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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.671 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มปัณฑกิา แป้นแกว้

8.782 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์

8.903 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาเอมวกิา เหยีดขนุทด

8.934 ร.ร. พทุธยาศรมนัฐณชิา แซเ่ลา้

8.975 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัชลดา ฟักทองมาก

9.056 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

9.107 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิตยิากร ดําทอง

9.228 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วรรณสิา เรอืงศรี

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.9

8.991 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัชลดา ฟักทองมาก

9.012 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิตยิากร ดําทอง

9.073 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

9.164 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยากลัยรัตน ์นพคณุ

9.225 ร.ร. ดรโุณทัยประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

10.276 ร.ร. วดัเขาพระพรหมพร ทองนอ้ย

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยามารษิา ภสูดีนิ

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ปราณปรยิา ปู่ สงัข์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.3

8.831 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์

9.172 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วรรณสิา เรอืงศรี

9.623 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามสนุศิา แกว้ศรทีอง

9.694 ร.ร. วดัเขาพระสธุดิา เสยีงล้ํา

9.995 ร.ร. พทุธยาศรมนงนภัส พรหมทอง

9.996 ร.ร. อนุบาลงามทองธนัชพร กลา้หาญ

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาวจิติตรา คําศลีา

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์อรณชิ รักษ์จันทร์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

8.631 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มปัณฑกิา แป้นแกว้

8.902 ร.ร. พทุธยาศรมนัฐณชิา แซเ่ลา้

8.943 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาเอมวกิา เหยีดขนุทด

9.304 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วรางคณา พลายทอง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีหญงิ

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

9.495 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามชนกิานต ์คนใหญบ่า้น

9.676 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิสนุติา แกว้สวุรรณ

9.987 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีกญัญารัตน ์ชชูว่ย

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎธดิา พทุธโกษา

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.6

13.721 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มปัณฑกิา แป้นแกว้

13.912 ร.ร. พทุธยาศรมนัฐณชิา แซเ่ลา้

14.123 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาเอมวกิา เหยีดขนุทด

14.194 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ปารฉัิตร รามแป้น

14.265 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัชลดา ฟักทองมาก

14.336 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์

14.517 ร.ร. พทุธยาศรมศริภัสสร ขนุทน

14.578 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.0

ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ชรนิทรท์พิย ์เวยีงชยั

13.801 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มปัณฑกิา แป้นแกว้

14.272 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาเอมวกิา เหยีดขนุทด

14.513 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์

14.904 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามฐาปน ีแซจู่

15.525 ร.ร. วดัเขาพระสธุดิา เสยีงล้ํา

16.436 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีป่ินทอง ทองขวัญ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.2

14.191 ร.ร. พทุธยาศรมนัฐณชิา แซเ่ลา้

14.232 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ปารฉัิตร รามแป้น

14.673 ร.ร. อนุบาลงามทองนุษรา ปานศริิ

14.784 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยากลัยรัตน ์นพคณุ

14.815 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิตยิากร ดําทอง

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาเพชรลดัดา คําชนุ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

14.501 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัชลดา ฟักทองมาก
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

14.762 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วรรณสิา เรอืงศรี

15.853 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามพมิพช์นก สามงามพุม่

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยามารษิา ภสูดีนิ

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ธัญชนก ชยัพลสทิธิ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎธดิา พทุธโกษา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.2

14.501 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

14.592 ร.ร. พทุธยาศรมศริภัสสร ขนุทน

14.743 ร.ร. ดรโุณทัยประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

15.394 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีอรศริ ิชา่งชมุ

15.495 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิสนุติา แกว้สวุรรณ

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์กมลชนก ชชูว่ย

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.8

21.231 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มปัณฑกิา แป้นแกว้

21.512 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ปารฉัิตร รามแป้น

21.673 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาเอมวกิา เหยีดขนุทด

21.704 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัชลดา ฟักทองมาก

21.845 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์

22.176 ร.ร. อนุบาลงามทองนุษรา ปานศริิ

22.537 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยากลัยรัตน ์นพคณุ

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิตยิากร ดําทอง

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

21.151 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มปัณฑกิา แป้นแกว้

22.102 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยากลัยรัตน ์นพคณุ

22.113 ร.ร. อนุบาลงามทองนุษรา ปานศริิ

23.654 ร.ร. บา้นควนพนางตงุเบญจพร บญุมณี

24.365 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามพมิพช์นก สามงามพุม่

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์กมลชนก ชชูว่ย

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยามารษิา ภสูดีนิ

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิสนุติา แกว้สวุรรณ



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 11 of 74

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีหญงิ

150 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.5

21.551 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ปารฉัิตร รามแป้น

21.822 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์

22.393 ร.ร. พทุธยาศรมศริภัสสร ขนุทน

22.624 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามฐาปน ีแซจู่

23.845 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีณชิา ยออี

24.796 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีป่ินทอง ทองขวัญ

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ธัญชนก ชยัพลสทิธิ์

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาวจิติตรา คําศลีา

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.0

21.571 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาเอมวกิา เหยีดขนุทด

21.802 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัชลดา ฟักทองมาก

22.073 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิตยิากร ดําทอง

22.244 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

22.585 ร.ร. ดรโุณทัยประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

24.056 ร.ร. วดัเขาพระสธุดิา เสยีงล้ํา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎธดิา พทุธโกษา

