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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
7.921 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

8.132 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช

8.243 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์

8.314 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม

8.365 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชนาภา รัชชะ

8.426 ร.ร. อนุบาลเปียมรักนันธชิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

8.467 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีแพรวภิา หยูตุ้ง้

8.498 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.7

8.031 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

8.372 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม

8.573 ร.ร. อนุบาลเปียมรักเมธาวรินิทร ์รักกะเปา

8.744 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาศริประภา กวัง้ชว้น

8.895 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพพ์ศิา บัวเผือ่น

9.236 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐอร ถงุน้ําคํา

DQ99 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมอธชิา เพชรกลุ

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีภรูชิญา สขุสด

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.4

8.381 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีแพรวภิา หยูตุ้ง้

8.412 ร.ร. อนุบาลเปียมรักนันธชิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

8.453 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ

8.814 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสกุลัยา ชยัสทิธิ์

9.125 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)จรัิชญา ชายเกลีย้ง

DNS99 ร.ร. เขาชยัสนอมุาภร ดําทอง

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุมะลวิลัย ์ลลีากลุ

DNS99 ร.ร. เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)วสิาทศัน ์กาญจนโชติ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.0

8.271 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์

8.352 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชนาภา รัชชะ

8.583 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกลุธดิา ดษิฐรักษ์

8.814 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามอภัสรา ยิง่บตุร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.0

8.975 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)อรนนิ เพ็ชรศรี

9.156 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้อลสิา ศาลางาม

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงมนัสนันท ์สําอางกาย

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.0

8.881 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aลลภิัทร พวงทอง

8.902 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้สนุษิา ทองจาร

8.963 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรรณติา อนุพัฒน์

9.024 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ

9.345 ร.ร. ศรยีาภัยบัณฑติา งามดี

10.596 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาจริาพัชร ฉันทะ

DNS99 ร.ร. เขาชยัสนรสกิา คงออ่น

DNS99 ร.ร. หว้ยยอดรัฐชดิา คลายทกุข์

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.0

8.301 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช

8.822 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aหนึง่ฤทยั สลัยรักษ์

9.153 ร.ร. พัทลงุวลัลสา ศัทโธ

9.244 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์พรทพิย ์หนูเกือ้

9.415 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาวรรณกานต ์อสิรานุสรณ์

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีภรูชิญา สขุสด

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสภุัสรา จันทโตง้

DNS99 ร.ร. หว้ยยอดชนนิาถ คงขนั

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.7

12.451 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

12.592 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

12.713 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา

13.084 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์

13.115 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม

13.256 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชนาภา รัชชะ

13.327 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ

13.538 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมฐาปนยี ์โกละกะ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.2

13.681 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ

13.802 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ชนิดิาภา แกว้หยอด

14.153 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aลลภิัทร พวงทอง

14.234 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามอภัสรา ยิง่บตุร

DNS99 ร.ร. เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)วสิาทศัน ์กาญจนโชติ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาญาตติา นาเลือ่น

DQ99 ร.ร. อนุบาลเปียมรักนันธชิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.5

13.361 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์

13.992 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกลุสิรา แกว้เทวา

14.323 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวนัวสิา มะโนจตุิ

14.794 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์พรทพิย ์หนูเกือ้

17.095 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาจริาพัชร ฉันทะ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาเขมรกิา ศรรีะริ

DNS99 ร.ร. หว้ยยอดรัฐชดิา คลายทกุข์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

12.891 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

13.512 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชนาภา รัชชะ

14.423 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสกุลัยา ชยัสทิธิ์

14.764 ร.ร. พัทลงุวลัลสา ศัทโธ

DNS99 ร.ร. หว้ยยอดชนนิาถ คงขนั

DNS99 ร.ร. พัทลงุพชิชาอล คงผอม

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงมนัสนันท ์สําอางกาย

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.5

13.151 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา

13.412 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม

13.703 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมฐาปนยี ์โกละกะ

14.114 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aหนึง่ฤทยั สลัยรักษ์

14.615 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณัฐพร เอกศรวีชิยั

15.226 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาวรรณกานต ์อสิรานุสรณ์

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสภุัสรา จันทโตง้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

