
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการแข่งขัน 

18 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

18 ปหญิง

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +1.6

12.381 ร.ร. นารีนุกูลแพรทอง วรรณโคตร

12.462 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาวิณี พุดบุรี

12.503 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง

12.724 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญญาวีร มาสูงเนิน

12.855 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย

12.916 ร.ร. บัวลายปภัสดา ยินดี

13.047 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสุภาวดี อินตาถึง

13.068 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภัทรสุดา ถิ่นราม

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.6

13.121 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย

13.992 ร.ร. ฝางวิทยายนวันวิสา เชิดชู

14.453 ร.ร. สุรนารีวิทยานิศาชน เสมาฟรุ

14.774 เทศบาลนครสกลนครศศิธร ผาสีดา

14.795 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยยุวดี พรบันลือลาภ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดคิริมา ศรีมงคุณ

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมยุพิน สมบูรณ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +2.4

12.661 ร.ร. นารีนุกูลแพรทอง วรรณโคตร

13.172 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภัทรสุดา ถิ่นราม

14.003 ร.ร. บัวลายวนัชพร สอนดี

14.544 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมศศิกานต ปฎิพันโต

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดรัตวัล บอคําเกิด

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสุจิตรา ชวดสุวรรณ

DNS99 ร.ร. วาปปทุมพันพสา สิงหขรณ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 ‐0.3

12.841 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาวิณี พุดบุรี

13.432 ร.ร. บัวลายปภัสดา ยินดี

13.983 ร.ร. วาปปทุมจีรนันท กําบังกาย

14.504 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพิมพสุดา สินปรุ

15.715 ร.ร. พุทไธสงอัญรินทร รุงเปา

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารนันทนภัส คําเลิศ

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาสุวนันท พลสุด

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +1.5

13.001 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญญาวีร มาสูงเนิน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +1.5

13.792 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคชลธิชา มัดทู

14.533 ร.ร. โชคชัยสามัคคีชุติมา ฉาวกระโทก

15.044 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวริตสรา ชมพูวิเศษ

DNS99 ร.ร. กุฉินารายณนภัสวรรณ ขอมีกลาง

DNS99 เทศบาลนครสกลนครคําแกว ศรีนารัตน

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมกิติพร ซองตา

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาเบญจรัตน สมบูรณ

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +1.5

12.661 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง

13.112 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสุภาวดี อินตาถึง

13.613 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีกัญญารัตน ทนดี

13.774 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเฟองลดา เสียงเลิศ

14.245 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวิราวรรณ มูลจันทรทรง

15.466 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปยวรรณ ใครบุตร

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมอรอนงค สมบูรณ

400 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

58.561 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาระวิวรรณ ประติเก

58.902 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส

1:01.713 ร.ร. พุทไธสงปทวรรณ สุรไกรกุล

1:02.454 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีปทมา ทาธิสา

1:02.725 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหัน

1:04.296 ร.ร. วาปปทุมพันพสา สิงหขรณ

1:08.047 ร.ร. นารีนุกูลเครือวัลย พันธมณี

DNS99 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลศิรินภา พัวจาน

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

1:06.551 ร.ร. นารีนุกูลเครือวัลย พันธมณี

1:07.782 ร.ร. ฝางวิทยายนวิภาภรณ มาปอง

1:09.073 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารโชติกา แสนชัยวงษา

1:16.874 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยยุวดี พรบันลือลาภ

1:20.855 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคชลธิชา มัดทู

1:26.066 ร.ร. โนนขาวิทยาเบญจรัตน สมบูรณ

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมสุภาวดี พรอมจิตร

DNS99 ร.ร. โชคชัยสามัคคีชุติมา ฉาวกระโทก
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

400 m.
คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

1:00.671 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส

1:04.332 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีปทมา ทาธิสา

1:11.043 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวิราวรรณ มูลจันทรทรง

