
Summary Result

Page 1 of 22

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

12  ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.131 ร.ร. อสัสมัชญัณนน นธิเิมธี

9.302 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาณัฐภมู ิชพูนิจิ

9.413 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาสรุบดนิทร ์อนัศริิ

10.134 ร.ร. บา้นหนองไขน้ํ่าพรีภัทร เภตราใหญ่

DNS99 ร.ร. บา้นสํานางแกว้ชญานนท ์ธรรมรักษ์

DNS99 ร.ร. บา้นคําสะอาดอภวิฒัน ์ปลอบเมอืง

DNS99 ร.ร. บา้นสํานางแกว้ธนกฤต ภบูานชืน่

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.1

14.831 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาณัฐภมู ิชพูนิจิ

15.102 ร.ร. อสัสมัชญัณนน นธิเิมธี

15.363 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาอศัมเ์ดช ไวสวุรรณ์

16.064 ร.ร. บา้นหนองไขน้ํ่าพรีภัทร เภตราใหญ่

DNS99 ร.ร. บา้นสํานางแกว้ธนกฤต ภบูานชืน่

DNS99 ร.ร. บา้นคําสะอาดปรวิาท แหวนแกว้

DNS99 ร.ร. วาปีปทมุปวเรศ โคตรพัฒน์

DNS99 ร.ร. บา้นสํานางแกว้รัชชานนท ์แทนพรมราช

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:01.431 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาสรุบดนิทร ์อนัศริิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3.741 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาชาญวทิย ์ภเูพชร

3.362 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาณัฐภมู ิชพูนิจิ

DNS99 ร.ร. บา้นสํานางแกว้ธนกฤต ภบูานชืน่
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

12  ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.051 ร.ร. อสัสมัชญันครราชสมีาพรรษกร คําโส

9.152 ร.ร. บา้นหนองไขน้ํ่ากญัญารัตน ์เปาพะเนา

9.263 ร.ร. หนองแวงสหคามวทิย์ทพิานันท ์เรอืงสา

9.684 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยามารษิา ภสูดีนิ

9.965 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาวจิติตรา คําศลีา

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +2.0

14.831 ร.ร. อสัสมัชญันครราชสมีาพรรษกร คําโส

14.932 ร.ร. หนองแวงสหคามวทิย์ทพิานันท ์เรอืงสา

15.063 ร.ร. บา้นหนองไขน้ํ่ากญัญารัตน ์เปาพะเนา

15.554 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยามารษิา ภสูดีนิ

16.375 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาเพชรลดัดา คําชนุ

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:04.251 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาวรรณนสิา กลัยาพรม

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3.821 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยามารษิา ภสูดีนิ

3.702 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาภาวณีิ พปิระโคน

3.343 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางวจิติรา ทํามา

DNS99 เทศบาลนครอบุลราชธานีศริกิาล กลุสงิห์

DNS99 ร.ร. บา้นสํานางแกว้ปภาว ีวเิศษโคกกรวด

DNS99 ร.ร. บา้นพะไลสพัุตรา ละมลู

DNS99 เทศบาลนครอบุลราชธานีฤด ีเนตรไทย

DNS99 ร.ร. บา้นพะไลศรัณรัตน ์ชดุทะเล
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
7.381 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูภมูนิทร ์ภกูจินาค

7.442 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มชยัวฒุ ิพมิพต์ะคลอง

7.493 ร.ร. ราชสมีาวทิยาลัยจักรนิ แกว้พันใน

7.504 ร.ร. สวงษ์วทิยาคมณัฐวฒุ ิคําหอม

7.515 ร.ร. อสัสมัชญัรัชพล เมอืงนาคนิ

7.556 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีขจรพล แถวไธสง

7.717 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนรัฐ สทิธิ

7.848 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภพ บญุหยวก

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.4

11.451 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูภมูนิทร ์ภกูจินาค

11.602 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศราวฒุ ิสอนนอก

11.753 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีขจรพล แถวไธสง

11.774 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มชยัวฒุ ิพมิพต์ะคลอง

11.925 ร.ร. อสัสมัชญัรัชพล เมอืงนาคนิ

12.016 ร.ร. สวงษ์วทิยาคมณัฐวฒุ ิคําหอม

12.107 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัณัฐนันท ์พันธพ์มิพ์

DNS99 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนรัฐ สทิธิ

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
37.271 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ศราวฒุ ิสอนนอก

38.812 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูณัฐชนนท ์ศลิาพัฒน์

38.953 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูอนุชา สขุสก

39.164 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปาณัสม ์นพมณีวจิติร

40.405 ร.ร. เทพารักษ์ราชวทิยาคมธนันชยั แสก่ระโทก

40.486 ร.ร. ฝางวทิยายนภานุวัฒน ์นะวะสมีา

40.507 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัณัฐนันท ์พันธพ์มิพ์

40.718 ร.ร. พทุไธสงวรเมธ โสรกนติ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:34.262 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูณัฐชนนท ์ศลิาพัฒน์

1:36.613 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ์ชาครติ พันธมาศ

1:38.105 ร.ร. ฝางวทิยายนนัทฐพงศ ์ศรพีมิพ์

1:41.197 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์รักเขตต ์นามวเิศษ

1:41.238 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศกัรนิทร ์เลศิลอืชยั
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีชาย

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
1:43.1511 ร.ร. วาปีปทมุอนุชา จันทอตุสา

1:46.1113 ร.ร. โชคชยัสามัคคีจริทปีต ์พาสกลุ

1:47.2914 ร.ร.มหศิราธบิดีอนุชติ มลูสาร

1:52.9018 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สทิธนินท ์วเิศษอกัษร