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
56.841 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วรนชิฐา วเิศษประไพ1

1 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ปภานันท ์นาคขวัญ2
1 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วรรณสิา เรอืงศรี3

1 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ปารฉัิตร รามแป้น4

57.062 ร.ร. พทุธยาศรมสวภัทร สงจนุ1

2 ร.ร. พทุธยาศรมปาลติา คงดว้ง2
2 ร.ร. พทุธยาศรมนัฐณชิา แซเ่ลา้3

2 ร.ร. พทุธยาศรมศริภัสสร ขนุทน4
59.213 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามกวนิตรา กลางคล้ํา1

3 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามสนุศิา แกว้ศรทีอง2
3 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามชนกิานต ์คนใหญบ่า้น3

3 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามฐาปน ีแซจู่4

59.714 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิรัตนากร ไชยวงษ์1
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีหญงิ

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิปภาดา จันทกาญจน์2
4 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิสนุติา แกว้สวุรรณ3

4 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิตยิากร ดําทอง4
1:00.195 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีไอรสิา พรมมา1

5 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์2
5 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีปราลติา พชิยั3

5 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัชลดา ฟักทองมาก4
1:01.066 ร.ร. อนุบาลงามทองศภุาพชิญ ์ชศูรี1

6 ร.ร. อนุบาลงามทองปรชิญา นอ้ยนึง่2
6 ร.ร. อนุบาลงามทองธนัชพร กลา้หาญ3

6 ร.ร. อนุบาลงามทองนุษรา ปานศริิ4
1:01.317 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีกญัญารัตน ์ชชูว่ย1

7 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีป่ินทอง ทองขวัญ2
7 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีอรศริ ิชา่งชมุ3

7 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีณชิา ยออี4
1:02.008 ร.ร. วดัเขาพระปิยะดา คงทอง1

8 ร.ร. วดัเขาพระสธุดิา เสยีงล้ํา2
8 ร.ร. วดัเขาพระบัณฑติา เภอรักษ์3

8 ร.ร. วดัเขาพระชตุมิา วรีะสขุ4

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐23041  ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์

‐23043  ร.ร. พทุธยาศรม

‐23034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

‐23038  ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวี

‐23046  ร.ร. วดัเขาพระ

‐23052  ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยา

‐23040  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

‐23012  ร.ร. อนุบาลงามทอง

‐23070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

‐23007  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีหญงิ

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
55.971 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วรางคณา พลายทอง1

1 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ปารฉัิตร รามแป้น2

1 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ปภานันท ์นาคขวัญ3
1 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)จรินันทร ์นุ่นแกว้4

1 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)วรรณสิา เรอืงศรี5
55.992 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีไอรสิา พรมมา1

2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีศรินิทพิย ์ศรกีาญจน์2
2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัชลดา ฟักทองมาก3

2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีปราลติา พชิยั4
2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีฤทยักานต ์ศรสีวสัดิ์5

57.313 ร.ร. พทุธยาศรมปาลติา คงดว้ง1
3 ร.ร. พทุธยาศรมสวภัทร สงจนุ2

3 ร.ร. พทุธยาศรมศริภัสสร ขนุทน3
3 ร.ร. พทุธยาศรมนสิติา วฒันพันธ์4

3 ร.ร. พทุธยาศรมนัฐณชิา แซเ่ลา้5
59.454 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามกวนิตรา กลางคล้ํา1

4 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามสนุศิา แกว้ศรทีอง2
4 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามพมิพช์นก สามงามพุม่3

4 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามชนกิานต ์คนใหญบ่า้น4
4 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามฐาปน ีแซจู่5

59.575 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิรัตนากร ไชยวงษ์1
5 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิกญัญารัตน ์รัตนะโสม2

5 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิปภาดา จันทกาญจน์3
5 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิสนุติา แกว้สวุรรณ4

5 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิตยิากร ดําทอง5
1:01.196 ร.ร. อนุบาลงามทองปรชิญา นอ้ยนึง่1

6 ร.ร. อนุบาลงามทองชวศิา ถวาย2
6 ร.ร. อนุบาลงามทองธนัชพร กลา้หาญ3

6 ร.ร. อนุบาลงามทองศภุาพชิญ ์ชศูรี4
6 ร.ร. อนุบาลงามทองนุษรา ปานศริิ5

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐23007  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีหญงิ

5x80 Relay

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐23040  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

‐23041  ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์

‐23034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

‐23070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

‐23052  ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยา

‐23012  ร.ร. อนุบาลงามทอง

‐23043  ร.ร. พทุธยาศรม

‐23046  ร.ร. วดัเขาพระ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3.891 ร.ร. วดัเขาพระชตุมิา วรีะสขุ

3.892 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีปราลติา พชิยั

3.803 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีณชิา ยออี

3.754 ร.ร. บา้นควนพนางตงุเบญจพร บญุมณี

3.385 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีไอรสิา พรมมา

3.296 ร.ร. วดัเขาพระพรหมพร ทองนอ้ย

3.227 ร.ร. พทุธยาศรมสวภัทร สงจนุ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎธดิา พทุธโกษา

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาภาวณีิ พปิระโคน

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยามารษิา ภสูดีนิ

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์กมลชนก ชชูว่ย

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ชรนิทรท์พิย ์เวยีงชยั


