
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการแข่งขัน 

15 ปี หญิง 

วันท่ี 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

60 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

8.331 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากันยรัตน จารุเกษม

8.342 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาสุชาวะดี สวนสระนอย

8.353 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ควัมพรหม

8.364 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปยาภรณ ไชยรบ

8.425 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปจุฑารัตน ชวยผักแวน

8.426 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําคําทอง

8.507 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปเกษร เจิมขุนทด

8.548 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนราภรณ สุดตา

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

8.371 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําคําทอง

8.432 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาสุชาวะดี สวนสระนอย

8.903 ร.ร. โนนราษีวิทยาพรรณธิดา ทศพร

9.724 ร.ร. วังรางพิทยาคมรัตนศิริ ภูภูเขียว

9.885 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมนันทิยา ชวนขุนทด

10.156 ร.ร. กัลยาณวัตรสราวดี นามวรรณ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดภคนันท โพธ์ิศรีราช

DNS99 ร.ร. บานคําสะอาดวินิดา กงชัยยา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

8.381 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปยาภรณ ไชยรบ

8.722 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมากิตติญา ภาผล

8.753 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยฐิติยา โฮมหงษ

9.494 ร.ร. บานหนองไขนํ้านิตยา โหนงณภัทร

9.515 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารนิตยา ราชครุฑ

9.546 ร.ร. กัลยาณวัตรอลิศรา หีบแกว

9.807 ร.ร. นาวังวิทยาชลิดา แสงเพชร

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดอชิรญา พิมภู

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

8.231 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากันยรัตน จารุเกษม

8.822 เทศบาลนครสกลนครอรอุมา ไชยดวง

9.003 ร.ร. นายมวิทยาคารณัฐกมล แสวงดี

9.274 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยพรรณรินทร สําราญพล

9.775 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอุษมา คําประสงค

10.416 ร.ร. บานหนองไขนํ้าวรัญญา สวัสด์ิฉันเทียะ

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมจิราพร แกนพันธ

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีณัฏฐนิฐ ตระกูลศรี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

60 m.

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

8.691 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรควิจิตรา โพธ์ิพันธ

8.982 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาศศิธร ประทุมวงศ

9.183 ร.ร. โชคชัยสามัคคีวิมลศิริ เงินพลับพลา

9.524 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยสุจิตรา นิยมเหมา

DNS99 เทศบาลนครสกลนครจุรีพร เหงานางาม

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษมาริสา อมรวิจิตร

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีสุธิดา ดีการกล

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจุฑาวดี กองสุข

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +0.0

8.731 ร.ร. สุรนารีวิทยาสาธิรัตน เดชะคําภู

9.032 ร.ร. สตรีราชินูทิศชลธิชา ประจักรจิตร

9.283 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรหรรษา บุญหลา

9.864 ร.ร. สองครพิทยาคมนัฐวรรณ ญาติตะคุ

9.865 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมณัฐณิชา เทาขุนทด

9.936 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมวิลาวัลย หงวนไธสง

DNS99 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจุฑาทิพย รักกระโทก

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสุภัทรา สุขโข

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

8.391 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปจุฑารัตน ชวยผักแวน

8.802 ร.ร. พุทไธสงพัชรินร ชุปไธสง

8.813 ร.ร. สุรนารีวิทยาวริษฐา บุดดาเพ็ง

8.904 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนรินลดา นามอาษา

8.955 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาภักทราวดี สอนคํา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาภัคธีมา ศรีรักช

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจิรนันท พรมงาม

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

8.431 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ควัมพรหม

8.462 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปเกษร เจิมขุนทด

8.613 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนราภรณ สุดตา

8.884 ร.ร. พุทไธสงทิพวัลย เพชราช

8.955 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสอคราม

8.966 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

DNS99 ร.ร. วังรางพิทยาคมกรกมล เพ็งวึก
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

60 m.

