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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.2

8.401 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาปาณกิา ศรสีขุ

8.732 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักชนัญธดิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

8.743 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

8.784 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกนัตฤ์ทยั ใจแจง้

8.805 ร.ร. พทุธยาศรมนสร บญุแกว้

8.896 ร.ร. ดรโุณทยัประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

8.927 ร.ร. อนุบาลลําทับมณีณัฎฐ ์สงัขวเิชยีร

9.128 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ขวญัจริา ลาภรัตน์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.9

8.831 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักชนัญธดิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

8.972 ร.ร. พทุธยาศรมนสร บญุแกว้

9.203 ร.ร. บา้นราษฎรพั์ฒนาโสภา อนุภักดิ์

9.374 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม กวนิตรา กลาวกล้ํา

9.405 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)จนิดาพร วงัลาวดี

9.566 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มวรัญญา จันทรเ์พ็ง

10.427 ร.ร. บา้นคลองจันญาณศิา สระคุม้ทอง

10.618 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สนัุนทา เพ็ชรมณี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.3

8.941 ร.ร. ดรโุณทยัประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

9.212 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักไอรสิา พรมมา

9.363 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอรัุสยา เพชรสวุรรณ์

9.484 เทศบาลนครภเูกต็กิง่แกว้ ถงุน้ําคํา

9.615 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กญัชพร นาคเกดิ

9.736 ร.ร. วเิชยีรมาตุอทติตยิา อนุการ

DQ99 ร.ร. บา้นคลองวังสริกิร มเีดช

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนชิาภัทร บัวหลวง

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

8.841 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

9.012 ร.ร. อนุบาลลําทับมณีณัฎฐ ์สงัขวเิชยีร

9.083 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ขวญัจริา ลาภรัตน์

9.204 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีสภุัสสร เชนแกว้

9.535 ร.ร. อนุบาลลําทับธารารัตน ์สําเภา

10.096 ร.ร. บา้นสีแ่ยกสามัคคีนรกีานต ์ทัพพลี

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สภุัสรา ทพิยแ์กว้

DNS99 ร.ร. เทศบาลนครสรุาษฎรณธ์านีปภาวด ีอนุกลู
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.1

9.351 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกญัญารัตน ์รัตนะโสม

9.432 ร.ร. เทศบาลนครสรุาษฎรณธ์านีจริะศริ ิอนิทรเ์จรญิ

9.493 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม สนุศิา แกว้ศรทีอง

9.774 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ชตุกิาญจน ์เทพเซง่หลี

10.815 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ญาณภา น้ําแกว้

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะชชัฎาภรณ์

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีฉัตรชนก อนิทรท์อง

DNS99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มวรัญญา จันทรเ์พ็ง

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 0.0

8.611 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาปาณกิา ศรสีขุ

9.022 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกนัตฤ์ทยั ใจแจง้

9.333 ร.ร. วดัเขาพระสธุดิา เสยีงล้ํา

9.554 เทศบาลนครภเูกต็อลสิดา ยทุธกาศ

9.635 ร.ร. บา้นพัฒนานวรดิา พรหมชาติ

9.846 ร.ร. อนุบาลงามทองณชิากร สวสัดี

9.847 เทศบาลนครหาดใหญ่สรอ้ยเพชร เย็นประไพ

10.038 ร.ร. วทิยานุเคราะห์อารณีย ์ทวแีกว้

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 ‐0.2

9.251 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอชริญาณ์ คงสวุรรณ

9.392 ร.ร. บา้นพัฒนาธนพรพรรณ เพชรคํา

9.623 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ฐดิาย แซภู่่

9.704 เทศบาลนครหาดใหญ่ศริดา ชว่ยยัง

9.735 ร.ร. ดรโุณทยันนิงคย์า อนิทองแกว้

9.826 ร.ร. บา้นโปะหมอสพัุชชาไชยเสนะ

9.957 ร.ร. อนุบาลงามทองชนดิาภา เพชรชาํนาญ

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิสนุติา แกว้สวุรรณ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.6

13.321 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาปาณกิา ศรสีขุ

13.832 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักชนัญธดิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