1:56.2020 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาปฏภิาณ จอูอ่ง

DNS99 ร.ร. นครพนมวทิยาคมพพัีฒน ์สเีมอืง

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:32.091 ร.ร. ฝางวทิยายนภานุวัฒน ์นะวะสมีา

1:37.974 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูอนุชา สขุสก

1:40.406 ร.ร. พทุไธสงวรเมธ โสรกนติ

1:41.429 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ภานรนิทร ์มณฑาทพิย์

1:45.4612 ร.ร. โนนขา่วทิยากติตพิจน ์รัว้ไธสง

1:58.1321 ร.ร. โชคชยัสามัคคีธนากร รวยสนัเทยีะ

2:08.7422 ร.ร. วาปีปทมุศริวทิย ์สนุทวงษ์

2:33.1823 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์จริายทุธ โคตะรดุ

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธนพัฒน ์โสภากลุ

DNS99 เทศบาลนครสกลนครสมหมาย แสนตา่งนา

DNS99 ร.ร. โนนราษีวทิยาอภเิชษฐ การนา

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:42.0710 ร.ร. ศรไีผทสมันต์ธนวฒัน ์อรัญโสต

1:49.1315 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ์กฎ นลิจํารัส

1:51.2816 เทศบาลนครสกลนครจารกุติติ ์วดับัว

1:52.1617 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาถริวฒัน ์ชยัฉมิพลี

1:53.2519 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอนุชติ จติรจักร

DNS99 กฬีา อบจ. รอ้ยเอ็ดธณชยั จันทโก

DNS99 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัปรัชญา คนล้ํา

DNF99 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวฒัน ์นรสาร

DNS99 ร.ร. ประโคนชยัพทิยาคมรัชชานนท ์นาถาบํารงุ

DNS99 ร.ร. โนนราษีวทิยาสทิธศิกัดิ ์สปัุดคํา

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกกฤษดากร ตวิทอง

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.211 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีวรีภัทร ภาษี

9.322 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ธรียทุธ หอมสมบัตร

9.463 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภพ บญุหยวก

10.094 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์ธนภทัร ศรคํีามวล
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีชาย

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.195 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัณภัทร แสนกระจาย

10.666 ร.ร. พทุไธสงรัฐพล เพยีรสมภาร

10.677 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์รักเขตต ์นามวเิศษ

11.078 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพทิกัษ์เสมา

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
29.101 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวฒัน ์นรสาร

29.202 ร.ร. ภเูขยีวกติตพิงศ ์ขงุษิธภมูิ

30.143 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์ธรียทุธ หอมสมบัตร

30.774 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีวรีภัทร ภาษี

32.145 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัณภัทร แสนกระจาย

32.316 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพทิกัษ์เสมา

32.987 เทศบาลนครสกลนครยทุธนา คําสงค์

DNS99 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ์วชัรพงษ์ ปะทะวงั

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
45.491 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มชยัวฒุ ิพมิพต์ะคลอง

46.082 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภพ บญุหยวก

46.083 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ชนิวตัร มทุาพร

47.684 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีเกรกิพล ราชเสนา

47.925 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ์ณัฐวฒุ ิคําหอม

48.166 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธวชัชยั นลิสนัเทยีะ

48.737 เทศบาลนครสกลนครจารกุติติ ์วดับัว

49.268 ร.ร. โชคชยัสามัคคีจักราวธุ หยดทองแท ้

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.071 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยายศกร ไชยตะมาตย์

6.042 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนรัฐ สทิธิ

5.933 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสทิธิ์

5.694 ร.ร. ตมูพทิยานุสรณ์วชัรพงษ์ ปะทะวงั

5.635 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสริภพ บญุหยวก

5.356 ร.ร. สองครพทิยาคมภธูเนตร พรมจันทกึ

5.357 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพทิกัษ์เสมา

5.298 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กมัปนาท คําภชูาติ

5.179 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัพทุธพิงษ์ จันโท
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.0010 ร.ร. เทศบาลวดัสระทองธานัท อนุวฒัน์

4.9411 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์ธนภทัร ศรคํีามวล

4.9412 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาณัฐพล ศกัดิว์เิศษ

4.8813 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์วศกร หนุนกระโทก

4.8714 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากฤษฎ ์คํามลุตรี

4.8115 ร.ร. นายมวทิยาคารอนุชติ ศลิากลาง

4.5816 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์นักรบไท ยอดดี

4.5417 ร.ร. เทศบาลวดัสระทองอดศิร แสนศรี

4.4418 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูกรกฏ โคตรโยธา

DNS99 ร.ร. นายมวทิยาคารศริโิรจน ์เสนสาร

DNS99 ร.ร. กฉุนิารายณ์ศภุวฒัน ์นรสาร

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาณัฐชนน ตราทอง

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีอนนท ์บญุเรอืง

DNS99 ร.ร. ประโคนชยัพทิยาคมกฤษกวนิ ทาหนองเภา

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์รักเขตต ์นามวเิศษ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.701 ร.ร.มหศิราธบิดีพัฒนสตูร แอบกระโทก

1.652 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่รัชพล พรมวฒันะ

1.603 เทศบาลนครสกลนครกฤษฏา สรสทิธิ์

1.554 ร.ร. เทศบาลวดัสระทองอดศิร แสนศรี

1.555 ร.ร. สองครพทิยาคมธรีธ์วชั โทสงูเนนิ

1.456 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาณัฐพล ศกัดิว์เิศษ

1.456 ร.ร. เทศบาลวดัสระทองธานัท อนุวฒัน์

1.458 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากฤษฎ ์คํามลุตรี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีเสฏฐวฒุ ิสหีบัณฑ์

NM99 เทศบาลนครสกลนครสรชาต ิพทิกัษ์เสมา

DNS99 ร.ร. ประโคนชยัพทิยาคมกฤษกวนิ ทาหนองเภา

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
33.981 ร.ร. หว้ยลกึผดงุวทิยากอ้งภพ เคนจันทกึ

