสพุชิญา ปักษี

SNS99 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูกนกวรรณ โสจันทร์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2.31.012 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ ์บงึราษฎร์

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 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพรลภสั เพชรซอ้น
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2.46.5910 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาจารวุรรณ ใจแกว้

3.21.8415 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีฐติมิา สรา้งสทีา

DNS99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาพรพรรณ ทรัพยพ์รอ้ม

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาอสัราภา ซือ่สตัย์

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31นติยา ยรุนันทส์กลุ

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 อนุชนสวัสดิ์

NDS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์วันดี

NDS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31นติยา ยรุนันทส์กลุ

NDS99 ร.ร. กฬีา อบจ. พษิณุโลกพรรณวด ีวรีเดชกลา้หาญ

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11:47.031 ร.ร. บา้นน้ําหอมกานตช์นก ววิาสไผเ่งนิ

12:05.362 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัทราพร สงเคราะห์

12:22.303 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาพมิญาดา เถาหนอ้ย

12:41.834 ร.ร. บา้นน้ําหอมจริาพร ววิาสไผเ่งนิ

12:44.445 ร.ร. เฉลมิพระเกยีรต ิ48 พรรษา ในพระบรมราชปูภรณช์นก ชา้งวลัย์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13:10.666 ร.ร. จักรคําคณาทร จังหวัดลําพนูสรินิทพิย ์แสงทพิย์

16:59.197 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองจดิาภา วงษ์กอ่

16:59.738 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี

DNS99 ร.ร. ป่าซางพมิปินันท ์สมัมี

DNS99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมปราณปรยีา นากเณร

DNS99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพารัชชฎาภร นาวพรเพิม่

DNS99 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกรรสญิาดา เดชบญุ

DNS99 ร.ร. ป่าซางภัทรวด ีนําเวยีง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนัฐธาวรนิทร ์วันดี

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์31นติยา ยรุนันทส์กลุ

DNS99 ชมรมกรฑีาลพบรุีมลธชิา ลําพทุธา

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.0

15.951 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

16.552 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวัง

17.073 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีพทิฐยิาภรณ์ พงษ์สวสัดิ์

17.634 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูกลัยรัตน ์นุชสงูเนนิ

18.375 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสลลิทพิย ์สขุหงษ์ทอง

19.026 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุาวด ีรุง่เรอืง

19.047 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวชัรภรณ์ สพุพะพงษ์

24.728 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์สงัขป้์อม

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

16.981 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์บัวรมิ บอืขนุทด

17.052 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูกลัยรัตน ์นุชสงูเนนิ

18.733 ร.ร. ชาตติระการวทิยาสลลิทพิย ์สขุหงษ์ทอง

18.764 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุาวด ีรุง่เรอืง

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นิม่นุช

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางหสัจาร ีทําอนิแกว้

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

ร.ร. อดุมดรณุีกนกวรรณ จหูวา้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

100 m. Hurdles

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

16.231 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีพทิฐยิาภรณ์ พงษ์สวสัดิ์

16.332 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวัง

19.013 ร.ร. เวยีงเจดยีว์ทิยาภัทรนันท ์สงัขป้์อม

19.844 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองวชัรภรณ์ สพุพะพงษ์

DQ99 ร.ร. ชาตติระการวทิยาธัญญารัตน ์บัวสขุ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเมรกิา ภผูาเวยีง

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1 +0.5

1:11.223 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ ์บงึราษฎร์

1:14.514 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

1:15.725 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูกลัยรัตน ์นุชสงูเนนิ

1:15.946 ร.ร. กฬีาจังหวดันครสวรรค์สดุารัตน ์ประภาศ

DQ99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวาสนา ฟักเงนิ

DNS99 ร.ร. สามเงาวทิยาคมเมรกิา ภผูาเวยีง

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 ดสีวุรรณ1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ2

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนูโอราห์3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์4

2:24.552 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล1
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ2

2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์สระแกว้3
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีวรีฉัตร สวุรรณโชติ4
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:33.643 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาลลติา อนุเคราะห์1