1:11.334 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากลอยใจ ตุยไชย

1:12.675 ร.ร. ฝางวิทยายนตนนํ้า ไทยนอย

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาปวัชญา ปุยวงค

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดจิรารัตน สิงหประเสริฐ

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษศิริฉัตร มนัสศิลา

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

1:07.251 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาระวิวรรณ ประติเก

1:11.632 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอําพร อันศิริ

1:14.093 เทศบาลนครสกลนครจิรารัตน คําศรี

1:17.244 ร.ร. โนนขาวิทยาสุวนันท พลสุด

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษปาณิสรา ขจัดมลทิน

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดเบจมาศ น่ิมมาศ

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเฟองฟา วรจักร

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

1:03.851 ร.ร. พุทไธสงปทวรรณ สุรไกรกุล

1:04.332 ร.ร. วาปปทุมพันพสา สิงหขรณ

1:06.153 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลศิรินภา พัวจาน

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมปวีณา แพงจะโปะ

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครชลณิชา สีเพียชัย

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมยุพิน สมบูรณ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดคิริมา ศรีมงคุณ

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

1:04.811 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหัน

1:09.512 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกิติยา งูพิมาย

1:09.573 ร.ร. พุทไธสงวรัญญา แจบไธสง

1:16.374 ร.ร. โชคชัยสามัคคีพิมผกา ยํ้าสันเทียะ

1:29.655 ร.ร. โคราชพิทยาคมพเล็งค เทาโคกกรวด

1:35.906 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมทิพยรัตน สุวรรณศรี

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมอรอนงค สมบูรณ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:19.861 ร.ร. นารีนุกูลกันยารัตน หนูพร

2:20.702 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล

2:26.223 ร.ร. กุฉินารายณธิดาพร ปยมาตย

2:37.524 ร.ร. นารีนุกูลเครือวัลย พันธมณี

2:50.885 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารโชติกา แสนชัยวงษา

2:55.506 ร.ร. ฝางวิทยายนภาวดี หงษชมภู

2:56.477 ร.ร. พุทไธสงนิลภัทร แจบไธสง

3:01.278 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอําพร อันศิริ

3:16.449 ร.ร. โชคชัยสามัคคีพิมผกา ยํ้าสันเทียะ

3:24.2310 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคกิติยาภรณ พิมพอุบล

DNS99 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมนพเกา แกวโพธ์ิกลาง

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมสุจิตรา ทิพยสม

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมชาลิสา เอมสินเทียะ

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมปวีณา แพงจะโปะ

DNS99 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอรวี งามพันธ

DNS99 ร.ร. พุทไธสงนิลภัทร แจบไธสง

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดจิรารัตน สิงหประเสริฐ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดเบจมาศ น่ิมมาศ

DNF99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปล่ืมกลม ปะตังถาโต

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.8

4:59.791 ร.ร. กุฉินารายณธิดาพร ปยมาตย

5.19.052 ร.ร. นารีนุกูลกันยารัตน หนูพร

5:38.863 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปล่ืมกลม ปะตังถาโต

5:51.954 ร.ร. กัลยาณวัตรอังสุมาลิน อุนผาง

8:07.145 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจิรัชญา ยนจอหอ

DNF99 ร.ร. โนนขาวิทยาอัญมณี พวงพลับ

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาปาริชาติ ศิริบุตร

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมผกามาศ สายโรจน

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดอิศราธร ชิตชลธาร

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาพัชรินทร วงศราษฎร

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมอรอนงค สมบูรณ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดปยพร จันทพันธ

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมยุพิน สมบูรณ

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมพนิดา ยุบลพันธ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2561

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

11:17.0951 ร.ร. กุฉินารายณธิดาพร ปยมาตย

11:53.5702 ร.ร. นารีนุกูลกันยารัตน หนูพร

11:55.6783 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54  จ. อํานาจเจริญพรธิรา สําราญเย็น

12:20.4034 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปชลธิชา อําไพพิศ

12:46.4385 ร.ร. กัลยาณวัตรอังสุมาลิน อุนผาง

13:12.4936 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาปล่ืมกลม ปะตังถาโต

14:09.0987 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพุทธชาติ ศรีเกียรติ

14:33.5778 ร.ร. กุฉินารายณภัทรวิภาวี สุวรรณหาร

17:23.7609 ร.ร. โชคชัยสามัคคีจิรัชญา ยนจอหอ

19:02.54810 ร.ร. โนนขาวิทยาอัญมณี พวงพลับ

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครมณีฉาย กรพันธ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดปยพร จันทพันธ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดอิศราธร ชิตชลธาร

