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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12  ปชาย

60 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL ‐1.0

8.851 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา

9.112 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี

9.163 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

9.294 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

9.295 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช

9.656 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวัชรากร ภูเพชร

9.737 ร.ร. บานดงกลางศุภกรณ สีลาสอน

9.958 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนาเดช กลาหาญ

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.2

14.381 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี

14.422 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา

14.753 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

14.964 ร.ร. ปาสักวิทยากิจติศักดิ์ ดอนหลา

15.265 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139อัศวิน บุญเพชร

15.276 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

15.777 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช

16.318 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนาเดช กลาหาญ

150 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

22.421 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา

22.672 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชัยพงษ วงษเชียงเพ็ง

22.883 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

22.944 ร.ร. ปาสักวิทยาวีระเทพ อิ่มอาจคํา

23.635 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

24.186 ร.ร. ปาสักวิทยานะโม นาคเสน

24.457 ร.ร. อนุบาลโพนทองภูมิฟา จรรยาศรี

DNS99 ร.ร. บานดงกลางคมกฤต ละสีจันทร

4x50/80/120/150 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:01.371 ร.ร. ปาสักวิทยาปรัชญา งามสงา

1:02.932 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐวุฒิ มาริษา

1:04.523 ร.ร. บานดงกลางธนากร ศรีชาดา

1:06.064 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กฤษฎา ขิปวัติ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12  ปชาย

5x80 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:01.281 ร.ร. ปาสักวิทยาปรัชญา งามสงา

1:02.472 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กฤษฎา ขิปวัติ

1:03.053 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐวุฒิ มาริษา

1:05.084 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4.011 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี

3.862 ร.ร. บานสมกบไกรวิชญ แข็งฤทธ์ิ

3.633 ร.ร. ปาสักวิทยากิจติศักดิ์ ดอนหลา

3.624 ร.ร. บานสมกบธนวัฒน แข็งฤทธ์ิ

3.595 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)บุรันทร พงษโสภณ

3.466 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาอรรคพล โพธิ์ขี

3.417 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐวุฒิ มาริษา

3.308 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อธิพัฒน เดชไกร

DNS99 ร.ร. บานนาดานกฤษณครินทร สุปญญา

DNS99 ร.ร. บานนาดานดนัยณัฐ บุญโคกสี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12  ปหญิง

60 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

8.921 ร.ร. อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะหปริยากร ทองนิล

8.992 ร.ร. บานโคกนาเหลาปุณยวีร ปรีชาจารย

9.093 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณัฐกฤตา สายรัตน

9.264 ร.ร. บานสมกบจตุรพร ภักดีศรี

9.325 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญวิชญาดา นามมนตรี

9.416 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)พีรดา ชาตชํานิ

9.527 ร.ร. บานหนองแตหนองโกสุชานาฎ ละวาศชัย

9.728 ร.ร. บานสมกบสุพัตรา นามรุณา

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.1

14.611 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณัฐกฤตา สายรัตน

14.642 ร.ร. บานโคกนาเหลาปุณยวีร ปรีชาจารย

14.663 ร.ร. อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะหปริยากร ทองนิล

15.204 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญวิชญาดา นามมนตรี

15.415 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)พีรดา ชาตชํานิ

15.516 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อภิญญา ศรีรัตน

15.727 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมประภาวดี นวม

15.788 ร.ร. บานสมกบจตุรพร ภักดีศรี

150 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.8

22.011 ร.ร. บานโคกนาเหลาปุณยวีร ปรีชาจารย

22.062 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณัฐกฤตา สายรัตน

22.163 ร.ร. อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะหปริยากร ทองนิล

22.514 ร.ร. หนองแขวิทยาประภัสสร ลาธิ

22.565 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญวิชญาดา นามมนตรี

23.496 ร.ร. บานหนองแตหนองโกสุชานาฎ ละวาศชัย

24.007 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)บุษกร มูลทา

24.848 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมประภาวดี นวม

4x50/80/120/150 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:01.611 ร.ร. บานหนองแตหนองโกปริยากร ทองนิล

1:03.412 ร.ร. หนองแขวิทยาสิดารัศมิ์ สุพรรณ

1:03.793 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐกานต ประเสริฐลาภ

1:04.234 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาธนันชนก ศักด์ิทวีวนิช

1:04.835 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อภิญญา ศรีรัตน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12  ปหญิง

4x50/80/120/150 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
1:05.496 ร.ร. บานกุดเรือคําก่ิงกาญจน เสนห

1:06.167 ร.ร. บานดงกําพี้ปาลิตา ไมแพ

1:10.728 ร.ร. ปาสักวิทยาอาฑิตยา ขนุนใหญ

5x80 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:01.991 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)รัชฎานันท กกฝาย

1:02.532 ร.ร. บานหนองแตหนองโกอรอุมา สีแกว

1:02.603 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญชลธิชา ธงวิชัย

1:03.284 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาลดาวัลย แสงจันทร

1:03.435 ร.ร. หนองแขวิทยาสิดารัศมิ์ สุพรรณ

1:04.546 ร.ร. บานกุดเรือคําก่ิงกาญจน เสนห

1:06.397 ร.ร. บานดงกําพี้หฤทัย จันทะวิรักษ

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4.001 ร.ร. หนองแขวิทยาประภัสสร ลาธิ

3.692 ร.ร. บานกุดเรือคําชลดา พอศรีชา

3.543 ร.ร. บานดงกําพี้สิริญาณี ใจแกว

3.284 ร.ร. บานดงกําพี้ขวัญจิรา เตาสมตา

3.265 ร.ร. ปาสักวิทยาปนัดดา โสนันทะ

3.166 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาศศิวิมล สุริยะขันธ

3.157 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐกานต ประเสริฐลาภ

3.048 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูกชกร พันโชติ

2.749 ร.ร. บานสมกบภิญญดา คําแสน

2.6010 ร.ร. บานกุดเรือคําอรกัญญา เสวชัยภูมิ

2.2911 ร.ร. บานสมกบอารดา มุงคุณ

2.2512 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ขาวขวัญ บุญสงค

DNS99 ร.ร. บานนาดานรมิตา บุญเวช

DNS99 ร.ร. บานนาดานวิสาขะ ดวงมะลุ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางวิจิตรา ทํามา

NM99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ปุณนภา สุทธิบุญ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางรมิตา จันทศร
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปชาย

60 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL ‐0.1

7.371 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

7.422 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี

7.503 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี

7.504 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตเกียรติศักด์ิ ศาลางาม

7.675 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาสิทธิรักษ แกวนิยม

7.756 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคทีเด็ด ชาระ

7.797 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาณัฐวุฒิ พลวงคษา

7.878 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.3

11.691 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี

11.742 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

11.763 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตเกียรติศักด์ิ ศาลางาม