100 m.
คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.5

13.721 ร.ร. อนุบาลเปียมรักเมธาวรินิทร ์รักกะเปา

13.802 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมอธชิา เพชรกลุ

14.373 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้สนุษิา ทองจาร

14.454 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังพรรณติา อนุพัฒน์

16.035 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีภรูชิญา สขุสด

DNS99 ร.ร. เขาชยัสนรสกิา คงออ่น

DNS99 ร.ร. เกาะสมยุมะลวิลัย ์ลลีากลุ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.5

12.851 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

14.062 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ิหง้เขยีบ

14.593 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังณัฐอร ถงุน้ําคํา

14.744 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)จรัิชญา ชายเกลีย้ง

14.795 ร.ร. ศรยีาภัยบัณฑติา งามดี

DNS99 ร.ร. เขาชยัสนอมุาภร ดําทอง

300 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
41.141 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

41.532 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

42.793 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ีเสนาศกัดิ์

43.034 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมดารารัตน ์สรอ้ยสวุรรณ

43.585 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปาณศิา จันทรแ์กว้

46.156 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณชิารยี ์ศรภีชิมยม์ติร

46.417 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aลลภิัทร พวงทอง

47.508 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aหนึง่ฤทยั สลัยรักษ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
43.201 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์

43.372 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมดารารัตน ์สรอ้ยสวุรรณ

47.273 ร.ร. อนุบาลเปียมรักเมธาวรินิทร ์รักกะเปา

47.614 ร.ร. เวยีงสระอธชิา พทิกัษ์

50.095 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยานันทน์ภสั สงัขค์ร

50.566 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้ศศกิาญจน ์อภโิมทย์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
DQ99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยาพัชร พงศาปาน

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
45.811 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aหนึง่ฤทยั สลัยรักษ์

46.962 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ชนิดิาภา แกว้หยอด

48.553 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสภุัตตรา พวงคํา

49.814 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงทศัพชิา แยม้มลิ

50.595 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาวรรณกานต ์อสิรานุสรณ์

52.466 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้สธุติา ดาศรี

52.487 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิจฑุามณี พานชิ

DQ99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
43.271 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร

45.572 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณชิารยี ์ศรภีชิมยม์ติร

48.373 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)มัณฑกานต ์บญุเย็น

51.224 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานติยา เพชรสวุรรณ

51.225 ร.ร. พัทลงุวลัลสา ศัทโธ

52.656 ร.ร. วดัประดษิฐารามญาศนิ ีคลา้ยคลิง้

DNS99 ร.ร. เขาชยัสนอมุาภร ดําทอง

DQ99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
44.511 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปาณศิา จันทรแ์กว้

46.282 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aลลภิัทร พวงทอง

49.243 ร.ร. อนุบาลเปียมรักอาทติยา พุม่พวง

50.834 ร.ร. ศรยีาภัยจําปา แสนสขุ

54.225 ร.ร. วดัประดษิฐารามพชิศนิ ีคลา้ยคลิง้

DNS99 ร.ร. เขาชยัสนรสกิา คงออ่น

DNS99 ร.ร. หว้ยยอดรัฐชดิา คลายทกุข์

DQ99 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมอธชิา เพชรกลุ

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
44.501 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ีเสนาศกัดิ์

46.562 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ิหง้เขยีบ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

300 m.

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
50.683 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงกนกพมิพ ์เยอรมัน

57.454 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาจริาพัชร ฉันทะ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาสภุัสรา จันทโตง้

DNS99 ร.ร. เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)วสิาทศัน ์กาญจนโชติ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทรซิา ซู

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:40.9121 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ีเสนาศกัดิ์

1:40.9132 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยาพัชร พงศาปาน

1:50.736 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงประภัสสร แสงสงุ

1:52.858 ร.ร. เกาะสมยุแคทรยิา ราวนัคารเ์ตอร์

1:59.0913 ร.ร. ศรยีาภัยจําปา แสนสขุ

2:06.1621 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั สรุาษฎรธ์านีกรรกนก ทพิยพ์มิล

2:09.7122 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาจริาพัชร ฉันทะ

2:14.2424 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์มารษิา ชนะภักดี

DNS99 ร.ร. เขาชยัสนธัญญาพร นาคะสะรี

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยากญักมล สงัขแ์กว้

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:47.405 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณชิารยี ์ศรภีชิมยม์ติร