13.953 ร.ร. ดรโุณทยัประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

14.064 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกนัตฤ์ทยั ใจแจง้

14.085 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักศรินิทพิย ์ศรกีาญจน์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.6

14.116 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

14.307 ร.ร. พทุธยาศรมนสร บญุแกว้

14.348 ร.ร. บา้นพัฒนากฤตกิา ถาพร

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.0

13.501 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาปาณกิา ศรสีขุ

14.832 ร.ร. บา้นคลองวังสริกิร มเีดช

14.973 ร.ร. วดัเขาพระสธุดิา เสยีงล้ํา

15.164 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐนร ีสงัขช์ว่ย

15.345 เทศบาลนครภเูกต็กิง่แกว้ ถงุน้ําคํา

15.616 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กญัชพร นาคเกดิ

16.297 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนชิาภัทร บัวหลวง

16.898 ร.ร. บา้นคลองจันญาณศิา สระคุม้ทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.1

13.971 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักชนัญธดิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

14.712 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอชริญาณ์ คงสวุรรณ

14.773 ร.ร. บา้นราษฎรพั์ฒนาโสภา อนุภักดิ์

14.824 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลานูรยีะห ์ปตูาสา

15.445 ร.ร. อนุบาลงามทองศภุาพชิญ ์ชศูรี

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สพุชิญา ทฆีะ

DQ99 ร.ร. วทิยานุเคราะห์อารณีย ์ทวแีกว้

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.4

14.231 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกนัตฤ์ทยั ใจแจง้

14.232 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักศรินิทพิย ์ศรกีาญจน์

14.883 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกญัญารัตน ์รัตนะโสม

15.174 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม สนุศิา แกว้ศรทีอง

15.475 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้รุง่นภา ชมุชอบ

16.406 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์อรณชิ รักษ์จันทร์

16.577 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีศนัิญญา เป็ดสวุรรณ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.8

14.271 ร.ร. ดรโุณทยัประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

15.212 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิสนุติา แกว้สวุรรณ

15.673 ร.ร. วเิชยีรมาตุอทติตยิา อนุการ

16.054 เทศบาลนครหาดใหญ่นติณัินท ์ดําศรี

16.105 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีฉัตรชนก อนิทรท์อง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.8

DNS99 ร.ร. เทศบาลนครสรุาษฎรณธ์านีปภาวด ีอนุกลู

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามบัณฑดิา เอยีดขาว

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5 +0.9

14.221 ร.ร. พทุธยาศรมนสร บญุแกว้

14.972 ร.ร. บา้นพัฒนาธนพรพรรณ เพชรคํา

15.053 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีสภุัสสร เชนแกว้

15.314 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอรัุสยา เพชรสวุรรณ์

15.405 ร.ร. อนุบาลลําทับธารารัตน ์สําเภา

16.486 ร.ร. บา้นสีแ่ยกสามัคคีนรกีานต ์ทัพพลี

16.657 ร.ร. ดรโุณทยัชนสิรา นลิพันธ์

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6 +0.7

14.121 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

14.552 ร.ร. บา้นพัฒนากฤตกิา ถาพร

14.703 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ขวญัจริา ลาภรัตน์

14.974 ร.ร. อนุบาลลําทับมณีณัฎฐ ์สงัขวเิชยีร

15.945 ร.ร. อนุบาลงามทองชนดิาภา เพชรชาํนาญ

17.266 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ฉัฐมธนาพร แยม้เยือ้น

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะชชัฎาภรณ์

คดัเลอืกพวกที ่7 / HEAT 7 +0.7

14.871 ร.ร. เทศบาลนครสรุาษฎรณธ์านีจริะศริ ิอนิทรเ์จรญิ

15.032 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)จนิดาพร วงัลาวดี

15.043 เทศบาลนครภเูกต็อลสิดา ยทุธกาศ

15.334 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มวรัญญา จันทรเ์พ็ง

15.615 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้อรรพ ีชว่ยแกว้

15.766 เทศบาลนครหาดใหญ่ศริดา ชว่ยยัง

16.417 ร.ร. บา้นโปะหมอสพัุชชาไชยเสนะ

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.4

20.341 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาปาณกิา ศรสีขุ

21.082 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักชนัญธดิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