11.924 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี

11.985 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปญญาวุฒิ นามบุตร

12.026 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภูริภัทร ชันชะลี

12.257 ร.ร. ทาบอกีรติพงษ สัมพันธะ

12.308 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีศิวกร จันทมานิตย

300 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

37.971 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาสิทธิรักษ แกวนิยม

38.612 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรฉัตรชัย รักบัวทอง

38.643 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพงศพัฒน อัปมาเถ

39.204 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทรงศักดิ์ รักษาศิริ

39.425 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภูริภัทร ชันชะลี

39.926 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาณัฐวุฒิ พลวงคษา

40.257 ร.ร. ภูเขียวธนากร ทีนํ้าคํา

42.078 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสุริยา เน่ืองชมพู

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:36.627 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสุรชัย บุญแดนไพร

1:56.0927 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

2:06.7334 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคอนุภาพ อุทัยสาวัง

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมชนวีร จันทิไชย

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบอธิชาติ สิริจันทร
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปชาย

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1
DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาภูริวัฒน สมบูรณ

DNS99 ร.ร. วังขาพัฒนาสนธยา โตะงาม

DNF99 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

1:45.3515 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาอนุชา ชาแสน

1:49.4723 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูเอกสิทธ์ิ จันทพา

1:56.8828 ร.ร. ทาบอศุกลพิชญ ขวานทอง

2:01.8831 ร.ร. โนนขาวิทยาพีรวิชญ นอยตําแย

2:02.8433 ร.ร. ภูเขียวปพนสรรด จินดาดวง

2:24.5838 ร.ร. บานสมกบภูวนาถ ปรีชา

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนวัฒน อรัญโสต

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมจักรรินทร ศรีอัดชา

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

1:34.322 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลมาโนชย ผานิชย

1:35.505 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเสฏฐวุฒิ สีหบัณฑ

1:40.548 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวงศกร สืบสม

1:47.4017 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกฤษดากร ติวทอง

1:47.5419 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีคฑาวุธ โพธิ์รัตน

1:48.3220 ร.ร. กุฉินารายณนพรัตน จรทะผา

2:11.0336 ร.ร. บานดงกําพี้เกียรติศักด์ิ เกษนัด

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคธาวิน ทิมิลกุล

รอบชิงชนะเลิศ 4/ FINAL  4

1:34.793 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรณัฐพนธ ปากหวาน

1:35.776 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลศักดา ช่ืนชมภู

1:41.7910 ร.ร. พุทไธสงอัตทสิทธ์ิ บุญแตง

1:43.7613 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Aปฎิภาณ จูออง

1:45.9416 ร.ร. ระดมวิทยานุสรณภิชญะ ภักดีอ่ิม

1:48.4321 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอนุวรรตน ทองกํา

2:01.9032 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควีรวัตร ไชยชนะ

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมพีรพัฒน สีเมือง

รอบชิงชนะเลิศ 5/ FINAL  5

1:34.011 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรฉัตรชัย รักบัวทอง

1:47.5318 ร.ร. พุทไธสงจักรกริช วิชา

2:00.1530 ร.ร. วังขาพัฒนามงคล เหมือนชอบ

2:09.5635 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ตรีวัฒนา โพนสีดา

2:18.9837 ร.ร. บานดงกลางชลธี ออนศรี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปชาย

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 5/ FINAL  5
2:38.0539 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)พงษเพชร มงคลศรี

DNS99 ร.ร. บานนํ้าพนธันยธรณ กองสุขเกลือ

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมสุจิณโณ ดอกหอม

รอบชิงชนะเลิศ 6/ FINAL  6

1:42.2911 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรวุฒินันท เศรษฐสิทธ์ิดํารง

1:42.3212 ร.ร. แกงครอวิทยาภูมิทัศน เทพาขันธ

1:49.6824 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ไอสิวัส อังมีพิษ

1:54.0825 ร.ร. ทาบอรพีภัทร คนพินิจ

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอัษฎาวุธ คําปนออน

DNS99 ร.ร. บานนํ้าพนยศพล ล้ีสุวรรณ

DNF99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)จีระเดช พมพโยวงษ

รอบชิงชนะเลิศ 7/ FINAL  7

1:35.244 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพงศพัฒน อัปมาเถ

1:41.639 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาขวัญชัย แสงทวี

1:44.5814 ร.ร. แกงครอวิทยาบารมี สีราช

1:48.4522 ร.ร. บานโคกนาเหลาวสุธันย รักภักดี

1:55.9326 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีชิษณุพงษ กาศรัมย

1:58.8429 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูณัฐพล เหลาบานคอ

DNF99 ร.ร. บานสมกบปวริศร วงละคร

60 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

9.111 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

9.122 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี

9.553 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมธีรภัทร ทองเกิด

9.714 ร.ร. พรเจริญวิทยาอัษฎาวุธ คําปนออน

9.755 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี

9.866 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชวัลวิทย แสงประจักษ

10.227 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา

10.548 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

200 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

28.851 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาสิทธิรักษ แกวนิยม

29.752 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมธีรภัทร ทองเกิด

30.523 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา

31.384 ร.ร. พรเจริญวิทยาอัษฎาวุธ คําปนออน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปชาย

200 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
31.565 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม

31.576 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

31.847 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชวัลวิทย แสงประจักษ

33.018 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสุรชัย บุญแดนไพร

3x100/200/300 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:14.641 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรปยพงศ ชวงขุนทด

1:15.062 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปญญาวุฒิ นามบุตร

1:16.163 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชยณัฐ อุปชฌาย

1:18.184 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

1:20.885 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมารพีพัฒน ลมจะโปะ

1:32.116 ร.ร. พุทไธสงกิตติวรา สาสังข

DQ99 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุทธิพัฒน สีหะบุตร

DQ99 ร.ร. ภูเขียวชิติพัทธ เฟองแดน

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

46.571 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสุริยา เน่ืองชมพู

46.632 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชินวัตร กันหาทอง

47.243 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชยณัฐ อุปชฌาย

48.624 ร.ร. พุทไธสงอัตทสิทธ์ิ บุญแตง

48.975 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรณัฐวัตร สมนึก

49.326 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุทธิพัฒน สีหะบุตร

49.987 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมารพีพัฒน ลมจะโปะ

50.138 ร.ร. ภูเขียวชิติพัทธ เฟองแดน

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:38.651 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทรงศักดิ์ รักษาศิริ

2:39.642 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรปยพงศ ชวงขุนทด

2:44.053 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลศักดา ช่ืนชมภู

2:46.954 ร.ร. พุทไธสงสิรภพ เทียนไธสง

2:47.225 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสรนัน พิมพา

2:50.106 ร.ร. ภูเขียวธนากร ทีนํ้าคํา

2:53.067 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาดรัณภพ มูลเทพ

DQ99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ยุทธศาสตร พีรธรรม
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปชาย

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

6.211 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

5.432 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตกฤตยเมธ สืบมา

5.403 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สรชาติ พิทักษเสมา

5.274 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมจักรนรินทร ศรีประดู

5.225 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา

5.196 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

5.187 ร.ร. พรเจริญวิทยาอรรณพ นุมนาก

5.078 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูปฏิพัทธ์ิ มงคลเคหา

4.879 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

4.7510 ร.ร. วังมวงพิทยาคมษราวุฒิ ทอกุล

4.7311 ร.ร. บานดงกําพี้กลวัชร ศรีสรางคอม

4.5212 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตปฎิภาณ แกวดก

4.3513 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนวัฒน บัวบาน

4.1714 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธีรภัทร หลงนาม

3.5515 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อนุภัทร โคตรสมบัตร

3.4516 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จารุกิตติ์ วัดบัว

3.4017 ร.ร. บานสมกบพิตรพิบูล วอระศรี

3.1318 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธราธร นันแกว

2.4719 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ตอตระกูล วิชัยโย

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139พีระพล ทองภู

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเจษฏบดินทร โตะชาลี

DNS99 ร.ร. ทาบอกีรติพงษ สัมพันธะ

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกวรากร เพ็งแจม

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนพัฒน อันโนนจารย

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางณัฐพงษ หวายสันเทียะ

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยาอมรเทพ ทองธรรมชาติ

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกธนัชพล กมลสาร

DNS99 ร.ร. พุทไธสงดนุสรณ ผาดไชสง

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางบดินทร ยศกลาง

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1.701 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนรัชพล พรมวัฒนะ

1.602 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนวัฒน บัวบาน

1.553 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธราธร นันแกว

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนพัฒน อันโนนจารย

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปฏิภาณ บัณฑิต

NM99 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปชาย

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
NM99 ร.ร. บานดงกําพี้ดีเดนดวง บุรวัฒน

NM99 ร.ร. ปาสักวิทยาอมรเทพ ทองธรรมชาติ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเจมสเมอรวิน พวงไธสง

NM99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สรชาติ พิทักษเสมา

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

12.131 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

11.712 ร.ร. พรเจริญวิทยาอรรณพ นุมนาก

10.683 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูปฏิพัทธ์ิ มงคลเคหา

10.684 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สรชาติ พิทักษเสมา

10.525 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมจักรนรินทร ศรีประดู

9.406 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จารุกิตติ์ วัดบัว

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางบดินทร ยศกลาง

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139พีระพล ทองภู

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกวรากร เพ็งแจม

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ตอตระกูล วิชัยโย

NM99 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางณัฐพงษ หวายสันเทียะ

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

NM99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อนุภัทร โคตรสมบัตร

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้กลวัชร ศรีสรางคอม

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

32.871 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยรัชพงศ มาลาศรี

31.182 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเอกศักดิ์ พุตศรี

28.893 ร.ร. แกงครอวิทยาณัฐกฤต สุขกิจ

26.524 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมรัฐศาสตร หลอยดา

24.865 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกัมพล สมจริง

24.396 ร.ร. นายมวิทยาคารเสนห ไชยบุตร

23.837 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารภาคภูมิ แสงธิ

23.138 ร.ร. นารีนุกูลจารุวิทย มานพิพิตย

22.509 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ไชยพิพัฒน เดชมาว

19.7910 ร.ร. วังมวงพิทยาคมภราดร ชัยภูมิ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางบดินทร ยศกลาง

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)จีรพันธ หลักมั่น

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบอนวัช เขตเขียว



Summary Result

Page 11 of 40
กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปชาย

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
NM99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชิษณุพัฒน รุงโรจนมุกดากุล

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบวิชญภาส สุดปราง

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาพันธกานต ศรีวะกุล

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควุฒิภัทร ศรีเสมอ

NM99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธนปกรณ เสนจันตะ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปฏิภาณ บัณฑิต

NM99 ร.ร. ภูเขียววีรภัทร เพชรสวรรณรังษี

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมปรมินทร สอนเสนา

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

10.961 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเอกศักดิ์ พุตศรี

10.382 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธนปกรณ เสนจันตะ

10.163 ร.ร. แกงครอวิทยาณัฐกฤต สุขกิจ

8.694 ร.ร. นายมวิทยาคารเสนห ไชยบุตร

8.505 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมรัฐศาสตร หลอยดา

8.136 ร.ร. นารีนุกูลจารุวิทย มานพิพิตย

7.867 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ไชยพิพัฒน เดชมาว

7.768 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารภาคภูมิ แสงธิ

7.719 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยรัชพงศ มาลาศรี

7.6910 ร.ร. ภูเขียววีรภัทร เพชรสวรรณรังษี

7.3511 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกัมพล สมจริง

6.8012 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมนนทชัย ไกรัตน

5.8013 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)วัชรพล ปภูเขียว

4.7014 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชิษณุพัฒน รุงโรจนมุกดากุล

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปฏิภาณ บัณฑิต

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบวิชญภาส สุดปราง

NM99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควุฒิภัทร ศรีเสมอ

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารอชิระ บุญโรจภา

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ตรีวัฒนา โพนสีดา

DNS99 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาชิษณุพงศ คนเพียร

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบอนวัช เขตเขียว

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

28.601 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมนนทชัย ไกรัตน

27.012 ร.ร. นายมวิทยาคารเสนห ไชยบุตร



Summary Result
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปชาย

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
25.463 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกัมพล สมจริง

22.434 ร.ร. ภูเขียวธนากร ทีนํ้าคํา

17.775 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธนปกรณ เสนจันตะ

6.226 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)วัชรพล ปภูเขียว

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางณัฐพงษ หวายสันเทียะ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปฏิภาณ บัณฑิต

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควุฒิภัทร ศรีเสมอ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางบดินทร ยศกลาง

NM99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ไชยพิพัฒน เดชมาว

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)จีรพันธ หลักมั่น



Summary Result
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปหญิง

60 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

8.141 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกันยรัตน จารุเกษม

8.252 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ

8.363 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bสุชาวะดี สวนสระนอย

8.424 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน

8.625 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําดําทอง

8.716 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา อุบลชัย

8.727 ร.ร. สตรีศึกษามุฑิตา แสงเฉวต

12.748 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศศิประภา เงาะลําดวน

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.5

12.821 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกันยรัตน จารุเกษม

13.062 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ

13.173 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bสุชาวะดี สวนสระนอย

13.294 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน

13.305 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสาวิตร ทวีสุข

13.606 ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมญาณิศา วงศรีวอ

13.707 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําดําทอง

13.748 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรประภา คุมธง

300 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

42.171 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู

42.932 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aณัชชา ชินอักษร

43.473 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง

44.764 ร.ร. พุทไธสงจืราชา ปล้ืมพันธ

45.335 ร.ร. สตรีศึกษามุฑิตา แสงเฉวต

45.696 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน

45.907 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนกนกวรรณ อนุโนนธาต

45.998 ร.ร. นารีนุกูลอัญชลี สุนเสียง

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:40.721 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bปรมาภรณ เถยสูงเนิน