32.832 ร.ร. เทศบาลวดัสระทองธรีพงษ์ โสบญุมา

25.523 ร.ร. นารนุีกลูจารวุทิย ์ผา่นพนิติย์

25.464 ร.ร. เทศบาลวดัสระทองณัฐพงษ์ หงษ์ฟ้อน

24.445 ร.ร. นาวงัวทิยาอรรถพันธ ์เชาวช์ืน่

23.336 ร.ร. นายมวทิยาคารเสน่ห ์ไชยบตุร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีชาย

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
22.627 ร.ร. หว้ยลกึผดงุวทิยาภรูภิัทร โมมขนุทด

19.388 ร.ร. เทพารักษ์ราชวทิยาคมวฒุภิัทร ปานอาสา

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาณัฐชนน ตราทอง

DNS99 ร.ร. ประโคนชยัพทิยาคมกรดนัย กะทศิาสตร์

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์พนูทรัพย ์ชยัศรี

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.861 ร.ร. เทศบาลวดัสระทองธรีพงษ์ โสบญุมา

9.782 ร.ร. เทศบาลวดัสระทองณัฐพงษ์ หงษ์ฟ้อน

9.713 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์บดนิทร ์เพยีรชะนาด

9.624 เทศบาลนครสกลนครอนิทนนท ์ปัญญาวชิยั

9.105 ร.ร. นาวงัวทิยาอรรถพันธ ์เชาวช์ืน่

8.316 เทศบาลนครสกลนครธนปกรณ ์เสนจันตะ

8.227 ร.ร. นายมวทิยาคารเสน่ห ์ไชยบตุร

6.588 ร.ร. นารนุีกลูจารวุทิย ์ผา่นพนิติย์

DNS99 ร.ร. เทพารักษ์ราชวทิยาคมวฒุภิัทร ปานอาสา

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีเสฏฐวฒุ ิสหีบัณฑ์

DNS99 ร.ร. ประโคนชยัพทิยาคมกรดนัย กะทศิาสตร์

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์พนูทรัพย ์ชยัศรี

DNS99 ร.ร. นาวงัวทิยาณัฐชนน ตราทอง

DNS99 ร.ร. สองครพทิยาคมธนากร จันทรส์ระบัว
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.331 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากนัยรัตน ์จารเุกษม

8.342 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาสชุาวะด ีสวนสระนอ้ย

8.353 ร.ร. นารนุีกลูขวญัจริา ควมัพรหม

8.364 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาปิยาภรณ ์ไชยรบ

8.425 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีจฑุารัตน ์ชว่ยผักแวน่

8.426 ร.ร. นารนุีกลูฉัตรสดุา ทําคําทอง

8.507 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีเกษร เจมิขนุทด

8.548 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นราภรณ ์สดุตา

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

12.881 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีทพิเนตร มชีาญ

13.092 ร.ร. นารนุีกลูขวญัจริา ควมัพรหม

13.093 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากนัยรัตน ์จารเุกษม

13.314 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาสชุาวะด ีสวนสระนอ้ย

13.325 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาปิยาภรณ ์ไชยรบ

13.366 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

13.497 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีกลัปังหา กําเนดิจันทร์

13.708 ร.ร. นารนุีกลูฉัตรสดุา ทําคําทอง

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
42.471 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากญัรญา ผา่นชมพู

42.802 ร.ร. นารนุีกลูวลิาวรรณ ใจตรง

42.823 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีณัฐนชิา แสงหมี

43.574 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

45.805 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีอญัมณี ใสแสง

46.856 ร.ร. กฉุนิารายณ์อนิทริา ทองสอคราม

47.307 ร.ร. กลัยาณวตัรศศพิมิพ ์สะตะ

47.338 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:50.173 ร.ร. กฉุนิารายณ์บตุธดิาทร อนัศริิ

1:50.184 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

1:51.235 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีณัฐนชิา แสงหมี

2:02.5111 ร.ร. โนนราษีวทิยาพรรณธดิา ทศพร

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์กญัญาณัฐ แปวสงูเนนิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1
DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสกลนครอรทยั ดาบสพีาย

DNS99 ร.ร. ชมุชนนาเรยีงวทิยาคมกลุณัฐ จงชมผา

DNS99 ร.ร. โชคชยัสามัคคีจติตมิา พฒุนอก

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาจาวร ีบัวโฮม

DNS99 ร.ร. โคราชพทิยาคมชลกร พนิจิไชย

DNS99 กฬีา อบจ. รอ้ยเอ็ดพชิญานลิ สาระภักดี

DNS99 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยัดวงพร ธงศรี

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:46.142 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากญัรญา ผา่นชมพู

1:52.816 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จริาพร สวา่งตา

2:02.7812 ร.ร. สรุนารวีทิยานรศิรา กา้นพดุซา

2:03.9213 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกพรสวรรค ์กํา่น้ําจัน้

2:14.2018 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารนติยา ราชครฑุ

2:15.2820 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปณุยพร ทองโชติ

2:15.3621 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสายรุง้ ตุย่ไชย

2:24.0524 ร.ร. นาวงัวทิยาลลติา เคริแ่งทพิย์

DNS99 ร.ร. เทพารักษ์ราชวทิยาคมฐานัชฌา สทีอง

DNS99 ร.ร. วงัรางพทิยาคมธติรัิตน ์กลางแม

DNS99 ร.ร. โคราชพทิยาคมรุง่ทพิย ์พวงมาลัย

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:53.137 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยาขวญัฤทยั พดูทอง

1:59.149 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิชลธชิา ประจักรจ์ติร