21.153 ร.ร. ดรโุณทยัประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

21.374 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกนัตฤ์ทยั ใจแจง้

21.405 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักศรินิทพิย ์ศรกีาญจน์

21.676 ร.ร. พทุธยาศรมนสร บญุแกว้
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.4

22.017 ร.ร. บา้นพัฒนากฤตกิา ถาพร

DQ99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.5

22.011 ร.ร. พทุธยาศรมนสร บญุแกว้

22.702 ร.ร. บา้นคลองวังสริกิร มเีดช

23.963 ร.ร. อนุบาลลําทับธารารัตน ์สําเภา

24.794 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ชรนิทรท์พิย ์เวยีงชยั

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีนชิาภัทร บัวหลวง

DQ99 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม สนุศิา แกว้ศรทีอง

DNS99 ร.ร. บา้นคลองโรธนัชชา ชมุทอง

DNS99 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)จนิดาพร วงัลาวดี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.5

21.341 ร.ร. ดรโุณทยัประภัสสรณ ์แคลว้ภัย

21.582 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

22.663 เทศบาลนครภเูกต็ชนัญญา เพชรนอ้ย

22.874 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีสภุัสสร เชนแกว้

23.355 ร.ร. ทา่อแุทพทิยาอรัุสยา เพชรสวุรรณ์

23.776 เทศบาลนครภเูกต็กิง่แกว้ ถงุน้ําคํา

26.107 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ฉัฐมธนาพร แยม้เยือ้น

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักปราลติา พชิยั

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.0

21.231 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักศรินิทพิย ์ศรกีาญจน์

21.592 ร.ร. สรุาษฎรธ์านีกนัตฤ์ทยั ใจแจง้

23.403 ร.ร. อนุบาลงามทองศภุาพชิญ ์ชศูรี

23.594 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ป่ินเพชร ฤทธริตุน์

24.235 ร.ร. วทิยานุเคราะห์อารณีย ์ทวแีกว้

DNS99 ร.ร. วดัถ้ําวรารามบัณฑดิา เอยีดขาว

DNS99 ร.ร. ทา่ชนะชชัฎาภรณ์

DNS99 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีฉัตรชนก อนิทรท์อง

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
22.591 พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านีอชริญาณ์ คงสวุรรณ

22.632 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลานูรยีะห ์ปตูาสา

23.053 ร.ร. วดัเขาพระสธุดิา เสยีงล้ํา

24.224 ร.ร. ดรโุณทยันนิงคย์า อนิทองแกว้
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

150 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
DNS99 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐนร ีสงัขช์ว่ย

DNS99 เทศบาลนครหาดใหญ่ศริดา ชว่ยยัง

DNS99 ร.ร. บา้นคลองโรจฑุามาศ นลิมาต

คดัเลอืกพวกที ่5 / HEAT 5
21.311 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาปาณกิา ศรสีขุ

22.122 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักชนัญธดิา พันธุรั์กษ์ณรงค์

24.143 ร.ร. วเิชยีรมาตุอทติตยิา อนุการ

24.304 ร.ร. บา้นพัฒนาอสิรศิา ปัปปะทะ

24.575 ร.ร. อนุบาลงามทองณชิากร สวสัดี

DNS99 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักศรินิทพิย ์ศรกีาญจน์

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิสนุติา แกว้สวุรรณ

คดัเลอืกพวกที ่6 / HEAT 6
22.311 ร.ร. บา้นพัฒนากฤตกิา ถาพร

23.162 ร.ร. อนุบาลลําทับมณีณัฎฐ ์สงัขวเิชยีร

23.393 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สพุชิญา ทฆีะ

23.654 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้รุง่นภา ชมุชอบ

23.675 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มวรัญญา จันทรเ์พ็ง

DNS99 ร.ร. เทศบาลนครสรุาษฎรณธ์านีปภาวด ีอนุกลู

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกญัญารัตน ์รัตนะโสม

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
55.701 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักไอรสิา พรมมา1

1 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักปราลติา พชิยั2
1 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักศรินิทพิย ์ศรกีาญจน์3
1 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักชนัญธดิา พันธุรั์กษ์ณรงค์4