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

DNS99 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาสุดารัตน โคตรมิตร

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.2

12.881 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ

13.092 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ควัมพรหม

13.093 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากันยรัตน จารุเกษม

13.314 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาสุชาวะดี สวนสระนอย

13.325 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปยาภรณ ไชยรบ

13.366 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

13.497 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกัลปงหา กําเนิดจันทร

13.708 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําคําทอง

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.3

14.091 ร.ร. โนนราษีวิทยาพรรณธิดา ทศพร

14.222 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสอคราม

14.493 ร.ร. กัลยาณวัตรศศิพิมพ สะตะ

14.724 ร.ร. สตรีราชินูทิศศิริประภา แทนชิน

15.315 ร.ร. สุรธรรมพิทักษธนัชชา ภัทรชัยยาคุปถ

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมจิราพร แกนพันธ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดอชิรญา พิมภู

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีณัฏฐนิฐ ตระกูลศรี

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +1.2

13.091 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากันยรัตน จารุเกษม

13.902 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยฐิติยา โฮมหงษ

14.243 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม

14.504 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

14.845 ร.ร. โชคชัยสามัคคีวิมลศิริ เงินพลับพลา

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีสุธิดา ดีการกล

DNS99 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมกศินี ประพาลา

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดภคนันท โพธ์ิศรีราช

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 ‐1.3

13.271 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ

13.932 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนราภรณ สุดตา

14.313 ร.ร. สุรนารีวิทยาวริษฐา บุดดาเพ็ง

14.504 ร.ร. สุรธรรมพิทักษมาริสา อมรวิจิตร
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 ‐1.3

14.815 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมอทิตยา ชาติเผือก

15.446 ร.ร. พิมายดํารงวิทยาคมณัฐชา มนัสนันชัย

16.577 ร.ร. บานหนองไขนํ้าศรีวรรณ คุมกลาง

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาภัคธีมา ศรีรักช

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.8

13.491 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกัลปงหา กําเนิดจันทร

14.122 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนยุภารัตน ละหวา

14.593 ร.ร. สุรนารีวิทยาเบญจา อุดรรัตน

14.614 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยดํารัสศิริ อมภิรมย

14.625 เทศบาลนครสกลนครอรอุมา ไชยดวง

14.876 ร.ร. วังรางพิทยาคมธิติรัตน กลางแม

16.117 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอุษมา คําประสงค

DNS99 ร.ร. บานหนองไขนํ้าศรีวรรณ คุมกลาง

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +1.0

14.611 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภาวิตา อุดมพร

14.642 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจุฑาทิพย รักกระโทก

14.703 ร.ร. สองครพิทยาคมสานิสา แจสูงเนิน

15.964 ร.ร. วังรางพิทยาคมรัตนศิริ ภูภูเขียว

16.195 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมจุฬาลักษณ จันทน

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครนิภาภรณ ไกสระแกว

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมชลลดา วรรณโชติ

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6 +0.3

13.361 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ควัมพรหม

13.622 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาสุชาวะดี สวนสระนอย

14.593 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

14.814 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาภักทราวดี สอนคํา

16.665 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคพัชรพร แพรญาติ

DNS99 ร.ร. บานคําสะอาดวินิดา กงชัยยา

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมมนัญชยา โกรพเม

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7 ‐0.8

13.631 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปยาภรณ ไชยรบ

13.682 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

13.723 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําคําทอง

15.144 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาจิราพร จรัสแผว
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7 ‐0.8