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาปาริชาติ ศิริบุตร

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมผกามาศ สายโรจน

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาพัชรินทร วงศราษฎร

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมกัลยากร ศิริจันทร

100 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.9

14.991 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐธิชา เส็งนา

15.592 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง

17.443 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรคนึงสุข กลาย่ิง

17.474 ร.ร.กุดจิกวิทยาพัทธธิชา แซเลา

19.205 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคจันจิรา วงศรี

19.696 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปยวรรณ ใครบุตร

19.717 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพิมพสุดา สินปรุ

19.818 ร.ร. สุรนารีวิทยาศุภิสรา เหยียดกระโทก

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.7

15.521 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐธิชา เส็งนา

17.732 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรคนึงสุข กลาย่ิง

17.963 ร.ร.กุดจิกวิทยาพัทธธิชา แซเลา

20.054 ร.ร. สุรนารีวิทยาศุภิสรา เหยียดกระโทก

20.085 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคจันจิรา วงศรี

21.126 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยยุวดี พรบันลือลาภ
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

100 m. Hurdles

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.7

DNS99 ร.ร. โคราชพิทยาคมสุภาวดี พรอมจิตร

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 ‐0.1

16.641 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง

19.962 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพิมพสุดา สินปรุ

20.043 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปยวรรณ ใครบุตร

22.724 ร.ร. สองครพิทยาคมยุพิน หอมหวน

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาปวัชญา ปุยวงค

DNS99 ร.ร. กุฉินารายณนภัสวรรณ ขอมีกลาง

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมพนิดา ยุบลพันธ

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:14.832 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาธณิญารัตน คงฤทธ์ิ

1:15.633 ร.ร. พุทไธสงวรัญญา แจบไธสง

1:21.675 ร.ร. สุรนารีวิทยาปุณยนุช เปลงจิตต

1:26.717 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากลอยใจ ตุยไชย

1:30.9710 เทศบาลนครสกลนครจิรารัตน คําศรี

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมพนิดา ยุบลพันธ

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

1:10.791 ร.ร. ฝางวิทยายนวิภาภรณ มาปอง

1:17.694 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอําพร อันศิริ

1:22.666 ร.ร. โคราชพิทยาคมสุภาวดี พรอมจิตร

1:28.568 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปยวรรณ ใครบุตร

1:28.699 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคกิติยาภรณ พิมพอุบล

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี

DNS99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพนิดา  ศรีกิมแกว

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:18.381 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาอังควรา อวมมีเพียร1
1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาระวิวรรณ ประติเก2
1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล3
1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส4

2:18.392 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง1
2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย2
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง3
2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกิติยา งูพิมาย4

2:26.893 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอภิญญา สาริหา1
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาวิณี พุดบุรี2
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหัน3
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอําพร อันศิริ4

2:26.914 ร.ร. พุทไธสงนิลภัทร แจบไธสง1
4 ร.ร. พุทไธสงอัญรินทร รุงเปา2
4 ร.ร. พุทไธสงวรัญญา แจบไธสง3
4 ร.ร. พุทไธสงปทวรรณ สุรไกรกุล4

2:38.945 ร.ร. ฝางวิทยายนวันวิสา เชิดชู1
5 ร.ร. ฝางวิทยายนตนนํ้า ไทยนอย2
5 ร.ร. ฝางวิทยายนภาวดี หงษชมภู3
5 ร.ร. ฝางวิทยายนวิภาภรณ มาปอง4

2:52.976 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวริตสรา ชมพูวิเศษ1
6 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอินทรธิรา ศรีมาศ2
6 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวิราวรรณ มูลจันทรทรง3
6 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวริตสรา ชมพูวิเศษ4

3:12.637 เทศบาลนครสกลนครศศิธร ผาสีดา1
7 เทศบาลนครสกลนครเมธานี บุตแสง2
7 เทศบาลนครสกลนครนันททพร โคกศรีอํานวย3
7 เทศบาลนครสกลนครจิรารัตน คําศรี4

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐27012 ร.ร. พุทไธสง

‐27065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

‐27038 ร.ร. ฝางวิทยายน

‐27009 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐27035 เทศบาลนครสกลนคร

‐27033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

‐27064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐27016 ร.ร. หนองมวงวิทยาคาร