2:00.4410 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสมฤด ีใจสวน

2:10.9215 ร.ร. สรุนารวีทิยากรกนก สงสนธิ

2:14.0717 ร.ร. โชคชยัสามัคคีนภาพร วรีปรยีากลุ

2:14.5919 ร.ร. หนองแวงสหคามวทิย์หยาดทพิย ์มธีรมม

2:15.5522 ร.ร. กลัยาณวตัรวชิติา ยมดํา

DNS99 ร.ร. โนนราษีวทิยาบษุกร แสนบดุดี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ปณุยพร ทองโชติ

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ภัทรศยา พนูสถาพร

DNS99 ร.ร.มหศิราธบิดีณัชยา เขยกลาง

DNS99 ร.ร. ประโคนชยัพทิยาคมอรไพลนิ ศรมีารักษ์

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4

1:40.341 ร.ร. นารนุีกลูวลิาวรรณ ใจตรง

1:58.098 ร.ร. กลัยาณวตัรกนกวรรณ อนุโนนธาตุ

2:06.1114 ร.ร. วาปีปทมุวลาล ีประวรรณถา

2:11.5416 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาปรมาภรณ ์เถยสงูเนนิ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 4/ FINAL  4
2:18.6523 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยาจริาพร จรัสแผว้

2:32.3925 ร.ร. หว้ยแถลงพทิยาคมรัตนพร วนัจันทร์

2:33.0726 เทศบาลนครสกลนครนพรัตน ์ตอ่เตมิ

2:33.8227 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์อารรัีตน ์วัฒนสขุ

DNS99 เทศบาลนครสกลนครสนุติา ตปุฏิ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงโฉมฤทยั สริปิิ

DNS99 ร.ร. หนองแวงสหคามวทิย์ดํารัสศริ ิอมภริมย์

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.101 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์จองอยู่

10.352 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์หรรษา บญุหลา้

10.373 ร.ร. โนนราษีวทิยาพรรณธดิา ทศพร

10.504 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์วจิติรา โพธิพั์นธ์

11.105 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีอญัมณี ใสแสง

11.186 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัปัณฑติา ประไพ

11.587 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

11.718 ร.ร. พทุไธสงรัฐพร แสงดี

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
32.221 ร.ร. พทุไธสงหนึง่ฤทยั สามรัีมย์

32.962 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีอญัมณี ใสแสง

33.253 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์หรรษา บญุหลา้

33.824 ร.ร. นารนุีกลูวลิาวรรณ ใจตรง

35.335 ร.ร. โนนราษีวทิยาพรรณธดิา ทศพร

36.036 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกปนัดดา ศรขีอน

36.277 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริปิระภา แทนชนิ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงรัฐพร แสงดี

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
50.641 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีจฑุารัตน ์ชว่ยผักแวน่

51.722 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาวริะพา พมิพภ์ักดี

52.323 ร.ร. นารนุีกลูฉัตรสดุา ทําคําทอง

54.394 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่รนิลดา นามอาษา

55.775 ร.ร. พทุไธสงศศธิร กจิไธสง

55.976 ร.ร. สรุนารวีทิยาสาธรัิตน ์เดชะคําภู
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
57.237 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ธัญชนก ศรเีรอืง

DQ99 ร.ร. อสัสมัชญันครราชสมีามกุรนิทร ์เกตมุะเรงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.021 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกศณีย ์จองอยู่

4.842 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัฐติยิา โฮมหงษ์

4.733 ร.ร. บัวลายฐติมิา สมิพะราช

4.724 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิชลธชิา ประจักรจ์ติร

4.715 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สภุัทรา สโุข

4.606 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกจารวุรรณ วงคอ์กัษร

4.377 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์เกวลนิ จนิดารัตน์

4.228 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์นติญา ขบิปะเม

4.099 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริปิระภา แทนชนิ

4.0610 ร.ร. สรุนารวีทิยาเบญจา อดุรรัตน์

4.0411 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม

3.9912 ร.ร. นายมวทิยาคารณัฐกมล แสวงดี

3.8113 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์54  จ. อํานาจเจรญิบษุกร สวุะไชย

3.8014 ร.ร. สรุนารวีทิยาศศปิระภา เสยีงชอน

3.7815 ร.ร. สองครพทิยาคมพัชร ีโชคโคกกรวด

3.7116 เทศบาลนครสกลนครอรอมุา ไชยดวง

3.6117 ร.ร. วงัรางพทิยาคมรัตนศริ ิภูภ่เูขยีว

3.4918 ร.ร. สองครพทิยาคมธัญยพร พบพมิาย

3.2019 ร.ร. วงัรางพทิยาคมกรกมล เพ็งวกึ

2.8520 ร.ร. นาวงัวทิยาชลดิา แสงเพชร

2.5021 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีจริาพร งวศพั์นธ์

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาวรีนุช กลิน่กหุลาบ

DNS99 กฬีา อบจ. รอ้ยเอ็ดพชิญานลิ สาระภักดี

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีมนัสนันท ์เกยีรตนิอก

DNS99 ร.ร. ธาตนุารายณว์ทิยายลรดา กลุยะณี

DNS99 เทศบาลนครอบุลราชธานีปราณี เกบ็เงนิ

DNS99 ร.ร. ชมุชนนาเรยีงวทิยาคมกลุณัฐ จงชมผา

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูฉัตรสดุา ทําคําทอง

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสกลนครอรทยั ดาบสพีาย

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสกลนครปิยะนุช ศรนีารัตน์

DNS99 เทศบาลนครอบุลราชธานีลลติา กฏุโสม
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

15  ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.541 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกจารวุรรณ วงคอ์กัษร

