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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.0

12.341 กกท. สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา

12.552 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

12.573 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

12.814 ร.ร. ศรยีาภัยภัทรพรรณ ชกูลู

12.995 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ

13.026 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชลัดดาวรรณ แซล่ิม้

13.027 กกท. สรุาษฎรธ์านีพรพชิชา จโิรจนพ์านชิ

13.458 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐมน โพธิเ์ซง่

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

13.191 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรจนา บญุเพ็ง

13.212 ร.ร. พระแสงวทิยาญาดา ออ๋งสทุธิ์

13.433 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงกนกกาญจน ์รักษ์พงศ์

13.564 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์

13.915 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเสาวลกัษณ ์นมขนุทด

14.006 ร.ร. วเิชยีรมาตุสภุัชชา ชมุผล

14.597 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสพัุฒศร ชคูง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.5

12.671 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

12.752 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุศภุสตุา รัตนวมิล

13.113 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ

13.124 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐมน โพธิเ์ซง่

14.825 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)พลอยชมพ ูสมหวงั

DNS99 ร.ร. เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)ญาณภัทร คําวเิศษ

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ศศวิรรณ จันทรแ์กว้

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.2

12.771 กกท. สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา Q

13.162 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชลัดดาวรรณ แซล่ิม้ Q

13.363 ร.ร. พัทลงุฐติาภรณ ์ภมูลิกัษณ์

13.394 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aจันทกานต ์เจรญิลาภ

13.985 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐธภิัทร ศฤงคาร

14.166 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Bณชิาดา รัชปะ



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 63 of 74

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.2

15.237 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วชัรเสรวีงศ์

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.5

13.011 ร.ร. ศรยีาภัยภัทรพรรณ ชกูลู

13.132 กกท. สรุาษฎรธ์านีพรพชิชา จโิรจนพ์านชิ

13.793 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพันพัสสา คําแหง

15.014 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์อรญา แสงอไุร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aกรรณกิาร ์มณีสวุรรณ

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Bศริวิรรณ พรกิบางเขม็

400 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
59.901 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aภัทรวรรณ จันพลโท 

1:00.402 ร.ร. พัทลงุบษุรอ มะหวเีอ็น

1:00.683 ร.ร. ศรยีาภัยภัทรพรรณ ชกูลู

1:01.214 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐมน โพธิเ์ซง่

1:05.975 กกท. สรุาษฎรธ์านีคัทลยีา บญุเย็น

1:07.496 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศวินาถ สกุรี

1:07.627 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

DQ99 กกท. สรุาษฎรธ์านีก ิง่กา้นต ์รักชาติ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
1:01.822 ร.ร. ศรยีาภัยภัทรพรรณ ชกูลู

1:05.933 ร.ร. พัทลงุชญานศิ เมง่ชว่ย

1:09.494 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์พรพันธ ์จันทรักษ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aกรรณกิาร ์มณีสวุรรณ

DNS99 ร.ร. วเิชยีรมาตุสกุานดา เพชรรักษา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aสดุารัตน ์มณีสวุรรณ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:02.301 กกท. สรุาษฎรธ์านีคัทลยีา บญุเย็น Q

1:04.612 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศวินาถ สกุรี Q

1:06.243 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชลัดดาวรรณ แซล่ิม้

1:06.294 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงฤทยัทพิย ์นวลขาว

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ศศวิรรณ จันทรแ์กว้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

400 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงพัณณติา แยม้มลิ

DNS99 ร.ร. พระแสงวทิยาญาดา ออ๋งสทุธิ์

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3
1:06.371 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสิสตุา ชนะคง

1:06.702 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์

1:10.053 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)นติพิร ปวูงัหมอ้

1:13.904 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Bบัณฑติา สดุใจ

1:15.155 ร.ร. เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)ญาณภัทร คําวเิศษ

1:15.396 ร.ร. สววีทิยาศริภิา วชัรเสรวีงศ์

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิสนุสิา อนิสวุรรณ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
1:00.801 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aภัทรวรรณ จันพลโท 