3 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาพัชรา วงศช์มพู2

3 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาจารวุรรณ ใจแกว้3
3 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยากติตกิา รวมสขุ4

2:35.554 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองณชิา เย็นจติร1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเมษา ศรพีทุธา2

4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองยลรด ีรักชาวนา3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี4

2:37.555 ร.ร. อดุมดรณุีนันทธ์ชิา เจาะจง1
5 ร.ร. อดุมดรณุีธัญชนก หลกัทอง2

5 ร.ร. อดุมดรณุีภญิญดา มากประดษิฐ3
5 ร.ร. อดุมดรณุีกนกวรรณ จหูวา้4

2:41.606 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณัฐธดิา หาญมนตรี1
6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมเจษฏาภรณ ์อนันท์2

6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมภริมณ สขุโข3
6 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมอภัสชา เรอืนของ4

2:50.857 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถกรรสญิาดา เดชบญุ1
7 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถฐติพิร ฉ่ําเพยีร2

7 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถสนุสิา กลิน่สวสัดิ์3
7 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถศภุสิรา บญุอสิระเสรี4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
‐27044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

‐27051 ชมรมกรฑีาลพบรุี

‐27032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

‐27080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

‐27033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

‐27068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

‐27043 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปู

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
‐27013 ร.ร. หนองโสนพทิยาคม

‐27074 ร.ร. อดุมดรณีุ

‐27067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

18 ปีหญงิ

4x100/200/300/400 Relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
‐27031 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

‐27079 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูย์

‐27050 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุี

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
48.861 ‐27068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

49.722 ‐27032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

50.663 ‐27033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

52.014 ‐27067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

54.535 ‐27080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

54.736 ‐27074 ร.ร. อดุมดรณีุ

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

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐27031 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

‐27032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

‐27080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

‐27079 ร.ร. สาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศนูย์

‐27074 ร.ร. อดุมดรณีุ

‐27048 ชมรมกฬีาสวนกหุลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ

‐27068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

‐27051 ชมรมกรฑีาลพบรุี

‐27050 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุี

‐27033 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคม

‐27067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

‐27043 ร.ร. สาธติ มรภ. วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปู

‐27044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4:01.661 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีธัญญลกัษณ ์บงึราษฎร์1

1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีชเินเยะ โจเซฟฟิน โอนูโอราห์2
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอภญิญา ปักษิณ3
1 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีอรสิา เวฬวุนารักษ์4

4:16.512 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีนุสรา กอ้นวมิล1
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอรษิา คําสวุรรณ2

2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีศภุจริกาณฑ ์สระแกว้3
2 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีวรีฉัตร สวุรรณโชติ4

4:22.553 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยานภิาพร กนัทะเนตร1
3 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาพัชรา วงศช์มพู2

3 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาจารวุรรณ ใจแกว้3
3 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยากติตกิา รวมสขุ4

4:31.644 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเมษา ศรพีทุธา1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองทพิยญ์าดา เกษมะณี2

4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองจดิาภา วงษ์กอ่3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี4

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐27050 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุี

‐27031 ร.ร. ศรัทธาสมทุร

‐27051 ชมรมกรฑีาลพบรุี

‐27032 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุี

‐27044 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยา

‐27068 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุี

‐27067 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทอง

‐27080 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยา

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.271 ร.ร. สว่นบญุโญปถัมภ ์ลําพนูกลัยรัตน ์นุชสงูเนนิ

5.152 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวัง

5.063 เทศบาลนครนนทบรุีณีรนุช เชยีงหลวิ

4.944 ร.ร. ชาตติระการวทิยาธัญญารัตน ์บัวสขุ

4.875 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุัสสรา เพชรนอก

4.806 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิานต ์โสบกระโทก
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.647 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีพยีดา โพธิเ์ฉย