1.502 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีมนัสนันท ์เกยีรตนิอก

1.403 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกจารณีุย ์วงคอ์กัษร

1.404 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิศริปิระภา แทนชนิ

DNS99 ร.ร. นารนุีกลูชาลสิา พมิประสาน

DNS99 ร.ร. สองครพทิยาคมธัญยพร พบพมิาย

NM99 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม

DNS99 เทศบาลนครอบุลราชธานีลลติา กฏุโสม

NM99 ร.ร. นายมวทิยาคารสทุธดิา หนิผา

DNS99 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์วจิติรา โพธิพั์นธ์

NM99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาสายรุง้ ตุย่ไชย

DNS99 เทศบาลนครอบุลราชธานีรัชฎก ประนม

DNS99 ร.ร. สองครพทิยาคมพัชร ีโชคโคกกรวด

NM99 ร.ร. สรุนารวีทิยาวชิดุา นยิมชืน่

DNS99 เทศบาลนครสกลนครจรุพีร เหงา่นางาม

NM99 ร.ร. สรุนารวีทิยาอยัดา นวลวรรณ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.6

11.021 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีทวิาสทิธิ ์โชคโอฬาร

11.222 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีอนริธุ สะเทงิรัมย์

11.403 ร.ร. ราชสมีาวทิยาลัยฐนนทธ์รณ์ สงัขม์ณีเวศน์

11.414 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มอนุรักษ์ ผลดี

11.415 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์จริายสุ ประเทอืงไทย

11.716 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัมนิธดา สโุพธิ์

11.757 เทศบาลนครสกลนครชยัรัตน ์ไชยชมพู

DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสนัต ิทักโลวา

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
50.191 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีณัฐนนท ์นรศรี

50.332 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

50.413 ร.ร. พทุไธสงกรรชยั แถบทอง

50.614 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูพชิยัภษิูต ศริบิตุร

51.505 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีนาคา พึง้ไธสง

52.096 ร.ร. นารนุีกลูวชัพล นรมาคย์

52.297 ร.ร. สรุพนิทพ์ทิยาณัฐวฒัน ์บญุมี

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่วชัรากรณ์ เทยีมลา

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

2:04.782 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

2:05.123 ร.ร. นารนุีกลูวชัพล นรมาคย์

2:06.744 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

2:09.675 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษารัชพล เรยีนกิง่

2:11.886 ร.ร. โชคชยัสามัคคีธรีวัตร ขวางกระโทก

2:13.468 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมชชัวาล เหขนุทด

2:31.6913 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัธนกฤต ปาปะโข

2:39.7815 ร.ร. โนนขา่วทิยาอรรถสทิธิ ์อดุม

2:43.8016 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปฐม กลิน่สคุนธ์

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวศิรตุร นันทวงค์

DNS99 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัชานน ภักดศีรี

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2:03.221 ร.ร. ยงูทองพทิยาคมเจษฎา สมดวน

2:12.817 ร.ร. กฉุนิารายณ์พงคพ์นชิ โพธิบ์รุี

2:14.249 ร.ร. ราชประชานุเคราะห ์54  จ. อํานาจเจรญิไกรวนิ ศรสีวุรรณ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

2:14.5910 ร.ร. กลัยาณวตัรเสฎวฒุ ิแกว้ดอนหนั

2:30.2111 ร.ร. ปากชอ่ง 2เจษฏา โสมรักษ์

2:30.6712 ร.ร. โชคชยัสามัคคีปรชีา ขา่กระโทก

2:33.5414 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาจักรพันธ ์หอกกิง่

2:46.0117 ร.ร.มหศิราธบิดีชชูาต ิฤกษ์กลาง

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรุชยั มมุทอง

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาอาวธุ เกือ้ทาน

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีณัฐนนท ์นรศรี

DNS99 ร.ร. โนนราษีวทิยาบัณฑติ ชมภนุูช

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

4:32.552 ร.ร. กลัยาณวตัรอนันตธ์วชั เทพทวี

4:40.424 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมชชัวาล เหขนุทด

4:45.877 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สรุชยั มมุทอง

5:19.0210 ร.ร. โนนราษีวทิยาบัณฑติ ชมภนุูช

5:34.8812 ร.ร. โชคชยัสามัคคีธรีพัฒน ์ขามกงึ

5:40.2214 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาทศพล ศรโีชติ

5:46.0415 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัธนกฤต ปาปะโข

7:08.1319 ร.ร. ปากชอ่ง 2อภชิาต ิเดชคําภู

7:16.1520 ร.ร. พมิายดํารงวทิยาคมวรีภัทร บญุคุม้

7:16.1721 ร.ร. พมิายดํารงวทิยาคมสทิธศิกัดิ ์กลา้หาญ

DNS99 ร.ร.มหศิราธบิดีอรญิชยั ฉายลี

DNS99 ร.ร.มหศิราธบิดีรัชชานนท ์ปิดสวุรรณ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

4:26.981 ร.ร. ยงูทองพทิยาคมเจษฎา สมดวน

4:37.843 ร.ร. กลัยาณวตัรอรรถพันธ ์ป่ินแกว้

4:42.395 ร.ร. โชคชยัสามัคคีธรีวัตร ขวางกระโทก

4:42.786 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัชานน ภักดศีรี

4:58.838 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษารัชพล เรยีนกิง่

5:04.109 ร.ร. โนนขา่วทิยาเจษฎาภรณ ์มัครมย์

5:29.9611 ร.ร. หนองงเูหลอืมพทิยาคมอมัรนิทร ์คงฤทธิ์

5:36.2213 ร.ร. ปากชอ่ง 2กอ้งหลา้ เทยีนพลกรัง

5:46.6816 ร.ร. โนนขา่วทิยาอําพล เทยีนหลอ่

5:57.5217 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวรีวฒัน ์ศอินิิ

6:55.2218 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์เกษม โคตะรตุ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาเจตนพัิทธ ์เพรศิแกว้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2
DNS99 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารเจษฎากร ดา่นกระโทก