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

49.001 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญญาวีร มาสูงเนิน1
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส2
1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาอังควรา อวมมีเพียร3
1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาระวิวรรณ ประติเก4

49.222 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปลลิตา เวทไธสง1
2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง2
2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย3
2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกิติยา งูพิมาย4

50.843 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอภิญญา สาริหา1
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาวิณี พุดบุรี2
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหัน3
3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสุภัสสรา ไขระวิ4

53.114 ร.ร. บัวลายกนกวรรณ มวงสูงเนิน1
4 ร.ร. บัวลายวนัชพร สอนดี2
4 ร.ร. บัวลายปภัสดา ยินดี3
4 ร.ร. บัวลายจิราวรรณ ใจดี4

57.155 ร.ร. สุรธรรมพิทักษศิริฉัตร มนัสศิลา1
5 ร.ร. สุรธรรมพิทักษสุวนันท คงรอด2
5 ร.ร. สุรธรรมพิทักษธนพร ภัทรชัยยาคุปต3
5 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพิมพสุดา สินปรุ4

57.386 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคสุภาพร แคนเภา1
6 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคจันจิรา วงศรี2
6 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคกิติยาภรณ พิมพอุบล3
6 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคชลธิชา มัดทู4

57.477 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวริตสรา ชมพูวิเศษ1
7 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารโชติกา แสนชัยวงษา2
7 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอินทรธิรา ศรีมาศ3
7 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวิราวรรณ มูลจันทรทรง4

1:06.818 ร.ร. พุทไธสงอัญรินทร รุงเปา1
8 ร.ร. พุทไธสงวรัญญา แจบไธสง2
8 ร.ร. พุทไธสงนิลภัทร แจบไธสง3
8 ร.ร. พุทไธสงปทวรรณ สุรไกรกุล4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

51.301 ‐27064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

54.002 ‐27012 ร.ร. พุทไธสง

54.783 ‐27034 ร.ร. บัวลาย
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

4x100  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

57.714 ‐27018 ร.ร. สุรธรรมพิทักษ

DNS99 ‐27065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

DNS99 ‐27038 ร.ร. ฝางวิทยายน

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

49.531 ‐27009 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

50.132 ‐27033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70

57.103 ‐27016 ร.ร. หนองมวงวิทยาคาร

1:00.354 ‐27059 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

1:00.735 ‐27035 เทศบาลนครสกลนคร

4x400  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4:02.341 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล1
1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส2
1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาลักษม ีสงพรม3
1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาระวิวรรณ ประติเก4

4:05.852 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปกิติยา งูพิมาย1
2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง2
2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย3
2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง4

4:16.893 ร.ร. พุทไธสงนิลภัทร แจบไธสง1
3 ร.ร. พุทไธสงวรัญญา แจบไธสง2
3 ร.ร. พุทไธสงอัญรินทร รุงเปา3
3 ร.ร. พุทไธสงปทวรรณ สุรไกรกุล4

4:22.474 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหัน1
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอําพร อันศิริ2
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอภิญญา สาริหา3
4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพุทธชาติ ศรีเกียรติ4

5:07.765 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวริตสรา ชมพูวิเศษ1
5 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารโชติกา แสนชัยวงษา2
5 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอินทรธิรา ศรีมาศ3
5 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวิราวรรณ มูลจันทรทรง4

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐27016 ร.ร. หนองมวงวิทยาคาร

‐27033 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70
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ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
วันท่ี 13 - 15 ธันวาคม 2561

18 ปหญิง

4x400  Relay

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐27009 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐27035 เทศบาลนครสกลนคร