15.195 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยหรรณษา หาญศึก

16.006 ร.ร. กัลยาณวัตรกัลยาณี แดงมา

16.397 ร.ร. บานหนองไขนํ้ารพีพรรณ อินทรโชติ

300 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

42.471 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญรญา ผานชมพู

42.802 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง

42.823 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี

43.574 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

45.805 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง

46.856 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสอคราม

47.307 ร.ร. กัลยาณวัตรศศิพิมพ สะตะ

47.338 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาน

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

42.931 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญรญา ผานชมพู

44.362 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี

53.573 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอุษมา คําประสงค

55.004 ร.ร. กัลยาณวัตรสราวดี นามวรรณ

55.895 ร.ร. นาวังวิทยาชลิดา แสงเพชร

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยดวงพร ธงศรี

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดพิชญานิล สาระภักดี

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพรมนัส นกใหม

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

46.301 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาน

46.922 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอุดมพร ชินรวม

47.673 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

48.554 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม

50.445 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมฐานัชฌา สีทอง

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครปยะนุช ศรีนารัตน

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาบุษกร แสนบุดดี

DNS99 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมวราภรณ บรรดิษวงศ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

44.911 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง

46.902 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

300 m.

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

47.563 ร.ร. โนนราษีวิทยาพรรณธิดา ทศพร

59.274 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมอรพรรณ พองขุนทด

1:08.815 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมพัชราภา ปนหอม

DNS99 เทศบาลนครสกลนครสุนิตา ตุปฏิ

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีสุธิดา ดีการกล

DNS99 ร.ร. วังรางพิทยาคมธิติรัตน กลางแม

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

44.801 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

49.452 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาขวัญฤทัย พูดทอง

51.403 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาจิราพร จรัสแผว

1:00.764 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคอริยา พระปฐม

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมชลกร พินิจไชย

DNS99 ร.ร. วังรางพิทยาคมรัตนศิริ ภูภูเขียว

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีอาทิติญา จารุตันต์ิ

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

46.771 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสอคราม

48.262 ร.ร. สตรีราชินูทิศชลธิชา ประจักรจิตร

50.553 ร.ร. สุรนารีวิทยาภิญญาพัชญ วงษา

51.084 ร.ร. โชคชัยสามัคคีมัณฑนา กันสิน

58.815 ร.ร. โคราชพิทยาคมรุงทิพย พวงมาลัย

1:04.866 ร.ร. บานหนองไขนํ้าวรัญญา สวัสด์ิฉันเทียะ

1:14.997 ร.ร.มหิศราธิบดีโสภิศา สนงูเหลือม

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษอรพิมพ มะลิซอน

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

45.371 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง

46.862 ร.ร. กัลยาณวัตรศศิพิมพ สะตะ

48.363 ร.ร. พรเจริญวิทยาสมฤดี ใจสวน

50.214 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยพรรณรินทร สําราญพล

51.395 ร.ร. สุรนารีวิทยาอัยดา นวลวรรณ

55.466 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสายรุง ตุยไชย

DNS99 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจิตติมา พุฒนอก

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

47.501 ร.ร. กุฉินารายณบุตธิดาทร อันศิริ

49.872 ร.ร. วาปปทุมวลาลี ประวรรณถา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

300 m.

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

55.573 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารนิตยา ราชครุฑ

DNS99 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยดํารัสศิริ อมภิรมย

DQ99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากันยรัตน จารุเกษม

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจิราพร งวศพันธ

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมอรไพลิน ศรีมารักษ

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:50.173 ร.ร. กุฉินารายณบุตธิดาทร อันศิริ

1:50.184 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาน

1:51.235 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี

2:02.5111 ร.ร. โนนราษีวิทยาพรรณธิดา ทศพร

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครอรทัย ดาบสีพาย

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมกุลณัฐ จงชมผา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาจาวรี บัวโฮม

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยดวงพร ธงศรี

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมชลกร พินิจไชย

DNS99 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจิตติมา พุฒนอก

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษกัญญาณัฐ แปวสูงเนิน

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดพิชญานิล สาระภักดี

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

1:46.142 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญรญา ผานชมพู

1:52.816 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจิราพร สวางตา

2:02.7812 ร.ร. สุรนารีวิทยานริศรา กานพุดซา

2:03.9213 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกพรสวรรค กํ่านํ้าจ้ัน