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:00.273 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ภาคนิ จงอยู่

1:02.704 ร.ร. ศรไีผทสมันต์เอ็กเซล เพาเวลส์

1:32.657 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์เกษม โคตะรตุ

DNS99 ร.ร. โนนราษีวทิยาอภชยั แสงคํา

DNS99 ร.ร. ชมุชนนาเรยีงวทิยาคมเฉลมิชยั ลาดนาแพง

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาฟ้าฟ้ืน สขุเจรญิ

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

55.761 ร.ร. พทุไธสงกรรชยั แถบทอง

59.072 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อทิธพิล ทองรอบ

1:10.095 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาพัฒนพันธ ์จมุจันทา

1:11.796 เทศบาลนครสกลนครวชิติชยั ไทยอบุล

DNS99 ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลยันพณัฐ คุม้โศก

DNS99 ร.ร. โนนราษีวทิยาพรีะพงษ์ สายสนุา

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:01.211 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีสนัต ิทักโลวา

2:01.262 ร.ร. พทุไธสงศภุชยั ผอ่งไธสง

2:03.043 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ทรงเดช ฤทธธิรรม

2:08.254 เทศบาลนครสกลนครฐาปกรณ ์วาทธีรรม

2:09.315 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัเดชโฆษิต ผงมลีะ

2:10.016 ร.ร. โชคชยัสามัคคีอศักร นามพันเมอืง

DQ99 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูณัฐภทัร สพีมิสอ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
43.561 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีสทิธชิยั โพธิศ์รี

44.922 ร.ร. พทุไธสงวริพล ทองเรอืง

45.173 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่กอ้งภพ แสนนาม

45.414 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูเบญจพล แกว้วรรณา

45.795 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มรพวีทิย ์เชยีงแสน

45.926 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สมพงษ์ สนิปรุ

46.117 เทศบาลนครสกลนครฐาปกรณ ์วาทธีรรม

46.228 ร.ร. ชมุพลโพนพสิยัเดชโฆษิต ผงมลีะ



Summary Result

Page 16 of 22

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
6.621 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อธบิด ีออ่นทองใหญ่

6.262 เทศบาลนครสกลนครชยัรัตน ์ไชยชมพู

6.213 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มนาธาน พลนอก

6.134 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกศภุชยั โพธิส์าราช

5.875 ร.ร. ฝางวทิยายนวษิณุ รูห้ลัก

5.806 ร.ร. บัวลายนทธีรรม สรอ้ยโท

5.787 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สมพงษ์ สนิปรุ

5.778 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์ธฐีวิฒัน ์โคกสนีอก

5.639 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูธนกฤต สขุพอ

5.5510 เทศบาลนครสกลนครธนากร ดว้งคณุ

5.4111 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สนัตภิาพ ลัน่ทมเหลอืง

5.2512 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีกติพิงษ์ กอบัวแกว้

5.2413 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปฐม กลิน่สคุนธ์

4.2414 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวศิรตุร นันทวงค์

DNS99 ร.ร. วาปีปทมุบรรัิกษ์ บพุตา

DNS99 ร.ร. ปากชอ่ง 2อรรถพล สายบญุนาม

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาบญุญฤทธิ ์จติรจักร

DNS99 ร.ร. โนนราษีวทิยาพรีะพงษ์ สายสนุา

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิชยัวฒัน ์โพธิส์วุรรณ

DNS99 ร.ร. วาปีปทมุชวัลวทิย ์ลําภาย

DNS99 ร.ร. โนนราษีวทิยาสราวฒุ ิสงิขรร์

DNS99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกธรีภัทร กมลสาร

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1851 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่จักรนิ เพ็งคํา

1752 เทศบาลนครสกลนครชยัรัตน ์ไชยชมพู

1753 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์ธฐีวิฒัน ์โคกสนีอก

1704 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกชลนัธร กอ้นบญุใส

1705 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีพชร อนันตส์กลุ

NM99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาเจษฎา อมัลา 

NM99 ร.ร. สองครพทิยาคมพัฒนากร บตุรดี

NM99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกนครนิทร ์ลพีฤติ

NM99 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาวศิรตุร นันทวงค์

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
14.101 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อธบิด ีออ่นทองใหญ่
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
13.132 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกศภุชยั โพธิส์าราช

12.933 เทศบาลนครสกลนครชยัรัตน ์ไชยชมพู

12.334 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูธนกฤต สขุพอ

12.135 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิภมูนิทร ์เจรญิรอย

12.126 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มนาธาน พลนอก

12.037 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์ธฐีวิฒัน ์โคกสนีอก

11.558 เทศบาลนครสกลนครธนากร ดว้งคณุ

11.419 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สนัตภิาพ ลัน่ทมเหลอืง

11.1210 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาเจษฎา อมัลา 

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์สมพงษ์ สนิปรุ

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิภานุวัฒน ์โพธกินัยา

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาบญุญฤทธิ ์จติรจักร

NM99 ร.ร. เหลา่คามพทิยาคม รัชมังคลาภเิษกชลนัธร กอ้นบญุใส

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
36.561 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สภุณัฐ ดสีม

34.502 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นวมนิทร ์ศรษีะผล

33.403 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิทวปี ศรจีวิงัษา

31.964 เทศบาลนครสกลนครปณุยวจัน ์เจรญิศักดิ์

29.495 ร.ร. สองครพทิยาคมวฒุชิยั กสุงูเนนิ

25.646 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนากร สโุพธิ์

21.027 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางจรีนนท ์ขอ้งนอก

NM99 เทศบาลนครสกลนครปัญญาพล สขุคณา

NM99 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่พรพสิทุธิ ์มาโพธิ์

NM99 ร.ร.มหศิราธบิดีนพิล บาตรโพธิ์

NM99 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูคุม้เกลา้ แสนสขุ

NM99 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์ธฐีวิฒัน ์โคกสนีอก

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
47.831 ร.ร. นายมวทิยาคารชนะชยั โสภาศรี