55.752 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาภัณฑลิา ดเีกยีรตไิพบลูย์1
2 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลานูรยีะห ์ปตูาสา2
2 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาสขุมุาภรณ ์ศรแีกว้3
2 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาปาณกิา ศรสีขุ4

58.273 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มบษุยามาศ แยม้ประดษิฐ์1
3 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มดารารัตน ์เกดินุย้2
3 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มวรัญญา จันทรเ์พ็ง3
3 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้4

58.694 ร.ร. ดรโุณทยัศรัณภรณ ์ชปูลอด1
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4 ร.ร. ดรโุณทยัปิลนัชนา จันทรโ์สะ2
4 ร.ร. ดรโุณทยันนิงคย์า อนิทองแกว้3
4 ร.ร. ดรโุณทยัประภัสสรณ ์แคลว้ภัย4

59.735 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิพัชกรณ ์รัตนพันธ์1
5 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิอรนุช ขนุทอง2
5 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิสนุติา แกว้สวุรรณ3
5 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกญัญารัตน ์รัตนะโสม4

59.786 เทศบาลนครภเูกต็กิง่แกว้ ถงุน้ําคํา1
6 เทศบาลนครภเูกต็สทุธกิานต ์นลิภา2
6 เทศบาลนครภเูกต็อลสิดา ยทุธกาศ3
6 เทศบาลนครภเูกต็ชนัญญา เพชรนอ้ย4

59.937 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณชิานันท ์มณีโชติ1
7 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม สนุศิา แกว้ศรทีอง2
7 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม กวนิตรา กลาวกล้ํา3
7 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐนร ีสงัขช์ว่ย4

59.988 ร.ร. บา้นพัฒนากสุมุา แกว้เจรญิ1
8 ร.ร. บา้นพัฒนาธนพรพรรณ เพชรคํา2
8 ร.ร. บา้นพัฒนาอสิรศิา ปัปปะทะ3
8 ร.ร. บา้นพัฒนากฤตกิา ถาพร4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
58.481 ‐24007  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

59.512 ‐24071  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

59.643 ‐24043  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม

1:00.604 ‐24102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

1:00.665 ‐24038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

1:04.216 ‐24098  เทศบาลนครหาดใหญ่

1:05.157 ‐24076  ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)

DNS99 ‐24058  ร.ร. อนุบาลงามทอง

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
55.461 ‐24008  ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลา

55.622 ‐24003  ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก

58.973 ‐24006  ร.ร. ดรโุณทยั

1:00.264 ‐24062  เทศบาลนครภเูกต็

1:00.405 ‐24045  ร.ร. บา้นพัฒนา

1:04.006 ‐24039  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

4x50/80/120/150 Relay

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
1:05.017 ‐24074  ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
55.571 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลานูรนาเดยี อยูเ่ซง่1

1 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลารสุณยี ์คลูี2
1 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลานูรยีะห ์ปตูาสา3
1 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาสขุมุาภรณ ์ศรแีกว้4
1 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาปาณกิา ศรสีขุ5

55.682 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักไอรสิา พรมมา1
2 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักปราลติา พชิยั2
2 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักศรินิทพิย ์ศรกีาญจน์3
2 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักณัฐภสัสร ศรยีาภัย4
2 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักชนัญธดิา พันธุรั์กษ์ณรงค์5

58.073 เทศบาลนครภเูกต็อลสิดา ยทุธกาศ1
3 เทศบาลนครภเูกต็กิง่แกว้ ถงุน้ําคํา2
3 เทศบาลนครภเูกต็สทุธกิานต ์นลิภา3
3 เทศบาลนครภเูกต็ชนัญญา เพชรนอ้ย4
3 เทศบาลนครภเูกต็ขวญัชนก แซเ่อีย่ว5

59.084 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มบษุยามาศ แยม้ประดษิฐ์1
4 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มอรัญญา งิว้สวุรรณ2
4 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มดารารัตน ์เกดินุย้3
4 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มวรัญญา จันทรเ์พ็ง4
4 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้5