2:14.2018 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารนิตยา ราชครุฑ

2:15.2820 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปุณยพร ทองโชติ

2:15.3621 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสายรุง ตุยไชย

2:24.0524 ร.ร. นาวังวิทยาลลิตา เคร่ิแงทิพย

DNS99 ร.ร. วังรางพิทยาคมธิติรัตน กลางแม

DNS99 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคมฐานัชฌา สีทอง

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมรุงทิพย พวงมาลัย

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

1:53.137 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาขวัญฤทัย พูดทอง

1:59.149 ร.ร. สตรีราชินูทิศชลธิชา ประจักรจิตร
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

2:00.4410 ร.ร. พรเจริญวิทยาสมฤดี ใจสวน

2:10.9215 ร.ร. สุรนารีวิทยากรกนก สงสนธิ

2:14.0717 ร.ร. โชคชัยสามัคคีนภาพร วีรปรียากุล

2:14.5919 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยหยาดทิพย มีธรมม

2:15.5522 ร.ร. กัลยาณวัตรวิชิตา ยมดํา

DNS99 ร.ร.มหิศราธิบดีณัชยา เขยกลาง

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมอรไพลิน ศรีมารักษ

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษภัทรศยา พูนสถาพร

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาบุษกร แสนบุดดี

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปุณยพร ทองโชติ

รอบชิงชนะเลิศ 4/ FINAL  4

1:40.341 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง

1:58.098 ร.ร. กัลยาณวัตรกนกวรรณ อนุโนนธาตุ

2:06.1114 ร.ร. วาปปทุมวลาลี ประวรรณถา

2:11.5416 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปรมาภรณ เถยสูงเนิน

2:18.6523 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาจิราพร จรัสแผว

2:32.3925 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมรัตนพร วันจันทร

2:33.0726 เทศบาลนครสกลนครนพรัตน ตอเติม

2:33.8227 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคอารีรัตน วัฒนสุข

DNS99 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทยดํารัสศิริ อมภิรมย

DNS99 เทศบาลนครสกลนครสุนิตา ตุปฏิ

DNS99 ร.ร. พุทไธสงโฉมฤทัย สิริป

60 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

10.101 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรเกศณีย จองอยู

10.352 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรหรรษา บุญหลา

10.373 ร.ร. โนนราษีวิทยาพรรณธิดา ทศพร

10.504 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรควิจิตรา โพธ์ิพันธ

11.105 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง

11.186 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

11.587 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

11.718 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

11.571 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

60 m. Hurdles

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

11.702 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพรมนัส นกใหม

11.943 ร.ร. สตรีราชินูทิศชลธิชา ประจักรจิตร

12.324 ร.ร. นายมวิทยาคารสุทธิดา หินผา

12.805 ร.ร. สุรนารีวิทยานริศรา กานพุดซา

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครนิภาภรณ ไกสระแกว

DNS99 เทศบาลนครสกลนครจุรีพร เหงานางาม

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

10.081 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรเกศณีย จองอยู

10.282 ร.ร. โนนราษีวิทยาพรรณธิดา ทศพร

10.913 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรควิจิตรา โพธ์ิพันธ

11.264 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

13.215 ร.ร. นาวังวิทยาชลิดา แสงเพชร

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษอรพิมพ มะลิซอน

DNS99 ร.ร. วังรางพิทยาคมกรกมล เพ็งวึก

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

10.561 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรหรรษา บุญหลา

11.652 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

13.153 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารนิตยา ราชครุฑ

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีรัชฎก ประนม

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาบุษกร แสนบุดดี

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมชลลดา วรรณโชติ

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

11.191 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง

11.862 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมกุลณัฐ จงชมผา

DNS99 ร.ร. วังรางพิทยาคมธิดารัตน กลางแม

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีลลิตา กุฏโสม

DNS99 เทศบาลนครสกลนครขวัญตา บุญตา

200 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

32.221 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

32.962 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง

33.253 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรหรรษา บุญหลา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