43.122 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิทวปี ศรจีวิงัษา

DNS99 ร.ร. กฉุนิารายณ์อษัฏาวตุ ิวอ่งไว

DNS99 ร.ร. กฉุนิารายณ์วราวธุ โคตรชยั
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

18  ปีชาย

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
14.061 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เมธวนิ บตุรสองคอน

13.072 เทศบาลบา้นสามเหลีย่มธนากร สโุพธิ์

13.003 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์สภุณัฐ ดสีม

11.904 ร.ร. สองครพทิยาคมวฒุชิยั กสุงูเนนิ

11.005 ร.ร.มหศิราธบิดีนพิล บาตรโพธิ์

10.326 ร.ร.มหศิราธบิดีเกยีรตยิศ กิง่โพธ์

9.927 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่นติภิมู ิแสนใจ

9.918 ร.ร. โพธิต์ากพทิยาคมณัฐพล เสวกวหิาลี

9.589 เทศบาลนครสกลนครปัญญาพล สขุคณา

8.9410 เทศบาลนครสกลนครปณุยวจัน ์เจรญิศักดิ์

DNS99 ร.ร. กฉุนิารายณ์อษัฏาวตุ ิวอ่งไว

DNS99 ร.ร. กฉุนิารายณ์วราวธุ โคตรชยั

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิวฒันชยั เพยีรศรวีชิยั

DNS99 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์ธฐีวิฒัน ์โคกสนีอก
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

18  ปีหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.6

12.381 ร.ร. นารนุีกลูแพรทอง วรรณโคตร

12.462 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ภาวณีิ พดุบรุี

12.503 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีปนัดดา สงิหแ์สง

12.724 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากญัญาวรี ์มาสงูเนนิ

12.855 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีปพชิญา ดวงมาลัย

12.916 ร.ร. บัวลายปภัสดา ยนิดี

13.047 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสภุาวด ีอนิตาถงึ

13.068 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีภัทรสดุา ถิน่ราม

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
58.561 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาระววิรรณ ประตเิก

58.902 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาพมิพม์าดา กรโีส

1:01.713 ร.ร. พทุไธสงปัทวรรณ สรุไกรกลุ

1:02.454 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีปัทมา ทาธสิา

1:02.725 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่ทพิยน์ภา สงิหห์ัน

1:04.296 ร.ร. วาปีปทมุพันพสา สงิหข์รณ์

1:08.047 ร.ร. นารนุีกลูเครอืวลัย ์พันธม์ณี

DNS99 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูศรินิภา พัวจาน

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:19.861 ร.ร. นารนุีกลูกนัยารัตน ์หนูพร

2:20.702 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาสรินิทร ์วฒันปัญญากลุ

2:26.223 ร.ร. กฉุนิารายณ์ธดิาพร ปิยมาตย์

2:37.524 ร.ร. นารนุีกลูเครอืวลัย ์พันธม์ณี

2:50.885 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารโชตกิา แสนชยัวงษา

2:55.506 ร.ร. ฝางวทิยายนภาวด ีหงษ์ชมภู

2:56.477 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

3:01.278 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อําพร อันศริิ

3:16.449 ร.ร. โชคชยัสามัคคีพมิผกา ย้ําสนัเทยีะ

3:24.2310 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์กติยิาภรณ ์พมิพอ์บุล

DNF99 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาปลืม่กลม ปะตงัถาโต

DNS99 ร.ร. โคราชพทิยาคมชาลสิา เอมสนิเทยีะ

DNS99 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

DNS99 กฬีา อบจ. รอ้ยเอ็ดจริารัตน ์สงิหป์ระเสรฐิ

DNS99 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารอรว ีงามพันธ์

DNS99 กฬีา อบจ. รอ้ยเอ็ดเบจมาศ นิม่มาศ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา จังหวดันครราชสีมา
วนัที ่13 - 15 ธันวาคม 2561

18  ปีหญงิ

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. หว้ยแถลงพทิยาคมนพเกา้ แกว้โพธิก์ลาง

DNS99 ร.ร. นครพนมวทิยาคมปวณีา แพงจะโป๊ะ

DNS99 ร.ร. โคราชพทิยาคมสจุติรา ทพิยส์ม

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.8

4:59.791 ร.ร. กฉุนิารายณ์ธดิาพร ปิยมาตย์

5.19.052 ร.ร. นารนุีกลูกนัยารัตน ์หนูพร

5:38.863 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาปลืม่กลม ปะตงัถาโต

5:51.954 ร.ร. กลัยาณวตัรองัสมุาลนิ อุน่ผาง

8:07.145 ร.ร. โชคชยัสามัคคีจรัิชญา ยนจอหอ

DNS99 ร.ร. ชมุชนนาเรยีงวทิยาคมผกามาศ สายโรจน์

DNS99 ร.ร. ชมุชนนาเรยีงวทิยาคมพนดิา ยบุลพันธ์

DNS99 ร.ร. โนนขา่วทิยาปารชิาต ิศริบิตุร

DNS99 ร.ร. ชมุชนนาเรยีงวทิยาคมยพุนิ สมบรูณ์

DNS99 กฬีา อบจ. รอ้ยเอ็ดปิยพร จันทพันธ์

DNS99 กฬีา อบจ. รอ้ยเอ็ดอศิราธร ชติชลธาร

DNF99 ร.ร. โนนขา่วทิยาอญัมณี พวงพลับ

DNS99 ร.ร. ชมุชนนาเรยีงวทิยาคมอรอนงค ์สมบรูณ์

DNS99 ร.ร. พรเจรญิวทิยาพัชรนิทร ์วงศร์าษฎร์

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:14.832 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาธณญิารัตน ์คงฤทธิ์