1:01.882 ร.ร. พัทลงุบษุรอ มะหวเีอ็น

1:05.973 กกท. สรุาษฎรธ์านีก ิง่กา้นต ์รักชาติ

1:07.324 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Bอภสิมัย สทิธดํิารง

1:07.335 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศริภิา พรมเหล็ก

1:08.046 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกานต ์สมาธิ

1:10.947 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์

DNS99 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารมนิตรา บญุนติย์

800 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:23.431 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aภัทรวรรณ จันพลโท 

2:25.642 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aรุง่ทวิา แกว้มี

2:31.483 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

2:34.254 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสิสตุา ชนะคง

2:47.965 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกานต ์สมาธิ

2:59.596 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

3:06.497 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากนกวรรณ บญุเหลอื

3:30.258 ร.ร. เขาพนมแบกศกึษาสภุาวติา คะหาร

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชมนิตรา บญุนติย์

DNS99 ร.ร. กาญจนาภเิษกวทิยาลยั กระบี่ศศวิรรณ จันทรแ์กว้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

1,500 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4:59.731 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aรุง่ทวิา แกว้มี

5:01.342 ร.ร. ศรยีาภัยสรุกาญจน ์วรรณะ

5:23.693 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกรณุา แป้นหมกึ

5:44.314 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

5:45.655 ร.ร. พระแสงวทิยาชลธชิา แกว้กลุ

5:51.456 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

6:04.647 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์อเนศดา เกดิมบีญุ

6:05.318 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

6:15.369 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชผกามาส เพ็ชรกลุ

6:48.6010 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าฎ ทองสมัฤทธิ์

7:06.3811 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิ ิอรปรยีา ภักดลีน้

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Bธติกิานต ์ขนุทอง

3,000 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
10:54.521 ร.ร. ศรยีาภัยสรุกาญจน ์วรรณะ

11:25.792 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aรุง่ทวิา แกว้มี

12:08.223 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกรณุา แป้นหมกึ

12:17.824 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กรรณกิาร ์ชศูรหีารัญ

12:26.495 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพรรณษา สขุเมตตา

12:29.606 ร.ร. พระแสงวทิยาชลธชิา แกว้กลุ

12:35.917 ร.ร. พระแสงวทิยาทพิเกสร อนันทกาญจน์

12:58.758 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสนินีาฏ ศกัดิแ์สง

13:19.089 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์อเนศดา เกดิมบีญุ

13:25.7410 ร.ร. สววีทิยาวภิาพร วนัอาทติย์

13:25.9511 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)นาศกนก ชศูรหีารัญ

13:39.0212 ร.ร. ชะอวดวทิยาคารณชิกมล ปลอดใจดี

13:53.2413 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพมิพศิา ขนุพบิลูย์

13:57.0614 ร.ร. สววีทิยาหฤทยั จรขํา

14:12.7315 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวษิา สวาท

14:36.3516 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอนงคน์าฎ ทองสมัฤทธิ์

14:45.3817 ร.ร. เขาชยัสนนัทรกิา ชแูกว้

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Bธติกิานต ์ขนุทอง
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีหญงิ

100 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
15.541 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

15.712 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

16.253 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสพุรรณษา เศษบปุผา

17.034 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aอรทยั จันทรเ์นม

17.745 กกท. สรุาษฎรธ์านีวรรัตน ์จนิดาเรอืง

18.186 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

18.867 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์

19.158 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aนุชจร ีพรหมพัด

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

16.631 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสพุรรณษา เศษบปุผา

17.632 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aอรทยั จันทรเ์นม

17.833 กกท. สรุาษฎรธ์านีวรรัตน ์จนิดาเรอืง

18.714 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

19.155 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมธัชมาศ นะมะ

19.226 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์

21.137 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์วนัสนันท ์ทพิยก์องลาศ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

15.731 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

16.172 ร.ร. อบุลรัตนราชกญัญาราชวทิยาลัย พัทลงุพมิพัสสร ชวดชมุ

18.503 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aนุชจร ีพรหมพัด

18.684 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์

20.195 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ณัฐธดิา เพชรรัตน์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aชนากานต ์สนิทวี