200 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

33.824 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง

35.335 ร.ร. โนนราษีวิทยาพรรณธิดา ทศพร

36.036 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

36.277 ร.ร. สตรีราชินูทิศศิริประภา แทนชิน

DNS99 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

34.221 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรหรรษา บุญหลา

36.832 ร.ร. สตรีราชินูทิศศิริประภา แทนชิน

36.973 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี

37.784 ร.ร. กัลยาณวัตรศิวพร สาเตาะ

40.585 ร.ร. สุรนารีวิทยาภิญญาพัชญ วงษา

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีรัชฎก ประนม

DNS99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยฐิติยา โฮมหงษ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

36.131 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

38.852 ร.ร. สตรีราชินูทิศชลธิชา ประจักรจิตร

46.823 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคอารีรัตน วัฒนสุข

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรเกศณีย จองอยู

DNS99 ร.ร. โนนราษีวิทยาบุษกร แสนบุดดี

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมกุลณัฐ จงชมผา

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีลลิตา กุฏโสม

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

34.331 ร.ร. โนนราษีวิทยาพรรณธิดา ทศพร

39.302 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ

41.563 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารนิตยา ราชครุฑ

42.514 ร.ร. นาวังวิทยาชลิดา แสงเพชร

42.635 ร.ร. นายมวิทยาคารสุทธิดา หินผา

48.286 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสายรุง ตุยไชย

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

34.831 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง

41.442 ร.ร. วังรางพิทยาคมธิติรัตน กลางแม

42.343 ร.ร. สุรนารีวิทยากรกนก สงสนธิ

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมชลลดา วรรณโชติ

DNS99 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

200 m. Hurdles

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

DNS99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยดวงพร ธงศรี

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

33.971 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

34.652 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง

42.003 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครนิภาภรณ ไกสระแกว

DQ99 ร.ร. วังรางพิทยาคมธิดารัตน กลางแม

DNS99 เทศบาลนครสกลนครจุรีพร เหงานางาม

3x100/200/300 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:22.071 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกัลปงหา กําเนิดจันทร1
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี2
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ3

1:22.682 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําคําทอง1
2 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ควัมพรหม2
2 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง3

1:22.843 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากันยรัตน จารุเกษม1
3 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปยาภรณ ไชยรบ2
3 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญรญา ผานชมพู3

1:29.234 ร.ร. กุฉินารายณนัฐธินันท ศรีละขันธ1
4 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสอคราม2
4 ร.ร. กุฉินารายณบุตธิดาทร อันศิริ3

1:29.865 ร.ร. พุทไธสงพัชรินร ชุปไธสง1
5 ร.ร. พุทไธสงจิราชา ปล้ืมพันธ2
5 ร.ร. พุทไธสงทิพวัลย เพชราช3

1:32.456 ร.ร. สุรนารีวิทยาสาธิรัตน เดชะคําภู1
6 ร.ร. สุรนารีวิทยาวริษฐา บุดดาเพ็ง2
6 ร.ร. สุรนารีวิทยาเบญจา อุดรรัตน3

1:32.507 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาภักทราวดี สอนคํา1
7 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาจิราพร จรัสแผว2
7 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาขวัญฤทัย พูดทอง3

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

1:24.141 ‐25009 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

1:25.222 ‐25033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

3x100/200/300 Relay

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

1:28.513 ‐25028 ร.ร. กุฉินารายณ

1:33.194 ‐25042 ร.ร. กัลยาณวัตร

DQ99 ‐25064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

DNS99 ‐25041 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนคร

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

1:31.881 ‐25045 ร.ร. สุรนารีวิทยา

1:32.412 ‐25039 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

1:36.193 ‐25011 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

1:43.104 ‐25020 ร.ร. วัดรางพิทยาคม

1:43.545 ‐25066 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทย

DNS99 ‐25043 เทศบาลนครอุบลราชธานี

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

1:26.111 ‐25012 ร.ร. พุทไธสง

1:27.862 ‐25008 ร.ร. นารีนุกูล

1:34.073 ‐25035 เทศบาลนครสกลนคร

DNS99 ‐25024 ร.ร. โชคชัยสามัคคี

DNS99 ‐25065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

50.641 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปจุฑารัตน ชวยผักแวน1
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกัลปงหา กําเนิดจันทร2
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี3
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ4