1:50.407 ร.ร. เวยีงสระอธชิา พทิกัษ์

1:57.5010 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธดิารัตน ์จติรธรรม

1:58.9412 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงจดิาภา แสงทะรา

1:59.3314 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุนัสรนิทร ์เภาเสน็

2:01.9316 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสภุัตตรา พวงคํา

2:11.6823 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)องัคณา สง่เสรมิ

2:19.9225 ร.ร. ทา่อแุทพทิยานติยา เพชรสวุรรณ

DNS99 ร.ร. บา้นคลองพังกลางสชุาวด ีอสิระ

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทรซิา ซู

DNS99 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีการต์มิา ศรภีริมยม์ติร

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:42.273 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปาณศิา จันทรแ์กว้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีหญงิ

600 m.

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:43.754 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวพิา ทองสขํีา

1:52.979 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาวรรณกานต ์อสิรานุสรณ์

1:57.7711 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)เกศณี เพ็ชรศรี

2:01.1915 ร.ร. บา้นคลองโรนันทน์ภสั พุม่กรด

2:03.3017 ร.ร. เวยีงสระอนัฐตยิา ภริมย์

2:05.0618 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aสรุอนงค ์ชชูพี

2:05.7419 ร.ร. วดัประดษิฐารามนภสร ทวพีงศศ์กัดิ์

2:05.8320 ร.ร. วดัประดษิฐารามพชิศนิ ีคลา้ยคลิง้

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิจฑุามณี พานชิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยามรัินต ีอลิพัฒน์

60 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
9.861 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

10.182 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมฐาปนยี ์โกละกะ

11.443 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชลธชิา แกว้รักษ์

12.414 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพพ์ศิา บัวเผือ่น

12.765 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัชชา เอยีดนุช

12.906 ร.ร. สรุาษฎรพ์ทิยาปาณสิรา สมัพันธ์

13.487 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์พรทพิย ์หนูเกือ้

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัชชา เอยีดนุช

ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชลธชิา แกว้รักษ์

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

ร.ร. สรุาษฎรพ์ทิยาปาณสิรา สมัพันธ์

ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมฐาปนยี ์โกละกะ

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชปารฉัิตร เครอืจันทร์

ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพพ์ศิา บัวเผือ่น

ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์พรทพิย ์หนูเกือ้
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีหญงิ

200 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
31.541 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

33.192 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมฐาปนยี ์โกละกะ

36.543 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาทศันยี ์บญุทองเล็ก

37.164 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวชรีญาณ สมรปู

38.175 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์มารษิา ชนะภักดี

39.466 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิจฑุามณี พานชิ

40.497 ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัชชา เอยีดนุช

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
ร.ร. บา้นคลองพังกลางสชุาวด ีอสิระ

ร.ร. พนางตงุธดิารัตน ์เสง้สวุรรณ

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง

ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวชรีญาณ สมรปู

ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเทรซิา ซู

ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิจฑุามณี พานชิ

ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมฐาปนยี ์โกละกะ

ร.ร. ทา่อแุทพทิยาทศันยี ์บญุทองเล็ก

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์มารษิา ชนะภักดี

ร.ร. ทุง่ใหญว่ทิยาคมณัชชา เอยีดนุช

ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์พรทพิย ์หนูเกือ้

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1:21.621 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม1

1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญาลกัษณ ์เพชรรักษ์2

1 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์3
1:21.832 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง1

2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร2
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ีเสนาศกัดิ์3

1:23.743 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีแพรวภิา หยูตุ้ง้1
3 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา2

3 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์3
1:24.434 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช1
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีหญงิ

3x100/200/300 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชนาภา รัชชะ2
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยาพัชร พงศาปาน3

1:24.915 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมอธชิา เพชรกลุ1
5 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมฐาปนยี ์โกละกะ2

5 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมดารารัตน ์สรอ้ยสวุรรณ3
1:31.436 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)จรัิชญา ชายเกลีย้ง1

6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ชนิดิาภา แกว้หยอด2
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)มัณฑกานต ์บญุเย็น3

1:34.797 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณัฐพร เอกศรวีชิยั1
7 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยานันทน์ภสั สงัขค์ร2