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์กลุธดิา บัวคํา

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

1:10.082 กกท. สรุาษฎรธ์านีคัทลยีา บญุเย็น

1:14.257 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aนุชจร ีพรหมพัด

1:19.5210 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์กลุธดิา บัวคํา

1:21.8111 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเกดสดุา เพ็งพอรู ้

DNS99 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงจริาพัชร โชคพชิยั
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีหญงิ

400 m. Hurdles

รอบชงิชนะเลศิ 1/ FINAL  1

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์

รอบชงิชนะเลศิ 2/ FINAL   2

1:11.414 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพทุธชาด เดโช

1:11.525 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์

1:14.608 ร.ร. กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สงฤทยัทพิย ์นวลขาว

1:24.5912 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากนกวรรณ บญุเหลอื

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aชนากานต ์สนิทวี

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภัทรวด ีดําคง

รอบชงิชนะเลศิ 3/ FINAL  3

1:08.761 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aอรทยั จันทรเ์นม

1:10.303 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง

1:14.206 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชจริาพัชร โชคพชิยั

1:18.969 ร.ร. บา้นนาวทิยาคมธัชมาศ นะมะ

1:26.4313 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศวินาถ สกุรี

DNS99 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ณัฐธดิา เพชรรัตน์

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2:19.761 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aจันทกานต ์เจรญิลาภ1

1 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐมน โพธิเ์ซง่2

1 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกรณุา แป้นหมกึ3
1 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aภัทรวรรณ จันพลโท 4

2:21.722 กกท. สรุาษฎรธ์านีวรพีรรณ มณีฉาย1
2 กกท. สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา2

2 กกท. สรุาษฎรธ์านีพรพชิชา จโิรจนพ์านชิ3
2 กกท. สรุาษฎรธ์านีคัทลยีา บญุเย็น4

2:26.973 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกชกร วางกลอน1
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพันพัสสา คําแหง2

3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชลัดดาวรรณ แซล่ิม้3
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศริภิา พรมเหล็ก4

2:30.744 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐธภิัทร ศฤงคาร1
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ2
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีหญงิ

4x100/200/300/400 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ยกดี3
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสิสตุา ชนะคง4

2:36.095 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสพัุฒศร ชคูง1
5 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์2

5 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพมิพศิา ขนุพบิลูย์3
5 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์4

2:49.306 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์สภุาวติา หนูราม1
6 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์วนัสนันท ์ทพิยก์องลาศ2

6 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ณัฐธดิา เพชรรัตน์3
6 ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์ภัทรวด ีดําคง4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
‐27058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

‐27074  ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์

‐27014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

‐27027  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

‐27029  กกท. สรุาษฎรธ์านี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
‐27073  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

‐27026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

‐27042  ร.ร. พัทลงุ

‐27016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

‐27009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
48.871 กกท. สรุาษฎรธ์านีวรพีรรณ มณีฉาย1

1 กกท. สรุาษฎรธ์านีเบญจรัตน ์ดว้งเรอืง2
1 กกท. สรุาษฎรธ์านีพรพชิชา จโิรจนพ์านชิ3

1 กกท. สรุาษฎรธ์านีภาวณีิ ศรเีหรา4
49.992 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aจันทกานต ์เจรญิลาภ1

2 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐมน โพธิเ์ซง่2
2 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aภัทรวรรณ จันพลโท 3
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีหญงิ

4x100  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกรณุา แป้นหมกึ4

50.413 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกชกร วางกลอน1

3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชพันพัสสา คําแหง2
3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์นวลเขยีว3

3 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง4
50.614 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐธภิัทร ศฤงคาร1

4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ยกดี2
4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกานต ์สมาธิ3

4 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพสิชา ชาํนาญธรุะกจิ4
52.605 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังนพเกา้ ลกูแกว้1

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังศวินาถ สกุรี2
5 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังเสาวลกัษณ ์นมขนุทด3

5 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังรจนา บญุเพ็ง4
54.266 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์พรพันธ ์จันทรักษ์1

6 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์กลุธดิา บัวคํา2
6 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์อรญา แสงอไุร3