51.722 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาวิระพา พิมพภักดี1
2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญรญา ผานชมพู2
2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากันยรัตน จารุเกษม3
2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปยาภรณ ไชยรบ4

52.323 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําคําทอง1
3 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ควัมพรหม2
3 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาน3
3 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง4

54.394 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนรินลดา นามอาษา1
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนราภรณ สุดตา2
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกูลธิดา ใจปติ3
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนยุภารัตน ละหวา4
55.775 ร.ร. พุทไธสงศศิธร กิจไธสง1

5 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี2
5 ร.ร. พุทไธสงพัชรินร ชุปไธสง3
5 ร.ร. พุทไธสงทิพวัลย เพชราช4

55.976 ร.ร. สุรนารีวิทยาสาธิรัตน เดชะคําภู1
6 ร.ร. สุรนารีวิทยาเบญจา อุดรรัตน2
6 ร.ร. สุรนารีวิทยาวริษฐา บุดดาเพ็ง3
6 ร.ร. สุรนารีวิทยานิภาวรรณ กางรัมย4

57.237 ร.ร. สุรธรรมพิทักษธัญชนก ศรีเรือง1
7 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสุภัทรา สุขโข2
7 ร.ร. สุรธรรมพิทักษธนัชชา ภัทรชัยยาคุปถ3
7 ร.ร. สุรธรรมพิทักษอรพิมพ มะลิซอน4

DQ99 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมามุกรินทร เกตุมะเริง1
99 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภาวิตา อุดมพร2
99 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาศศิธร ประทุมวงศ3
99 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมากิตติญา ภาผล4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

51.481 ‐25033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

56.302 ‐25011 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

58.513 ‐25035 เทศบาลนครสกลนคร

DNS99 ‐25043 เทศบาลนครอุบลราชธานี

DQ99 ‐25059 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

52.631 ‐25008 ร.ร. นารีนุกูล

53.672 ‐25064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

55.643 ‐25012 ร.ร. พุทไธสง

59.154 ‐25066 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทย

59.165 ‐25042 ร.ร. กัลยาณวัตร

DNS99 ‐25051 ร.ร. เทพารักษราชวิทยาคม

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

52.421 ‐25009 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

56.262 ‐25045 ร.ร. สุรนารีวิทยา

58.363 ‐25018 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

1:01.984 ‐25020 ร.ร. วัดรางพิทยาคม
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

4x100  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

1:03.145 ‐25061 ร.ร. สองครพิทยาคม

DNS99 ‐25069 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคม

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:55.951 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปจุฑารัตน ชวยผักแวน1
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกัลปงหา กําเนิดจันทร2
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี3
1 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ4

2:59.032 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาวิระพา พิมพภักดี1
2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากันยรัตน จารุเกษม2
2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปยาภรณ ไชยรบ3
2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญรญา ผานชมพู4

3:02.393 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ควัมพรหม1
3 ร.ร. นารีนุกูลอัญชลี สุนเสียง2
3 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาน3
3 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง4

3:09.184 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอุดมพร ชินรวม1
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ2
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวรรณษา ทองปลาด3
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจิราพร สวางตา4

3:14.845 ร.ร. พุทไธสงพัชรินร ชุปไธสง1
5 ร.ร. พุทไธสงทิพวัลย เพชราช2
5 ร.ร. พุทไธสงจิราชา ปล้ืมพันธ3
5 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี4

3:16.986 ร.ร. กัลยาณวัตรกิตติรักษ บุตรศรี1
6 ร.ร. กัลยาณวัตรกนกวรรณ อนุโนนธาตุ2
6 ร.ร. กัลยาณวัตรศศิพิมพ สะตะ3
6 ร.ร. กัลยาณวัตรศิวพร สาเตาะ4