1:15.633 ร.ร. พทุไธสงวรัญญา แจบไธสง

1:21.675 ร.ร. สรุนารวีทิยาปณุยนุช เปลง่จติต์

1:26.717 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษากลอยใจ ตุย่ไชย

1:30.9710 เทศบาลนครสกลนครจริารัตน ์คําศรี

DNS99 ร.ร. ชมุชนนาเรยีงวทิยาคมพนดิา ยบุลพันธ์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:10.791 ร.ร. ฝางวทิยายนวภิาภรณ ์มาป้อง

1:17.694 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อําพร อันศริิ

1:22.666 ร.ร. โคราชพทิยาคมสภุาวด ีพรอ้มจติร

1:28.568 ร.ร. อากาศอํานวยศกึษาปิยวรรณ ใครบตุร

1:28.699 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์กติยิาภรณ ์พมิพอ์บุล

DNS99 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาพนดิา  ศรกีมิแกว้

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวัดอบุลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี
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18  ปีหญงิ

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:18.381 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีาองัคว์รา อว่มมเีพยีร

2:18.392 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีณัฐชยา เชาวผั์กปัง

2:26.893 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อภญิญา สารหิา

2:26.914 ร.ร. พทุไธสงนลิภทัร แจบไธสง

2:38.945 ร.ร. ฝางวทิยายนวนัวสิา เชดิชู

2:52.976 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารวรติสรา ชมพวูเิศษ

3:12.637 เทศบาลนครสกลนครศศธิร ผาสดีา

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
49.001 ร.ร. มารยีว์ทิยา นครราชสมีากญัญาวรี ์มาสงูเนนิ

49.222 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีลลติา เวทไธสง

50.843 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่อภญิญา สารหิา

53.114 ร.ร. บัวลายกนกวรรณ มว่งสงูเนนิ

57.155 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์ศริฉัิตร มนัสศลิา

57.386 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์สภุาพร แคนเภา

57.477 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารวรติสรา ชมพวูเิศษ

1:06.818 ร.ร. พทุไธสงอญัรนิทร ์รุง่เป้า

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.701 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครนครราชสมีา (อนุสรณ ์70 ปีปรางทพิย ์ชดิโคกกรวด

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวทิยาเสรมิวราภรณ ์บญุถงึ

NM99 ร.ร. สองครพทิยาคมยพุนิ หอมหวน

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
12.081 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูสภุาวด ีอนิตาถงึ

10.442 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่สภุัสสรา ระวิ

10.303 ร.ร. กฬีาจังหวัดขอนแกน่เสาวลกัษณ ์จันทรส์วา่ง

10.294 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นุชธดิา นลิาราช

10.075 กรฑีา ร.ร. อดุรพทิยานุกลูธนันยา สมีดื

DNS99 เทศบาลนครสกลนครคําแกว้ ศรนีารัตน์

NM99 เทศบาลนครสกลนครจริารัตน ์คําศรี

DNS99 ร.ร. นายมวทิยาคารนันทน์ภสั คําเลศิ

DNS99 ร.ร. ประโคนชยัพทิยาคมเปรมยดุา ทาหนองเภา

NM99 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์จันจริา วงศรี

DNS99 ร.ร. สรุธรรมพทิกัษ์พมิพส์ดุา สนิปรุ
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18  ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
39.031 ร.ร. พรเจรญิวทิยาสริยิากร มิง่โอโล

27.042 ร.ร. หว้ยลกึผดงุวทิยาภัทรวด ีพลูสวสัดิ์

25.483 ร.ร. นาวงัวทิยาพมิมาดา แรท่อง

20.834 ร.ร. สองครพทิยาคมชนติา สขุตะคุ

19.475 เทศบาลนครสกลนครเมธาน ีบตุแสง

19.356 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางอาลษิา สอนอนิทร์

18.967 ร.ร. สรุนารวีทิยาโยษิตา บญุกลาง

18.638 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาวชิชตุา สระเจรญิ

15.099 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารอนิทรธ์ริา ศรมีาศ

12.0010 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารวงตะวนั ศรมีาศ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสกลนครอนาตญา ดงภยูาว

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
37.381 ร.ร. สตรรีาชนูิทศิอารยีา ทองงาม

28.322 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสรุนิทร์นติยา แดงดา

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสกลนครธัญญาลกัษณ ์เพ็งวงษา

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.671 ร.ร. หว้ยลกึผดงุวทิยาภัทรวด ีพลูสวสัดิ์

8.472 ร.ร. นาวงัวทิยาพมิมาดา แรท่อง

8.223 ร.ร. บา้นดา่นกรงกรางอาลษิา สอนอนิทร์

7.994 ร.ร. หว้ยแถลงพทิยาคมฐติวิรรณ ปัดชาสวุรรณ

7.855 ร.ร. สรุนารวีทิยาโยษิตา บญุกลาง

7.296 ร.ร. สะแกราชธวชัศกึษาวชิชตุา สระเจรญิ

6.457 เทศบาลนครสกลนครเมธาน ีบตุแสง

5.858 ร.ร. หนองมว่งวทิยาคารวงตะวนั ศรมีาศ

4.689 ร.ร. โคราชพทิยาคมกฤตยิาภรณ ์ขอสงูเนนิ

4.4910 ร.ร. หนองหวา้พทิยาสรรค์ทบัทมิ แสนธิ

3.5411 ร.ร. โคราชพทิยาคมณัฐตยิา ระยะ

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสกลนครธัญญาลกัษณ ์เพ็งวงษา