6 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์4
56.467 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กรรณกิาร ์ชศูรหีารัญ1

7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)นติพิร ปวูงัหมอ้2
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)นาศกนก ชศูรหีารัญ3

7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)พลอยชมพ ูสมหวงั4
DQ99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสพัุฒศร ชคูง1

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์2
99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพมิพศิา ขนุพบิลูย์3

99 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
49.151 ‐27029  กกท. สรุาษฎรธ์านี

51.442 ‐27026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

56.433 ‐27074  ร.ร. หวัไทรบํารงุราษฎร์

DNS99 ‐27073  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

DNS99 ‐27042  ร.ร. พัทลงุ

DNS99 ‐27016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีหญงิ

4x100  Relay
คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2

50.761 ‐27058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

50.802 ‐27009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

51.963 ‐27014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

54.424 ‐27034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

54.755 ‐27027  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

56.336 ‐27024  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษ

4x400  Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4:07.041 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aจันทกานต ์เจรญิลาภ1

1 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐมน โพธิเ์ซง่2

1 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aรุง่ทวิา แกว้มี3
1 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aภัทรวรรณ จันพลโท 4

4:18.482 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชลัดดาวรรณ แซล่ิม้1
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชออ่นนุช จันทรท์อง2

2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกวลนิ โสดา3
2 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชศริภิา พรมเหล็ก4

4:19.053 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐกานต ์สมาธิ1
3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชพลอยไพลนิ ยกดี2

3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชณัฐธภิัทร ศฤงคาร3
3 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวสิสตุา ชนะคง4

4:38.124 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์พรพันธ ์จันทรักษ์1
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์กลุธดิา บัวคํา2

4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์อเนศดา เกดิมบีญุ3
4 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์จรัิชญา สาระรัตน์4

4:38.185 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมสพัุฒศร ชคูง1
5 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมอรญา ตรรีนิทร์2

5 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมพมิพศิา ขนุพบิลูย์3
5 ร.ร. เคยีนซาพทิยาคมกมลชนก พรหมฤทธิ์4

4:52.836 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)นติพิร ปวูงัหมอ้1
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กรรณกิาร ์ชศูรหีารัญ2

6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)นาศกนก ชศูรหีารัญ3
6 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)พลอยชมพ ูสมหวงั4
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีหญงิ

4x400  Relay
คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1

‐27058  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศ

‐27014  ร.ร. กฬีาจังหวดัตรัง

‐27016  ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี

‐27073  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

‐27034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัส

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
‐27026  ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิ

‐27024  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษ

‐27027  ร.ร. เคยีนซาพทิยาคม

‐27009  ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราช

‐27042  ร.ร. พัทลงุ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
5.251 ร.ร. พนางตงุสภุาวัทน ์ชทูอง

4.872 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศดานันท ์ทพิยจั์นทร์

4.703 ร.ร. พัทลงุสภุาภรณ ์บัวจดุ

4.574 ร.ร. วดัทะเลนอ้ย (ลอยประชาคาร)เอมมกิา จันทรบ์รุี

4.515 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศศธิร มกุสง

4.406 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกลุนันท ์หตีชมุ

4.297 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีมานสิา รัชชะ

4.258 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกชกร วงัคะติ

4.109 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาพรชติา เชอืกล

4.0210 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐมน โพธิเ์ซง่

3.9811 ร.ร. ทา่อแุทพทิยากสุมุา ผอ่งแผว้

DNS99 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมกนกภัทร พรหมคุม้

DNS99 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี1 (ดอนสกัผดงุวทิย)์กลุธดิา บัวคํา

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aชนากานต ์สนิทวี

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)พลอยชมพ ูสมหวงั

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.601 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชสวุญิชา กนัราย



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 72 of 74

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

High Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1.602 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชกมลฉัตร เพยีรดี

1.403 ร.ร. พัทลงุจฑุามาศ เกษแกว้

1.404 ร.ร. อปุถัมภว์ทิยาพนมกนกภัทร พรหมคุม้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aชนากานต ์สนิทวี