3:29.017 ร.ร. สุรนารีวิทยาศศิประภา เสียงชอน1
7 ร.ร. สุรนารีวิทยาภิญญาพัชญ วงษา2
7 ร.ร. สุรนารีวิทยาแพรทองธาร โธแกว3
7 ร.ร. สุรนารีวิทยานริศรา กานพุดซา4

3:41.348 เทศบาลนครสกลนครนพรัตน ตอเติม1
8 เทศบาลนครสกลนครปริฉัตร หมุดเงิน2
8 เทศบาลนครสกลนครอรอุมา ไชยดวง3
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

8 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

3:05.081 ‐25012 ร.ร. พุทไธสง

3:11.362 ‐25008 ร.ร. นารีนุกูล

3:13.583 ‐25064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

3:28.674 ‐25042 ร.ร. กัลยาณวัตร

3:47.135 ‐25059 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

DNS99 ‐25020 ร.ร. วัดรางพิทยาคม

DNS99 ‐25011 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

3:04.871 ‐25009 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

3:05.992 ‐25033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

3:25.243 ‐25045 ร.ร. สุรนารีวิทยา

3:36.674 ‐25035 เทศบาลนครสกลนคร

DQ99 ‐25066 ร.ร. หนองแวงสหคามวิทย

DNS99 ‐25043 เทศบาลนครอุบลราชธานี

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

5.021 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรเกศณีย จองอยู

4.842 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยฐิติยา โฮมหงษ

4.733 ร.ร. บัวลายฐิติมา สิมพะราช

4.724 ร.ร. สตรีราชินูทิศชลธิชา ประจักรจิตร

4.715 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสุภัทรา สุขโข

4.606 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจารุวรรณ วงคอักษร

4.377 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรเกวลิน จินดารัตน

4.228 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคนิตญา ขิบปะเม

4.099 ร.ร. สตรีราชินูทิศศิริประภา แทนชิน

4.0610 ร.ร. สุรนารีวิทยาเบญจา อุดรรัตน

4.0411 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม

3.9912 ร.ร. นายมวิทยาคารณัฐกมล แสวงดี

3.8113 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54  จ. อํานาจเจริญบุษกร สุวะไชย

3.8014 ร.ร. สุรนารีวิทยาศศิประภา เสียงชอน

3.7815 ร.ร. สองครพิทยาคมพัชรี โชคโคกกรวด

3.7116 เทศบาลนครสกลนครอรอุมา ไชยดวง
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

3.6117 ร.ร. วังรางพิทยาคมรัตนศิริ ภูภูเขียว

3.4918 ร.ร. สองครพิทยาคมธัญยพร พบพิมาย

3.2019 ร.ร. วังรางพิทยาคมกรกมล เพ็งวึก

2.8520 ร.ร. นาวังวิทยาชลิดา แสงเพชร

2.5021 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาน

DNS99 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปมนัสนันท เกียรตินอก

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมกุลณัฐ จงชมผา

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดพิชญานิล สาระภักดี

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครอรทัย ดาบสีพาย

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีลลิตา กุฏโสม

DNS99 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําคําทอง

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครปยะนุช ศรีนารัตน

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีปราณี เก็บเงิน

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจิราพร งวศพันธ

DNS99 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยายลรดา กุลยะณี

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาวีรนุช กล่ินกุหลาบ

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1.541 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจารุวรรณ วงคอักษร

1.502 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปมนัสนันท เกียรตินอก

1.403 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจารุณีย วงคอักษร

1.404 ร.ร. สตรีราชินูทิศศิริประภา แทนชิน

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีลลิตา กุฏโสม

DNS99 ร.ร. สองครพิทยาคมพัชรี โชคโคกกรวด

DNS99 เทศบาลนครสกลนครจุรีพร เหงานางาม

NM99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสายรุง ตุยไชย

DNS99 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาน

DNS99 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรควิจิตรา โพธ์ิพันธ

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีรัชฎก ประนม

DNS99 ร.ร. สองครพิทยาคมธัญยพร พบพิมาย

NM99 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม

NM99 ร.ร. นายมวิทยาคารสุทธิดา หินผา

NM99 ร.ร. สุรนารีวิทยาวิชุดา นิยมช่ืน

NM99 ร.ร. สุรนารีวิทยาอัยดา นวลวรรณ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