7 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสภุัตตรา พวงคํา3

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:27.811 ‐25061  ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิย

1:28.162 ‐25058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

1:31.113 ‐25034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

1:33.764 ‐25045  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

1:35.155 ‐25064  ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

DNS99 ‐25014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:23.671 ‐25070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

1:24.042 ‐25009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

1:25.123 ‐25039  ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนม

1:30.514 ‐25026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

1:32.875 ‐25008  ร.ร. ควนสบุรรณวทิยา

1:38.786 ‐25050  ร.ร. บา้นถ้ําผึง้

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
50.051 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกลุธดิา ดษิฐรักษ์1

1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง2

1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัตรพมิล จันทรชติ3
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร4
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
50.572 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอญัชล ีจนิโน1

2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์2

2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม3
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุธัญญาลกัษณ ์เพชรรักษ์4

50.823 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัตนต์กิาล นกขุม้1
3 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา2

3 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีแพรวภิา หยูตุ้ง้3
3 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์4

51.284 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุัสสรา เพ็ชรอาวธุ2

4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกลุสิรา แกว้เทวา3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชนาภา รัชชะ4

53.485 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมอธชิา เพชรกลุ1
5 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมฐาปนยี ์โกละกะ2

5 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมลัลนลีลติ สเุวช3
5 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมจาระว ีคําเกดิ4

53.646 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสภุัตตรา พวงคํา1
6 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาศริประภา กวัง้ชว้น2

6 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาสกุลัยา ชยัสทิธิ์3
6 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยานันทน์ภสั สงัขค์ร4

53.897 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพพ์ศิา บัวเผือ่น1
7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ิหง้เขยีบ2

7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ3
7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาทศันยี ์บญุทองเล็ก4

54.858 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aสรุอนงค ์ชชูพี1
8 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aหนึง่ฤทยั สลัยรักษ์2

8 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธดิารัตน ์จติรธรรม3

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
50.451 ‐25061  ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิย

51.182 ‐25070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

52.363 ‐25009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

53.734 ‐25039  ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนม
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีหญงิ

4x100  Relay

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
54.875 ‐25034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

DNS99 ‐25064  ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
50.631 ‐25058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

53.842 ‐25008  ร.ร. ควนสบุรรณวทิยา

54.233 ‐25045  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

54.334 ‐25026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

57.425 ‐25050  ร.ร. บา้นถ้ําผึง้

DNS99 ‐25069  ร.ร. อนุบาลเปียมรัก

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:56.041 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชรจุริา อรา่มเรอืง1

1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชหสัฑญิา อนิทรศร2

1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพัตรพมิล จันทรชติ3
1 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชภัทรวด ีเสนาศกัดิ์4

2:57.172 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอภญิญา ดว้งงาม1
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุชนดิา ชว่ยชโูชติ2

2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอาทมิา นอ้ยมสุกิ3
2 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุกณัฐกิา ชจัูนทร์4

2:57.843 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกลุสิรา แกว้เทวา1
3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปาณศิา จันทรแ์กว้2

3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชนาภา รัชชะ3
3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชปิยาพัชร พงศาปาน4

2:58.254 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีรัตนต์กิาล นกขุม้1
4 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภัทรมล บญุฤกษ์2

4 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีพัชรพร อนิตา3
4 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณชิารยี ์ศรภีชิมยม์ติร4

3:03.085 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมดารารัตน ์สรอ้ยสวุรรณ1
5 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมจาระว ีคําเกดิ2

5 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมลัลนลีลติ สเุวช3
5 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมอธชิา เพชรกลุ4
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีหญงิ

4x300  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3:15.456 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)องัคณา สง่เสรมิ1

6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)เกศณี เพ็ชรศรี2

6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)พชิชาภา กกแกว้3
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)พมิพศิา เชาวแ์พทย์4

3:22.017 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาทศันยี ์บญุทองเล็ก1
7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพชิญส์นิ ิหง้เขยีบ2

7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาธรีกานต ์เพ็งบญุ3
7 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาพมิพพ์ศิา บัวเผือ่น4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
3:00.801 ‐25058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