DNS99 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาจัสมนิ ฮซูอฟ

Triple Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.291 ร.ร. พนางตงุสภุาวัทน ์ชทูอง

11.202 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศดานันท ์ทพิยจั์นทร์

10.623 ร.ร. พัทลงุสภุาภรณ ์บัวจดุ

10.504 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชสพุรรณษา เศษบปุผา

10.165 ร.ร. วดัทะเลนอ้ย (ลอยประชาคาร)เอมมกิา จันทรบ์รุี

10.036 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชศศธิร มกุสง

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aกลุนันท ์หตีชมุ

DNS99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aพยิาดา พทุธกลู

DNF99 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลาพรชติา เชอืกล

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีมานสิา รัชชะ

DNF99 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกชกร วงัคะติ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
34.891 ร.ร. พัทลงุพัสตราภรณ ์คชวงษ์

32.522 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธมลวรรณ ชนะชยั

31.573 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีฐติมิา แกว้ขอมดี

28.194 ร.ร. ประชาบํารงุปวมิล วงัรม่

28.085 ร.ร. บา้นทบัวังศริรัิตน ์สสัดเีมอืง

26.166 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐณชิา รักซือ่

25.217 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์อนิทรณ์รงค์

22.818 ร.ร. บา้นทบัวังชนาภา รัตนพิล

21.459 ร.ร. พัทลงุปัทมาวด ีคลา้ยแกว้

19.1110 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวลิาสนิ ีทองอปุการณ์

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aสณัฐติา มบีญุ
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

18 ปีหญงิ

Discus Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aปรัศนยีกรณ ์นวลกิม้

DNF99 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aบัณฑติา บญุนารณุ

Hammer Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
34.161 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์อนิทรณ์รงค์

32.862 ร.ร. กฬีาเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านีกษมาภรณ ์อารกีาร

28.813 ร.ร. นาทววีทิยาคมมาตา หมะหลี

22.754 ร.ร. บา้นทบัวังยภุาพร มัญแกว้

19.755 ร.ร. ประชาบํารงุปวมิล วงัรม่

18.886 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aบัณฑติา บญุนารณุ

18.497 ร.ร. กฬีาจังหวดัยะลานุรสิวด ีแวเยง้

18.308 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐณชิา รักซือ่

15.809 ร.ร. นาทววีทิยาคมเยาวเรศ ทองบรุี

Shot Put

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
11.091 ร.ร. บา้นทบัวังศริรัิตน ์สสัดเีมอืง

11.082 ร.ร. เทศบาลตําบลนาทวีฐติมิา แกว้ขอมดี

10.893 ร.ร. บา้นทบัวังอไุรวรรณ ภูพ่ยัคฆ์

10.304 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aธนภรณ ์ชเูชือ้

9.045 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชกญัญารัตน ์อนิทรณ์รงค์

8.976 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aบัณฑติา บญุนารณุ

8.597 ร.ร. พัทลงุพัสตราภรณ ์คชวงษ์

8.258 ร.ร. พัทลงุปัทมาวด ีคลา้ยแกว้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aชนากานต ์สนิทวี

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aปรัศนยีกรณ ์นวลกิม้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aสณัฐติา มบีญุ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
32.461 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชเกวลนิ หวงัสวสัดิ์

30.972 องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดันครศรธีรรมราชธมลวรรณ ชนะชยั
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

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

18 ปีหญงิ

Javelin Throw

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
28.823 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังขจารนิ มากมลู

22.424 ร.ร. บา้นทบัวังพรทพิา มสีถติย์

21.845 ร.ร. กฬีาจังหวดัตรังวลิาสนิ ีทองอปุการณ์

20.386 ร.ร. ศกึษาสงเคราะห‐์พนุพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี ทมี Aณัฐณชิา รักซือ่

13.137 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชจฑุารัตน ์อนิทเพ็ชร

09.998 ร.ร. กฬีาจังหวดันครศรธีรรมราชวรรวษิา สวาท

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aสณัฐติา มบีญุ

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aปรัศนยีกรณ ์นวลกิม้

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Aชนากานต ์สนิทวี