10.861 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยฐิติยา โฮมหงษ

10.382 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรเกศณีย จองอยู

9.633 ร.ร. สตรีราชินูทิศศิริประภา แทนชิน

9.544 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสุภัทรา สุขโข

9.255 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจารุณีย วงคอักษร

8.706 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54  จ. อํานาจเจริญบุษกร สุวะไชย

8.557 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคอารีรัตน วัฒนสุข

8.328 ร.ร. สตรีราชินูทิศชลธิชา ประจักรจิตร

8.159 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรเกวลิน จินดารัตน

7.6510 ร.ร. สุรนารีวิทยากรกนก สงสนธิ

DNS99 ร.ร. สุรนารีวิทยาวิชุดา นิยมช่ืน

DNS99 เทศบาลนครสกลนครจุรีพร เหงานางาม

DNS99 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําคําทอง

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาวีรนุช กล่ินกุหลาบ

DNS99 เทศบาลนครสกลนครประภัสสร โคตรนาม

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

32.421 ร.ร. นายมวิทยาคารรัตนากร มั่นใจ

31.252 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาจิรัชญา ธรรมเนียม

22.563 ร.ร. นาวังวิทยาชนิตา กานุสนธ์ิ

20.874 ร.ร. นาวังวิทยาลลิตา เคร่ิแงทิพย

19.845 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาสุดารัตน ไมตรีแพน

19.316 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรชนก คําหาด

19.137 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปพริริสรา สิงหล

11.768 ร.ร. สุรนารีวิทยาธนภรณ เสมาปรุ

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมพันพัสสา นานประโคน

NM99 ร.ร. สุรนารีวิทยาอริศรา สุขศาลา

NM99 ร.ร. พรเจริญวิทยาวริยา สมภักดี

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาธารทิพย อุบลชา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาณัฐสุดา เพรชฤทธ์ิ

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษมนทาริน อินจันทึก

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีอาทิติญา จารุตันต์ิ

DNS99 เทศบาลนครอุบลราชธานีปราณี เก็บเงิน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

15 ปหญิง

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

9.981 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปพริริสรา สิงหล

9.262 ร.ร. พิมายดํารงวิทยาคมกมลรัตน ปลาดรัมย

8.083 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาจิรัชญา ธรรมเนียม

7.574 ร.ร. พรเจริญวิทยาวริยา สมภักดี

7.475 เทศบาลนครสกลนครรัญชยา ศิริวงศ

7.446 ร.ร. สุรนารีวิทยาอริศรา สุขศาลา

7.097 ร.ร. นาวังวิทยาชนิตา กานุสนธ์ิ

6.858 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรชนก คําหาด

6.589 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ควัมพรหม

6.5010 ร.ร. นายมวิทยาคารรัตนากร มั่นใจ

6.4711 ร.ร. นาวังวิทยาลลิตา เคร่ิแงทิพย

5.6912 ร.ร. สุรนารีวิทยาธนภรณ เสมาปรุ

5.5613 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคปยะธิดา จันทรหอม

5.1014 ร.ร. สองครพิทยาคมพิชญาภา จบสูงเนิน

4.4415 ร.ร. สุรธรรมพิทักษมนทาริน อินจันทึก

4.0516 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาสุดารัตน ไมตรีแพน

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาธารทิพย อุบลชา

DNS99 เทศบาลนครสกลนครสุนิตา ตุปฏิ

DNS99 ร.ร. นารีนุกูลอัญชลี สุนเสียง

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมพันพัสสา นานประโคน

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาณัฐสุดา เพรชฤทธ์ิ