1:46.283 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปณฑณิกา คงคํา

1:54.169 ร.ร. พุทไธสงทิพวัลย เพชราช

1:58.3811 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีดุสิตา ลําเลียง

2:00.7814 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรประภา คุมธง



Summary Result
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปหญิง

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1
2:20.9725 ร.ร. ทาบอมัชฌิมา สุขเส็ง

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิราสินี โคตรโนนกอก

DNS99 ร.ร. เลิงนกทา ปวีณธิดา คาถา

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

1:45.542 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู

1:51.927 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสงตราม

1:59.7412 ร.ร. สตรีศึกษาวิชชานันท ทะวะลี

2:10.2518 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรอนันตญา ธงชัย

2:15.5423 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมศิริประภา แทนชิน

2:52.6829 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ปาริฉัตร เชื้อฝงชน

DNS99 ร.ร. วังขาพัฒนากวิสรา สาลีทอง

DNS99 ร.ร. บานนํ้าพนนัฏฐาจรีย โชติชวง

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

1:48.684 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาร

1:55.2910 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bณัฐธิดา ไชยภักดี

2:05.0916 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาจิราพร จรัสแผว

2:12.7319 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภัทราพร เปาจันทึก

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยามาริสา ปอสูงเนิน

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสายรุง ตุยไชย

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปภาพิน นาดม่ัน

รอบชิงชนะเลิศ 4/ FINAL  4

2:03.2515 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยกนกวรรณ กุดทิง

2:14.3220 ร.ร. ปยะมหาราชาลัยพฤติพร สุวรรณรัตน

2:14.5621 ร.ร. โพนงามศึกษาศุภัชญา จอมคําสิงห

2:30.6128 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปภาณิน นาดม่ัน

DNS99 ร.ร. ฝางวิทยายนศศิวิมล แกวดวงดี

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคภัทรธิดา หลักชุม

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากัลยรัตน คิอินธิ

รอบชิงชนะเลิศ 5/ FINAL  5

1:49.745 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนกนกวรรณ อนุโนนธาต

1:50.026 ร.ร. นารีนุกูลอัญชลี สุนเสียง

2:07.8917 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปุณยาพร ทองโชติ

2:15.2522 ร.ร. บานดงกําพี้กชพร ยอดจันทร

2:22.3526 ร.ร. โพนงามศึกษาสิริยากร กุลภา

2:26.9827 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สุนิตา ตุปฏิ

DNF99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ภัทราวรรณ สุวรรณมาโจ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปหญิง

600 m.
รอบชิงชนะเลิศ 6/ FINAL  6

1:52.528 ร.ร. บานโคกนาเหลาศศิกานต เกตุบุตร

1:59.7613 ร.ร. กุฉินารายณกิติมา ปกกะสาตัง

2:17.0024 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมธัญธร ลีซา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาจารวี บัวโฮม

DNF99 ร.ร. บานสมกบชลนิภา ชิณจักร

DNS99 ร.ร. ทาบอวิรินดา ดุลสุข

DNF99 ร.ร. บานดงกําพี้เนตรฤดี จอมทิพย

60 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

9.581 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาร

9.662 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปวิจิตรา โพธิ์พันธ

10.843 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวรรณษา ทองปาด

10.964 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี

11.495 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภัทราพร เปาจันทึก

11.746 ร.ร. บานดงกลางธิดารัตน นิลพันธ 

12.037 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

12.108 ร.ร. กระเทียมวิทยากมลชนก สารประเสริฐ

200 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

32.391 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาร

32.532 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปวิจิตรา โพธิ์พันธ

34.193 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวรรณษา ทองปาด

36.064 ร.ร. กุฉินารายณบุตธิดาทร อันศิริ

37.795 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี

38.286 ร.ร. นาวังวิทยาพิชชาพร มุทาพร

DQ99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

3x100/200/300 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:21.201 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ

1:24.632 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bสุชาวะดี สวนสระนอย

1:25.593 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําดําทอง

1:27.074 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสุพรรณษา อุนมี

1:29.375 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสาวิตร ทวีสุข

1:34.716 ร.ร. พุทไธสงศศิธร กิจไชสง
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปหญิง

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

50.001 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกันยรัตน จารุเกษม

51.912 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bณัฐธิดา ไชยภักดี

52.823 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา อุบลชัย

53.654 ร.ร. พุทไธสงพัชรินทร ชุบไธสง

54.175 ร.ร. นารีนุกูลจุฑารัตน รวมรักษ

54.886 ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมพรธิพา สาโคตวัน

55.017 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชนากานต เหมือนลา

56.968 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมานุชจนา มีเพียร

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:25.181 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ

3:00.822 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bณัฐธิดา ไชยภักดี

3:02.863 ร.ร. พุทไธสงพัชรินทร ชุบไธสง

3:08.634 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา อุบลชัย

3:12.305 ร.ร. นารีนุกูลญาณิศา จุมพล

3:14.966 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจุฑาวดี กองสุข

3:17.147 ร.ร. บานโคกนาเหลาสุริตา หิรัญเขต

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4.811 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมศิริประภา แทนชิน

4.772 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจารุวรรณ วงคอักษร

4.693 ร.ร. กระเทียมวิทยาเกวลิน จินดารัตน

4.494 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพัชรพร ถิรพงศชาติ

4.485 ร.ร. เลิงนกทา สุดารัตน แสงวงศ

4.276 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

4.247 ร.ร. นายมวิทยาคารณัฐกมล แสวงดี

4.128 ร.ร. บานดงกําพี้ยุวรีย รัตนะ

3.959 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมพิมชนก หนวดตีบ

3.9110 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bทัตชญา ปดตาทะนัง

3.9011 ร.ร. ภูซางใหญวิทยาคมปรียานุช มาเกี้ยว

3.8512 ร.ร. สตรีราชินูทิศสารธาร นันทะเขต

3.8213 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ชญานี คําชัยภูมิ

3.7614 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"อรอุมา ไชยดวง

3.6815 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอัญญาณีย สิงหแสง

3.6816 ร.ร. เลิงนกทา ชลลดา คําคีน

3.6717 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสงตราม
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปหญิง

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
3.6318 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรประภา คุมธง

3.4119 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมธัญธร ลีซา

3.3920 ร.ร. บานดงกําพี้สุชาดา จารุจิตร

3.2421 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ปยธิดา พลพรมราช

2.9622 ร.ร. ปาสักวิทยาสุภาวิตา แกวกํา

2.8923 ร.ร. บานสมกบนัฐสุดา ปทักธินัง

2.7724 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ประภาพรรณ นาทันริ

2.5725 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ธนพร ฉายแผว

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางสุภัสสร ภูดิดง

DNF99 ร.ร. กระเทียมวิทยากมลชนก สารประเสริฐ

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมศุภาวรรณ ชาวเขา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญบุษกร สุวะไชย

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญพัชรลิดา นาคศรี

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ปรารถนา ศรีบุริทร

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางชุติกาญจน จงสุวรรณ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอรอุมา มะลิลา