3:03.432 ‐25009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

3:05.553 ‐25039  ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนม

3:08.174 ‐25026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

3:15.285 ‐25008  ร.ร. ควนสบุรรณวทิยา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
3:02.211 ‐25061  ร.ร. อบุลรัตนราชกัญญาราชวทิย

3:04.682 ‐25070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

3:11.233 ‐25034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

3:13.994 ‐25045  ร.ร. ทา่อแุทพทิยา

DNS99 ‐25064  ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.031 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช

4.832 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีฐานติา มนตแ์กว้

4.763 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสงค์

4.504 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงจารวุรรณ ราหา

4.485 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอาทมิา นอ้ยมสุกิ

4.476 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุแพรพลอย แกนบญุ

4.437 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชตุกิาญจน ์ดํามี

4.278 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศริกิาญจน ์ศรวีจิติร

4.109 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาสวยญา วาเสาะ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

15 ปีหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3.8610 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังบษุบา จันสํารวม

3.8011 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปภาวรนิทร ์คงสง

3.6212 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมลัลนลีลติ สเุวช

3.5713 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจันทมิา ศรสีวุรรณ

3.4014 ร.ร. ประชาบํารงุวภิาวด ีเพ็ชรนอก

3.3815 ร.ร. พนางตงุธดิารัตน ์เสง้สวุรรณ

3.3316 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)อารยีา กดแกว้

3.0617 ร.ร. สรุาษฎรพ์ทิยาปาณสิรา สมัพันธ์

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนัตตา ทองคบุต์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาชาวาน ีมะแซ

DNS99 ร.ร. อนุบาลเปียมรักธัญญามาศ พฤกษ์บญุจันทร์

DNS99 ร.ร. บา้นคลองพังกลางสชุาวด ีอสิระ

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชนกนาถ หลอ่สี

DNS99 ร.ร. อนุบาลเปียมรักเมธาวรินิทร ์รักกะเปา

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.451 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมจาระว ีคําเกดิ

1.452 ร.ร. อบจ.2 (บา้นดอนเกลีย้ง)ภาลนิ ีบญุรอดชู

1.453 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีฐานติา มนตแ์กว้

1.404 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุัสสร ชมุนวล

1.305 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปภาวรนิทร ์คงสง

1.305 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุแพรพลอย แกนบญุ

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนัตตา ทองคบุต์

DNS99 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอรนุช  อนิทรเ์อยีด

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.631 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกาญจนา จะรรุาช

9.682 ร.ร. วเิชยีรมาตุกญัญาพัชร เกลีย้งสงค์

9.553 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุแพรพลอย แกนบญุ

9.164 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาสวยญา วาเสาะ

9.155 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชชตุกิาญจน ์ดํามี
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

15 ปีหญงิ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
8.506 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังบษุบา จันสํารวม

8.467 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังปภาวรนิทร ์คงสง

8.288 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาชาวาน ีมะแซ

7.729 ร.ร. พนางตงุธดิารัตน ์เสง้สวุรรณ

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงอนัตตา ทองคบุต์

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
39.711 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุลกัษณ์ ลาภเจรญิ

31.752 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยมาศ ทองคํา

30.483 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุอรนุช  อนิทรเ์อยีด

28.524 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกมลชนก มณีพรหม

25.265 ร.ร. ประชาบํารงุชตุสิรา คุม้เคยีม

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณัฐวรา ศรีี

DNS99 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้อลสิา ศาลางาม

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10.671 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกมลชนก มณีพรหม

10.192 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศภุลกัษณ์ ลาภเจรญิ

8.803 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีประภาวด ีแกว้ทอง

8.634 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีปิยมาศ ทองคํา

7.825 ร.ร. บา้นควนพนางตงุเบญญทพิย ์หอมขาว

7.726 ร.ร. ประชาบํารงุชลธชิา ปานป้อง

7.627 ร.ร. ประชาบํารงุชตุสิรา คุม้เคยีม

7.468 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาณชิกมล นุย้นอ้ย

6.739 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้อลสิา ศาลางาม

DNS99 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัยะลาวรรณกานต ์อสิรานุสรณ์

DNS99 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสภุัสสร ชมุนวล

DNS99 ร.ร. บา้นถ้ําผึง้ศศษิา มากแกว้