‐27059 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรค

‐27002 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

‐27064 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐27012 ร.ร. พุทไธสง

‐27067 ร.ร. โคราชพิทยาคม

‐27038 ร.ร. ฝางวิทยายน

‐27065 กีฬา อบจ. รอยเอ็ด

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

5.511 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสุภาวดี อินตาถึง

5.062 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสุภัสสรา ไขระวิ

4.933 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเสาวลักษณ จันทรสวาง

4.704 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรนุชธิดา นิลาราช

4.635 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคชลธิชา มัดทู

4.486 ร.ร. นาวังวิทยาปวัชญา ปุยวงค

4.397 ร.ร. สุรนารีวิทยาศุภิสรา เหยียดกระโทก

4.298 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพิมพสุดา สินปรุ

4.129 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธนันยา สีมืด

4.0210 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมปริศตา สีพา

3.8311 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากลอยใจ ตุยไชย

3.6012 เทศบาลนครสกลนครศศิธร ผาสีดา

3.5513 ร.ร. บานดานกรงกรางณัฏฐณิชา คิดดี

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมเปรมยุดา ทาหนองเภา

DNS99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากัญญาวีร มาสูงเนิน

DNS99 เทศบาลนครสกลนครคําแกว ศรีนารัตน

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวราภรณ บุญถึง

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารนันทนภัส คําเลิศ

DNS99 กีฬา อบจ. รอยเอ็ดจิรารัตน สิงหประเสริฐ

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1.701 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปปรางทิพย ชิดโคกกรวด

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวราภรณ บุญถึง
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18 ปหญิง

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

NM99 ร.ร. สองครพิทยาคมยุพิน หอมหวน

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

12.081 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลสุภาวดี อินตาถึง

10.442 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสุภัสสรา ไขระวิ

10.303 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเสาวลักษณ จันทรสวาง

10.294 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรนุชธิดา นิลาราช

10.075 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลธนันยา สีมืด

NM99 เทศบาลนครสกลนครจิรารัตน คําศรี

DNS99 เทศบาลนครสกลนครคําแกว ศรีนารัตน

DNS99 ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคมเปรมยุดา ทาหนองเภา

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารนันทนภัส คําเลิศ

DNS99 ร.ร. สุรธรรมพิทักษพิมพสุดา สินปรุ

NM99 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคจันจิรา วงศรี

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

39.031 ร.ร. พรเจริญวิทยาสิริยากร มิ่งโอโล

27.042 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาภัทรวดี พูลสวัสด์ิ

25.483 ร.ร. นาวังวิทยาพิมมาดา แรทอง

20.834 ร.ร. สองครพิทยาคมชนิตา สุขตะคุ

19.475 เทศบาลนครสกลนครเมธานี บุตแสง

19.356 ร.ร. บานดานกรงกรางอาลิษา สอนอินทร

18.967 ร.ร. สุรนารีวิทยาโยษิตา บุญกลาง

18.638 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาวิชชุตา สระเจริญ

15.099 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอินทรธิรา ศรีมาศ

12.0010 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวงตะวัน ศรีมาศ

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครอนาตญา ดงภูยาว

Hammer Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

37.381 ร.ร. สตรีราชินูทิศอารียา ทองงาม

28.322 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทรนิตยา แดงดา

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครธัญญาลักษณ เพ็งวงษา
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18 ปหญิง

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

8.671 ร.ร. หวยลึกผดุงวิทยาภัทรวดี พูลสวัสด์ิ

8.472 ร.ร. นาวังวิทยาพิมมาดา แรทอง

8.223 ร.ร. บานดานกรงกรางอาลิษา สอนอินทร

7.994 ร.ร. หวยแถลงพิทยาคมฐิติวรรณ ปดชาสุวรรณ

7.855 ร.ร. สุรนารีวิทยาโยษิตา บุญกลาง

7.296 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษาวิชชุตา สระเจริญ

6.457 เทศบาลนครสกลนครเมธานี บุตแสง

5.858 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารวงตะวัน ศรีมาศ

4.689 ร.ร. โคราชพิทยาคมกฤติยาภรณ ขอสูงเนิน

4.4910 ร.ร. หนองหวาพิทยาสรรคทับทิม แสนธิ

3.5411 ร.ร. โคราชพิทยาคมณัฐติยา ระยะ

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครธัญญาลักษณ เพ็งวงษา

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

33.451 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปรัชดาพร ปรุงกลาง

32.622 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยวัลย นิลผาย

32.523 กรีฑา ร.ร. อุดรพิทยานุกูลกันตินันท สุดสาว

30.464 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ 70 ปสุภัสตรา สิงหากลาง

22.545 ร.ร. สองครพิทยาคมชนิตา สุขตะคุ

22.616 ร.ร. หนองมวงวิทยาคารอินทรธิรา ศรีมาศ

21.757 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเมสิยา สงมี

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนครอนาตญา ดงภูยาว

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางณัฏฐณิชา คิดดี

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวราภรณ บุญถึง