DNS99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปณฑณิกา คงคํา

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ศิริอักษร ไชยวิเศษ

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1.661 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจารุวรรณ วงคอักษร

1.542 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปวิจิตรา โพธิ์พันธ

1.453 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจารุณีย วงคอักษร

1.404 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมศิริประภา แทนชิน

1.305 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอัญญาณีย สิงหแสง

DNF99 ร.ร. ปาสักวิทยาศิราธร คุณความดี

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิราสินี โคตรโนนกอก

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคนัมพร มะลิลา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอรอุมา มะลิลา

DNF99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อาริษา สิริศอ

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้สุชาดา จารุจิตร

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยาสุภาวิตา แกวกํา

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยากรกมล กําแหงนา

DNF99 ร.ร. ปาสักวิทยาจิตรวิไล ผิวเงิน

DNF99 ร.ร. ศรีไผทสมันตเบญรัตน นอมมานิจ

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"พัชนี ชาวนา

DNF99 ร.ร. นาวังวิทยาพิชชาพร มุทาพร
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เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปหญิง

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาวิภาวรรณ พุงไธสง

DNF99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)นันทิดา เรียวกลาง

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

10.781 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมศิริประภา แทนชิน

10.072 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจารุณีย วงคอักษร

10.043 ร.ร. กระเทียมวิทยาเกวลิน จินดารัตน

9.824 ร.ร. นายมวิทยาคารณัฐกมล แสวงดี

9.115 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสงตราม

8.876 ร.ร. ภูซางใหญวิทยาคมปรียานุช มาเกี้ยว

8.737 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"อรอุมา ไชยดวง

8.698 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกพรทิวา ชูจันทร

8.639 ร.ร. สตรีราชินูทิศสารธาร นันทะเขต

8.4310 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพัชรพร ถิรพงศชาติ

8.3011 ร.ร. กระเทียมวิทยากมลชนก สารประเสริฐ

7.8412 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมธัญธร ลีซา

7.7413 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมพิมชนก หนวดตีบ

7.0414 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอัญญาณีย สิงหแสง

DNS99 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาจันทกานต สอนสมนึก

DNS99 ร.ร. เลิงนกทา ชลลดา คําคีน

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้สุชาดา จารุจิตร

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญบุษกร สุวะไชย

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ปาริฉัตร เชื้อฝงชน

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139วิลาสินี สินไชย

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้ยุวรีย รัตนะ

DNS99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bทัตชญา ปดตาทะนัง

DNS99 ร.ร. เลิงนกทา สุดารัตน แสงวงศ

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

32.441 ร.ร. พรเจริญวิทยาวริยา สมภักดี

32.052 ร.ร. นาวังวิทยาชนิตา กานุสนธ์ิ

22.843 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีฐิติพร โพสิดาร

22.324 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปพิริสรา สิงหล

22.075 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมนันทิยา แกวกาหลง

22.056 ร.ร. นาวังวิทยาลลิตา เครืองทิพย

21.097 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"รัญขยา ศิริวงศ



Summary Result

Page 19 of 40
กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปหญิง

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
18.378 ร.ร. นายมวิทยาคารวิภารัตน ชาตาสุข

17.7910 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพัชริดา เวียงวัง

17.7910 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตพรสุดา สายสิงห

17.7112 ร.ร. นายมวิทยาคารดวงทิพย พุทธมาท

17.3013 ร.ร. กระเทียมวิทยาชนก คําหาด

16.6314 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนดาริกา เทพศิรา

11.8315 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมวิภาพันธ ธรเสนา

8.4616 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)มัชฌิมมา แกวคํา

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมธิรญา คําวงศา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐณิชา คุดอุทา

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมวัลลิภา โยทุม

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาธารทิพย อุมลลา

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางชุติกาญจน จงสุวรรณ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยามาริสา ปอสูงเนิน

NM99 ร.ร. นารีนุกูลชบาแกว วงศมั่น

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาขวัญฤดี ปานภูมิ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางปรียนันท ปรางคโบราณ

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมสุจิตตรา ยืนยง

DNS99 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตจารุวรรณ ช่ืนรัมย

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ศศิกานต วรแสน

NM99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยเชาวลักษณ นาเจิมพลอย

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

11.231 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปพิริสรา สิงหล

10.092 ร.ร. นาวังวิทยาอังคณา พิมพทอง

8.843 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"รัญขยา ศิริวงศ

8.794 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมนันทิยา แกวกาหลง

8.495 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยเชาวลักษณ นาเจิมพลอย

8.236 ร.ร. นาวังวิทยาชนิตา กานุสนธ์ิ

7.797 ร.ร. นายมวิทยาคารวิภารัตน ชาตาสุข

7.768 ร.ร. กระเทียมวิทยาชนก คําหาด

6.399 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพัชริดา เวียงวัง

6.3510 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนดาริกา เทพศิรา

5.6511 ร.ร. พรเจริญวิทยาวริยา สมภักดี

5.4912 ร.ร. นายมวิทยาคารดวงทิพย พุทธมาท

4.8013 ร.ร. นารีนุกูลชบาแกว วงศมั่น

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางชุติกาญจน จงสุวรรณ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15  ปหญิง

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาขวัญฤดี ปานภูมิ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐณิชา คุดอุทา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยามาริสา ปอสูงเนิน

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมวิภาพันธ ธรเสนา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาธารทิพย อุมลลา

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)สุกฤตตา คุยบุตร

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางปรียนันท ปรางคโบราณ

NM99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมธิรญา คําวงศา

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

26.411 ร.ร. นาวังวิทยาลลิตา เครืองทิพย

26.112 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมนันทิยา แกวกาหลง

22.903 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพัชริดา เวียงวัง

21.164 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตพรสุดา สายสิงห

20.995 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนดาริกา เทพศิรา

14.156 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมวิภาพันธ ธรเสนา

12.167 ร.ร. นาวังวิทยาอุมากร แกนทาว

5.498 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ปยะธิดา ขันสาคร

DNS99 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตจารุวรรณ ช่ืนรัมย

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางชุติกาญจน จงสุวรรณ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางสุภัสสร ภูดิดง

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)สโรชา วรเกต
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปชาย

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.5

11.011 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิชัยภูษิต ศิริบุตร

11.042 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนันนภพ สมบูรณนอย

11.103 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยเดชโฆษิต ผงมีละ

11.154 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปธนกฤต นพคุณ

11.415 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศราวุฒิ สอนนอก

11.436 ร.ร. ธงธานีภูวดล บูรณะอุดม

11.557 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปชินกร ปกการะเต

11.828 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสันติ ทักโลวา

400 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL 0.0

50.131 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอิทธิพล ทองรอบ

50.342 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนาคา พ้ิงไธสง

50.773 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวัชรากรณ เทียบลา

50.784 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรศุภกิจ สมนึก

52.285 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีณัฐนนท นรศรี

52.566 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aณัฐวัฒน บุญมี

52.717 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาจิรัฎฐ กางสําโรง

56.778 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

2:07.525 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aสุรชัย มุมทอง

2:11.488 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีรัฐชนน ศิลาพัฒน

2:13.6210 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธเนศ สมดวน

2:13.6911 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

2:18.7314 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กานต ชาภูคํา

2:26.0617 ร.ร. พุทไธสงวรเมธ โสรกนิต

2:39.2424 ร.ร. ฝางวิทยายนปฏิภาญ อุนคํา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชา พาใจชื่น