4.558 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณัฐธดิา หาญมนตรี

4.449 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุาวด ีรุง่เรอืง

4.4410 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาลลติา อนุเคราะห์

4.3711 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมเจษฏาภรณ ์อนันท์

4.0212 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาเมทนิ ีวงศแ์พทย์

4.1013 ร.ร. อดุมดรณุีนันทธ์ชิา เจาะจง

3.1614 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองเมษา ศรพีทุธา

DNS99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการอรสิา ฟืมขนุทด

DNS99 อาชวีศกึษาจังหวัดสระบรุีรัตนส์ณิา คาดสนัเทยีะ

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นิม่นุช

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวรศิรา มาขาว

DNS99 ร.ร. บา้นตาก "ประชาวทิยาคาร"รัตนากร คงสี

DNS99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจอมขวญั ทองอว่ม

DNS99 ร.ร. ป่าซางรัชฎาภรณ ์บญุญาคนากลู

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.551 เทศบาลนครนนทบรุีณัฏฐณชิา แยม้ยิม้

1.552 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมณัฐธดิา หาญมนตรี

1.552 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยากติตกิา รวมสขุ

1.504 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวัง

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 โอนวัง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
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

NM99 ร.ร. บา้นแกง่วทิยาพชิญากร จําปาทอง

DNS99 สมาคมกรฑีาสมทุรปราการจอมขวญั ทองอว่ม

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาวรศิรา มาขาว

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองนันทกิานต ์โสบกระโทก

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นิม่นุช

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่จติวิตัน ์ปาคํา

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.961 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีชมพนุูช วอแพง

31.012 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีกมลลักษณ ์สงวนศักดิ์

29.173 ร.ร. มัธยมศกึษาจังหวดัพะเยาณัฐญานันท ์บญุเรอืง

25.244 เทศบาลนครแมส่อดบรรัิกษ์ เพ็งจา

24.465 เทศบาลนครนนทบรุีธนพร สขุสอน

23.106 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาศริดา คตสขุ

22.017 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจฑุามาศ ทับเทศ

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
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

25.2014 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

NM99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวรศิรา วาปีเน

NM99 สมาคมกฬีาจังหวัดน่าน ร.ร. ทา่วงัผาพทิยาคมฐานมาศ ปะละสี

DNS99 ร.ร. ศรนีครจันทมิา สนโต

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิขา พลอยงาม

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่สรินิธร แสนศรี

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีเขตฝัน ผลสมบัติ

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางณัชชา ทาแปง

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางวนดิา วณชิเรอืงชยั

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

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
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

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 ทับเทศ

DNS99 ร.ร. พริยิาลัย จังหวัดแพร่สรินิธร แสนศรี

DNS99 ร.ร. ศรนีครจันทมิา สนโต

DNS99 เทศบาลนครนนทบรุีเพ็ญพชิขา พลอยงาม

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
44.271 ชมรมกรฑีาจังหวดัปทมุธานีสภุสิรา กลิน่ละออ

41.332 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางพรชนก สทุธสิงค์

36.453 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีจรัิชญา อนิเต็ม

30.104 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสชุาดา ชนะศรี

27.365 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีสชุาวด ีรุง่เรอืง

25.886 ร.ร. เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กบนิทรบ์รุีนันทพร วงษ์มั่น

25.057 ร.ร. กฬีาจังหวดัลําปางเพชรลดา คําจันทรต์ะ๊

25.008 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพัชรพร ศรสีวุรรณ

24.539 ร.ร. กฬีาจังหวดัชลบรุีอมุาพร พลูทรัพย์

21.1210 ร.ร. ศรนีครกาญจนา ศกึษา

20.8611 ร.ร. กฬีาจังหวดัสพุรรณบรุีภัททยิา โอนวัง

NM99 ร.ร. หนองโสนพทิยาคมวรศิรา วาปีเน

DNS99 ร.ร. ศรัทธาสมทุรดวงกมล ฮัง่เจง๋

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาญาสติา นิม่นุช

DNS99 ร.ร. ประชาสงเคราะหว์ทิยาจนิดามณี ถงุเวยีง

NM99 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพัทธธ์รีา สาครตระกลู

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวดัอา่งทองสพุรรณษา ดอกไมด้ี

DNS99 ร.ร. บญุวาทยว์ทิยาลยั ลําปางวนดิา วณชิเรอืงชยั


