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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

12 ปหญิง

60 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

9.051 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพรรษกร คําโส

9.152 ร.ร. บานหนองไขนํ้ากัญญารัตน เปาพะเนา

9.263 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยทิพานัน เรืองสา

9.684 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน

9.965 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวิจิตตรา คําศีลา

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ) ‐0.9

ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน

ร.ร. บานพะไลศรัณรัตน ชุดทะเล

ร.ร. บานสํานางแกวสุทธิดา หวานฉิมพลี

ร.ร. บานคําสะอาดเอมอร นะธิศรี

เทศบาลนครอุบลราชธานีฤดี เนตรไทย

ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวิจิตตรา คําศีลา

เทศบาลนครอุบลราชธานีชิญญานุช แสนศักดา

ร.ร. บานหนองไขนํ้ากัญญารัตน เปาพะเนา

ร.ร. บานพะไลสุพัตรา ละมูล

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพรรษกร คําโส

ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยทิพานัน เรืองสา

ร.ร. บานสํานางแกวปภาวี วิเศษโคกกรวด

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +2.0

14.831 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพรรษกร คําโส

14.932 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยทิพานัน เรืองสา

15.063 ร.ร. บานหนองไขนํ้ากัญญารัตน เปาพะเนา

15.554 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน

16.375 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาเพชรลัดดา คําชุน

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ) +0.2

ร.ร. บานพะไลกัลยสุดา คัดทะเล

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพรรษกร คําโส

ร.ร. บานพะไลศรัณรัตน ชุดทะเล

ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาเพชรลัดดา คําชุน

เทศบาลนครอุบลราชธานีชิญญานุช แสนศักดา

เทศบาลนครอุบลราชธานีฤดี เนตรไทย

ร.ร. บานสํานางแกวปภาวี วิเศษโคกกรวด

ร.ร. บานสํานางแกวสุทธิดา หวานฉิมพลี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

12 ปหญิง

100 m.

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ) +0.2

ร.ร. บานหนองไขนํ้ากัญญารัตน เปาพะเนา

ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน

ร.ร. บานคําสะอาดทิฆัมพร ปองศรี

ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยทิพานัน เรืองสา

150 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

22.851 ร.ร. บานหนองไขนํ้ากัญญารัตน เปาพะเนา

22.912 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยทิพานัน เรืองสา

24.053 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน

25.834 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวิจิตตรา คําศีลา

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ) +0.5

ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวิจิตตรา คําศีลา

ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน

ร.ร. บานพะไลนภัสสร ยันมะเริง

ร.ร. บานพะไลกัลยสุดา คัดทะเล

ร.ร. บานหนองไขนํ้ากัญญารัตน เปาพะเนา

ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยทิพานัน เรืองสา

เทศบาลนครอุบลราชธานีฤดี เนตรไทย

ร.ร. บานสํานางแกวภัทรวดี สุนทร

ร.ร. บานสํานางแกวสุทธิดา หวานฉิมพลี

ร.ร. บานพะไลสุพัตรา ละมูล

เทศบาลนครอุบลราชธานีชิญญานุช แสนศักดา

4x50/80/120/150 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:04.251 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวรรณนิสา กัลยาพรม1
1 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาภาวิณี พิประโคน2
1 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวิจิตตรา คําศีลา3
1 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน4

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐23043 เทศบาลนครอุบลราชธานี

‐23052 ร.ร. บานคําสะอาด

‐23057 ร.ร. บานสํานางแกว

‐23049 ร.ร. บานพะไล
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

12 ปหญิง

4x50/80/120/150 Relay

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐23062 ร.ร. หนองแฝกหนองวาวิทยา

5x80 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:02.501 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวรรณนิสา กัลยาพรม1
1 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาเพชรลัดดา คําชุน2
1 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาภาวิณี พิประโคน3
1 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวิจิตตรา คําศีลา4
1 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน5

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐23049 ร.ร. บานพะไล

‐23043 เทศบาลนครอุบลราชธานี

‐23057 ร.ร. บานสํานางแกว

‐23062 ร.ร. หนองแฝกหนองวาวิทยา

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

3.821 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยามาริษา ภูสีดิน

3.702 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาภาวิณี พิประโคน

3.343 ร.ร. บานดานกรงกรางวิจิตรา ทํามา

DNS99 ร.ร. บานพะไลศรัณรัตน ชุดทะเล

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีศิริกาล กุลสิงห

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีฤดี เนตรไทย

DNS99 ร.ร. บานสํานางแกวปภาวี วิเศษโคกกรวด

DNS99 ร.ร. บานพะไลสุพัตรา ละมูล