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชาญวิทย ชุมนุมราษฎร

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเจษฎา บุญปากดี

DNS99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงศีริมงคล แผลงศร

DNS99 ร.ร. หนองแขวิทยาภานุวัฒน นะวะสีมา

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

2:00.803 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนอนันตธวัช เทพทวี
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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18  ปชาย

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

2:06.474 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

2:11.217 ร.ร. ภูเขียวธิเบศน มงคล

2:18.2313 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ์ เพชรรัตน

2:25.0116 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

2:26.5818 ร.ร. ศรีไผทสมันตวัชระพงษ สวัสดิผล

2:27.2419 ร.ร. โพนงามศึกษาภูชิต ปงอุทา

2:31.7020 ร.ร. ภูเขียวยุทธนา ฤกษยรรยงค

2:32.9821 ร.ร. กุฉินารายณกฤษนัย ย้ิม สมัย

3:01.6626 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bถิรวัฒน ทองนํา

DNS99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาไชยวัฒย เวียงชัยภูมิ

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนคีตกาญจน สุภาพ

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพันธกานต นิลสมบูรณ

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยากิตติศักดิ์ ขอนแกน

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

1:59.231 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรศุภกิจ สมนึก

2:00.292 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

2:10.196 ร.ร. ฝางวิทยายนนัทฐพงศ  ศรีพิมพ

2:11.829 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

2:15.1312 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปสายชล บอนไธสง

2:22.5115 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูเดชณรงค สุวรรณศรี

2:33.4922 ร.ร. สตรีศึกษากิตติศักดิ์ แสงสวัสด์ิ

2:38.2023 ร.ร. กุฉินารายณสัญญา ศรีบุญมา

2:49.5125 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีระพงษ ทองประดับ

DNS99 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูศราวิน แกวกัณหา

DNF99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bรัฐพงษ สาแกว

DNS99 ร.ร. แกงครอวิทยาภูชิต รวมภักดี

DNS99 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

4:23.212 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนอนันตธวัช เทพทวี

4:27.763 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรจักรินทร ลุนพิลา

4:37.396 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

4:39.617 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมปวาริต นํ้าโมง

5:03.4511 ร.ร. ภูเขียวธิเบศน มงคล

5:19.9714 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน

5:27.4517 ร.ร. สตรีศึกษาฤทธิชัย สมสาร
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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18  ปชาย

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1
5:29.1418 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาไชยวัฒย เวียงชัยภูมิ

5:29.6219 ร.ร. ศรีไผทสมันตวัชระพงษ สวัสดิผล

5:29.8120 ร.ร. แกงครอวิทยาพิพัฒนพงษ โคตรประทุม

5:45.6123 ร.ร. ฝางวิทยายนปฏิภาญ อุนคํา

DNS99 ร.ร. หนองแขวิทยาภานุวัฒน นะวะสีมา

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bชนัญู อยูปูน

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเจษฎา บุญปากดี

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญไกรวิน ศรีสุวรรณ

DNS99 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาภราดร หนูเข็ม

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพันธกานต นิลสมบูรณ

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

4:22.551 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

4:30.474 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aสุรชัย มุมทอง

4:34.245 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนอรรถพันธ ปนแกว

5:00.526 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

4:47.458 ร.ร. ฝางวิทยายนนัทฐพงศ  ศรีพิมพ

4:50.609 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

5:07.0312 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปสายชล บอนไธสง

5:11.8413 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

5:22.4815 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูเดชณรงค สุวรรณศรี

5:24.7216 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชิต จิตรจักร

5:31.3221 ร.ร. กุฉินารายณกฤษนัย ย้ิม สมัย

5:38.5322 ร.ร. แกงครอวิทยาภูชิต รวมภักดี

5:50.3824 ร.ร. กุฉินารายณสัญญา ศรีบุญมา

6:03.5625 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีระพงษ ทองประดับ

6:48.9826 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bถิรวัฒน ทองนํา

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชาญวิทย ชุมนุมราษฎร

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญประพัฒน จารุไชย

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

9:31.854 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนอรรถพันธ ปนแกว

10:02.205 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรจักรินทร ลุนพิลา

10:08.346 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Aรัชพล เรียนกิ่ง

10:10.957 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

10:34.418 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aสุรชัย มุมทอง

11:09.2112 ร.ร. กุฉินารายณธีรปญญา สุวรรณหาร

11:09.9413 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนชมอินทร ทองศิริ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปชาย

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

11:25.3814 ร.ร. พรเจริญวิทยาอนุชิต จิตรจักร

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญไกรวิน ศรีสุวรรณ

DNS99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

DNS99 ร.ร. แกงครอวิทยาภูชิต รวมภักดี

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมสุพจน อนมา

DNF99 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยชนะโชติ ศรีฉันทะมิตร

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญประพัฒน จารุไชย

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมพันทวัฒน จารีต

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bคฑาวุฒิ สวยรูป

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาลักกี้ ยูยามาดู

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบวงศกร วงอําพันธ

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมพีรพล กุลวงค

DNS99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนคีตกาญจน สุภาพ

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเจษฎา บุญปากดี

DNS99 ร.ร. พุทไธสงเจษฎาภรณ สาไธสง

DNS99 ร.ร. บานนาดานประพันธ มุงหมาย

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

9:27.291 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

9:28.382 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Aภคนันท นนทภักดิ์

9:31.113 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปภูบดินทร ศักดิวงค 

10:46.249 ร.ร. กุฉินารายณอภิชัย อุทรักษ

10:51.1710 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมปวาริต นํ้าโมง

10:58.8711 ร.ร. โนนขาวิทยาเจษฎาภรณ มัครมย

11:45.5515 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Bอภิสิทธ์ิ พุดจีบ

11:47.9016 ร.ร. สะแกราชธวัชศึกษา ทีม Bปยะ เมระยํา

11:48.0517 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมวัชราวุฒิ ลากุล

12:13.0018 ร.ร. แกงครอวิทยาพิพัฒนพงษ โคตรประทุม

12:22.6119 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาไชยวัฒย เวียงชัยภูมิ

12:23.6420 ร.ร. สตรีศึกษาฤทธิชัย สมสาร

12:39.5221 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมนนทนันท สีดากุด

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาเสถียรพงษ เกื้อทาน

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบอภิสิทธ์ิ กาญจนะ

DNF99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยธรรมนูญ นนทประมาณ

DNF99 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาภราดร หนูเข็ม

DNF99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bศรชัย ทองดุน

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชาญวิทย ชุมนุมราษฎร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารพีภัทร แกวมะณี
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปชาย

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2
DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aชนะชัย บําเพ็ญเพียร

DNS99 ร.ร. บานนาดานณัฐพงษ สอนโสภาพ

110 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.911 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค

15.862 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปวีรภัทร ภาษี

16.013 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส

16.054 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

16.495 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aธีรยุทธ หอมสมบัติ

17.066 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

17.107 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธนกฤต สุขพอ

17.338 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีรภัทร เช้ืออุน

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:00.322 ร.ร. พุทไธสงจีรพัฒน ตุลาเพียน

1:02.034 ร.ร. กุฉินารายณศุภวัฒน นรสาร

1:03.816 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเศรษฐี ออนคํา

1:05.7011 ร.ร. ศรีไผทสมันตเอ็กเซล เพาเวลส

1:08.8814 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด

1:09.4916 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรอภิรักษ มิ่งเมือง

1:09.7117 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

58.891 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภาคิน จงอยู

1:00.443 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมเจษฎา สมดวน

1:02.735 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ

1:05.4110 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธนพนท แกนสาร

1:05.8612 ร.ร. ศรีไผทสมันตธีรภัทร เช้ืออุน

1:06.2113 ร.ร. ภูเขียวศิริศักด์ิ สุขประเสริฐ

1:24.9520 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bรัฐพงษ สาแกว

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3

1:03.997 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ์ เพชรรัตน

1:04.118 ร.ร. พุทไธสงสรวิชญ ช่ืนตา

1:04.249 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aธีรยุทธ หอมสมบัติ

1:09.4515 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมปวาริต นํ้าโมง

1:10.3618 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภานรินทร มณฑาทิพย
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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18  ปชาย

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 3/ FINAL  3
1:16.5219 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bพรรณษา คงสากุล

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาวิศรุต นันทวงค

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:57.521 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีอนุชา สุขสา

1:57.692 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปสิทธิชัย โพธิ์ศรี

1:58.923 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนันนภพ สมบูรณนอย

2:03.834 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภานุวัฒน รันทร

2:04.995 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ

2:06.626 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยณัฐนันท พันธพิมพ

2:08.377 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

2:09.108 ร.ร. พุทไธสงจีระพัฒน พันสีนาค

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

43.391 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเจตนิพัทธ ธงไชย

44.082 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอภิสิทธ์ิ บันติวงค

44.583 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยนครินทร อินทรเนตร

45.414 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aศรายุท บุดดา

45.495 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมพิชเยศ บุญตา

45.516 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

46.417 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ฐาปกรณ วาทีธรรม

47.588 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปสิทธิชัย โพธิ์ศรี

4x400  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

3:25.431 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสืบสราง พายุเงิน

3:31.962 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปอดิศร เพียงโยธา

3:34.243 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีธนพนท แกนสาร

3:34.304 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aกวีวุฒิ ไชยโคตร

3:41.745 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ

3:44.276 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด

3:45.827 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยชานน ภักดีศรี

3:54.478 ร.ร. ภูเขียวศิริศักด์ิ สุขประเสริฐ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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18  ปชาย

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

6.661 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู

6.582 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอธิบดี ออนทองใหญ

6.133 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aศักดิ์ดา สางาม

6.104 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภูมินทร เจริญรอย

6.035 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปกิตติพงษ กอบัวแกว

5.946 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยายศกร ไชยตะมาตย

5.797 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

5.788 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยพุทธิพงษ จันโท

5.759 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ

5.5810 ร.ร. ปรางคกูวัชรินทร กลีบฉวี

5.5611 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภานุวัฒน รันทร

5.5512 ร.ร. ทาบอจักริรทร เพียรสมภาร

5.5313 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพสุวรรณ

5.3414 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกัมปนาท คําภูชาติ

5.2815 ร.ร. แกงครอวิทยาภูชิต รวมภักดี

5.1516 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูณรงคฤทธ์ิ พรมลี

5.1317 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

5.1118 ร.ร. โพนงามศึกษาภูชิต ปงอุทา

5.0219 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ

5.0020 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด

4.9221 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสหภาพ สีหารัตน

4.9022 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนครินทร สุระวิชัย

4.7323 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรทนงศักดิ์ เพชรรัตน

4.1724 ร.ร. วังมวงพิทยาคมกิตติธร แกวระยา

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษารติพงศ จันใหม

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาภัทรเชษฐ สังสนา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญกฤษณา จันทรหอม

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนวัฒน บัวบาน

DNS99 ร.ร. หนองแขวิทยาภานุวัฒน นะวะสีมา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาพลเดช พันธุมณี

DNS99 ร.ร. ธงธานีภูวดล บูรณะอุดม

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธราธร นันแกว

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนพัน อันโนนจารย

DNS99 ร.ร. บานนาดานประพันธ มุงหมาย

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมนาธาน พลนวก

DNS99 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนวิษณุ รูหลัก

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงนายธีรเดช จงสรอย
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปชาย

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1.851 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกชลันธร กอนบุญใส

1.802 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนครินทร ลีพฤติ

1.803 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู

1.804 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจักริน เพ็งดา

1.755 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ

1.606 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยพุทธิพงษ จันโท

NM99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาไชยวัฒย เวียงชัยภูมิ

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนพัน อันโนนจารย

DNS99 ร.ร. พุทไธสงพิสิษฐ เลาะไธสง

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธวัชชัย หีมเอียด

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนวัฒน พรหมสิทธ์ิ

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมณัฐพล เสวกวิหาลี

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนากร สมหวัง

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนวัฒน บัวบาน

NM99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพสุวรรณ

NM99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธเนศ สมดวน

NM99 ร.ร. ภูเขียวศิริศักด์ิ สุขประเสริฐ

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธราธร นันแกว

NM99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาพรพิชัย ธรรมศรี

NM99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.111 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอธิบดี ออนทองใหญ

13.282 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ชัยรัตน ไชยชมพู

12.753 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมภูมินทร เจริญรอย

12.674 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยายศกร ไชยตะมาตย

12.665 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธนกฤต สุขพอ

12.646 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปกิตติพงษ กอบัวแกว

12.547 ร.ร. ปรางคกูวัชรินทร กลีบฉวี

12.128 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยพุทธิพงษ จันโท

11.869 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชัยวัฒน โพสุวรรณ

11.6610 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"กฤษฎา สรสิทธ์ิ

NM99 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภานุวัฒน รันทร

NM99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธเนศ สมดวน

NM99 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนครินทร สุระวิชัย

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาภัทรเชษฐ สังสนา

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมนาธาน พลนวก



Summary Result

Page 29 of 40
กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปชาย

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญกฤษณา จันทรหอม

NM99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

NM99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aศักดิ์ดา สางาม

NM99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสันติภาพ สินทมเหลือง

DNS99 ร.ร. ทาบอจักริรทร เพียรสมภาร

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมธนรัฐ สิทธิ

NM99 ร.ร. โพนงามศึกษาภูชิต ปงอุทา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาศุภเศรษฐ วงศนรา