59.975 ร.ร. บา้นพัฒนาณัฎฐณชิา ศรวีังวฒุภิทัร1
5 ร.ร. บา้นพัฒนาธนพรพรรณ เพชรคํา2
5 ร.ร. บา้นพัฒนานวรดิา พรหมชาติ3
5 ร.ร. บา้นพัฒนากฤตกิา ถาพร4
5 ร.ร. บา้นพัฒนาอสิรศิา ปัปปะทะ5

1:00.026 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณชิานันท ์มณีโชติ1
6 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม อนัญญา แข็งมาก2
6 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม กวนิตรา กลาวกล้ํา3
6 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม สนุศิา แกว้ศรทีอง4
6 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณัฐนร ีสงัขช์ว่ย5

1:00.077 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ฐดิาย แซภู่่1
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ชตุกิาญจน ์เทพเซง่หลี2
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้กวติา นาควภิพ3
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้รุง่นภา ชมุชอบ4
7 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สพุชิญา ทฆีะ5

1:00.238 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิศศกิานต ์บปุผา1
8 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิพัชกรณ ์รัตนพันธ์2
8 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิอรนุช ขนุทอง3
8 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิสนุติา แกว้สวุรรณ4
8 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกญัญารัตน ์รัตนะโสม5

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
59.251 ‐24007  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

1:00.342 ‐24043  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม

1:00.633 ‐24038  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

1:00.734 ‐24071  ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิ

DNS99 ‐24058  ร.ร. อนุบาลงามทอง

DNS99 ‐24102  พนุพนิเป่ียมรักศกึษาสงเคราะหส์รุาษฎรธ์านี

DQ99 ‐24098  เทศบาลนครหาดใหญ่

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
55.431 ‐24008  ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลา

55.892 ‐24003  ร.ร. อนุบาลเป่ียมรัก

58.663 ‐24062  เทศบาลนครภเูกต็

59.334 ‐24045  ร.ร. บา้นพัฒนา

1:00.755 ‐24006  ร.ร. ดรโุณทยั

1:03.306 ‐24039  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังกหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3

1:04.457 ‐24074  ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.091 ร.ร. วดัเขาพระชตุมิา วรีะสขุ

4.012 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักปราลติา พชิยั

3.813 ร.ร. เทศบาล 4 (ธนวถิ)ี เทศบาลยะลาฟิรดาว ทองไชย

3.574 ร.ร. อนุบาลลําทับธารารัตน ์สําเภา

3.445 ร.ร. อนุบาลเป่ียมรักไอรสิา พรมมา

3.226 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ชรนิทรท์พิย ์เวยีงชยั

3.227 ร.ร. บา้นโปะหมอสพัุชชาไชยเสนะ

3.038 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ธดิากานต ์มากเพ็ง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562

12 ปีหญงิ

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
2.989 เทศบาลนครภเูกต็อนุศรา อนุศกัดิ์

2.9410 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม ณชิานันท ์มณีโชติ

2.4212 เทศบาลนครภเูกต็สายธาร ปาตา

2.2513 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้ภตูะวนั พัฒนสงิห์

2.5214 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มวรัญญา จันทรเ์พ็ง

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิสนุติา แกว้สวุรรณ

DNS99 ร.ร. เทศบาลนครสรุาษฎรณธ์านีกลัยกร สงเกือ้

NM99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มลลติา ศกัดิแ์กว้

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สพุชิญา ทฆีะ

DNS99 ร.ร. พะตงวทิยามลูนธิิกญัญารัตน ์รัตนะโสม

DNS99 ร.ร. อนุบาลลําทับมณีณัฎฐ ์สงัขวเิชยีร

DNS99 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)ปวณีา จําปาบรุี

DNS99 ร.ร. ดรโุณทยัศรัณภรณ ์ชปูลอด

DNS99 เทศบาลนครหาดใหญ่กลัยาณี กําจัดภัย

DNS99 ร.ร. เพยีงหลวง 15 (บา้นรังแตน)สพุรรษา สงิหท์ี

DNS99 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บ ้สภุัสรา ทพิยแ์กว้

DNS99 เทศบาลนครหาดใหญ่สรอ้ยเพชร เย็นประไพ

DNS99 ร.ร. ดรโุณทยัชนสิรา นลิพันธ์