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ธีรังกูร ศรีนารัตน

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงนายธีรเดช จงสรอย

DNS99 ร.ร. ธงธานีภูวดล บูรณะอุดม

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาปฐม กล่ินสุคนธ

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

40.861 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมทวีป ศรีจิวังษา

38.982 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยพุฒิพงศ คํานะ

35.283 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนวมินทร ศรีษะพล

32.654 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยจารุวัฒน จันทรแกว

32.565 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปุณยวัจน เจริญศักดิ์

32.446 ร.ร. แกงครอวิทยาสุทธิพงษ สินธุภูมิ

26.667 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพรพิสุทธ มาโพธิ์

25.478 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aชินกฤต ผลาผล

24.889 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีณรงคฤทธ์ิ แกวผิวอาจ

24.1210 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิทยา ดอนวิจารณ

23.8411 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธนพล รูปดี

22.9812 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"อินทนนท ปญญาวิชัย

18.6613 ร.ร. แกงครอวิทยาธนกร อาจจผักปง

17.0414 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาศุภวัฒน ยางธิสาร

0.015 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bธวัชชัย ธนุนาจารย

DNS99 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารรพีภัทร นามวงศ

DNS99 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมวรเมธ เหลาลม

DNS99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

DNS99 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารศุภกิจ ปทมาคม

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพงศธร ปาทะหา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาปรเมศ คําพวง

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมอินทราวุธ พรมโสภา

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาเกรียงไกล สิงหาชารี
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปชาย

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมบุญชนะ ราชนิด

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aอนุวัช เพชรตะก่ัว

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนากร สมหวัง

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาศุภเศรษฐ วงศนรา

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมทศธรรม จอดจอก

DNS99 ร.ร. ทาบอเชิดตระกูล ไชยจันพรม

DNS99 ร.ร. ภูเขียวกฤตวิทย แสบตลาด

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมสุรชัย แกวพิลา

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางดุลยพล นวลจันทร

Hammer Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

44.381 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมทวีป ศรีจิวังษา

39.102 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aชินกฤต ผลาผล

23.683 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธนพล รูปดี

19.014 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปุณยวัจน เจริญศักดิ์

15.835 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bธวัชชัย ธนุนาจารย

14.436 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

12.357 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aรักเขตต นามวิเศษ

DNS99 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาศุภวัฒน ยางธิสาร

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาอดุลเดช กลาหาญ

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาเกรียงไกล สิงหาชารี

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาศุภเศรษฐ วงศนรา

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.431 ร.ร. เทศบาลบานสามเหล่ียมธนากร สุโพธ์ิ

12.672 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนิติภูมิ แสนใจ

12.153 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธวัชชัย อุทัยเรือง

12.014 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยพุฒิพงศ คํานะ

11.645 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยเกียรติศักด์ิ ถนอมสงวน

11.516 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมทวีป ศรีจิวังษา

11.137 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

10.848 ร.ร. ภูเขียวกฤตวิทย แสบตลาด

10.209 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยจารุวัฒน จันทรแกว

10.1210 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปุณยวัจน เจริญศักดิ์

9.6711 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีณรงคฤทธ์ิ แกวผิวอาจ

9.5412 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมสมพล ทิมยรักษ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปชาย

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
9.4713 ร.ร. แกงครอวิทยาสุทธิพงษ สินธุภูมิ

9.4014 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารศุภกิจ ปทมาคม

9.0615 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"อินทนนท ปญญาวิชัย

8.8116 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร

8.6517 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาพรพิชัย ธรรมศรี

8.4618 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิทยา ดอนวิจารณ

8.4219 ร.ร. แกงครอวิทยาธนกร อาจจผักปง

8.0920 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธนพล รูปดี

7.9321 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

7.5922 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bธวัชชัย ธนุนาจารย

5.5023 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารรพีภัทร นามวงศ

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aชินกฤต ผลาผล

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางดุลยพล นวลจันทร

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aอนุวัช เพชรตะก่ัว

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาปรเมศ คําพวง

DNS99 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาศุภวัฒน ยางธิสาร

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพงศธร ปาทะหา

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมธีรภัทร ดอกคํา

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนากร สมหวัง

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาศุภกรณ เมฆลา

DNS99 วิทยาลัยการอาชีพหวยผ้ึงนายธีรเดช จงสรอย

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมพรชัย ทะนะมาตร

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบเลิศศิริ ศิริเลิศ

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมบุญชนะ ราชนิด

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมศิริชัย ทองอุดร

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

46.031 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยธีรภัทร อุทวงศ

42.812 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมสมพล ทิมยรักษ

40.373 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูนพดล พิมคีรี

39.684 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aศักดิ์ดา สางาม

38.085 ร.ร. แกงครอวิทยาสรวิชญ คงดอนหัน

32.426 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมศิริชัย ทองอุดร

32.047 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมธนพล รูปดี

31.208 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปุณยวัจน เจริญศักดิ์

25.389 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนิติภูมิ แสนใจ

25.0410 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยานิชากร พิมพร



Summary Result

Page 32 of 40
กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปชาย

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
24.5911 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาลักกี้ ยูยามาดู

18.1512 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารรพีภัทร นามวงศ

16.1913 ร.ร. เจริญศิลปศึกษาศุภวัฒน ยางธิสาร

16.0814 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bธวัชชัย ธนุนาจารย

NM99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธนาวุฒิ ขอกลาง

NM99 ร.ร. เมืองพญาแลวิทยาพรพิชัย ธรรมศรี

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางดุลยพล นวลจันทร

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบภูวดล ครุยทอง

DNS99 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยปารวี จันทรภิรมณ

NM99 ร.ร. หวยเกิ้งพิทยาคารศุภกิจ ปทมาคม

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาพงศธร ปาทะหา

NM99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมณัฐพล เสวกวิหาลี

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกสิทธิศักดิ์ สีแสง

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตธนากร สมหวัง

DNS99 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aอนุวัช เพชรตะก่ัว

NM99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนวมินทร ศรีษะพล

NM99 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีพิทยา ดอนวิจารณ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปหญิง

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.0

12.301 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากนกวรรณ คากระโทก

12.402 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาอังควรา อวมมีเพียร

12.603 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง

12.724 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย

12.915 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ดาทพรม

12.966 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอดิญญา สารีหา

13.147 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีกัญญารัตน ทนดี

13.358 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเฟองลดา เสียงเลิศ

400 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL ‐0.0

58.221 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ

58.242 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส

1:01.093 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล

1:01.234 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภัทรสุดา ภิ่นชาม

1:02.685 ร.ร. พุทไธสงปทวรรณ สุรไกรกูล

1:02.916 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหิ้น

1:03.587 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีปทมา ทาธิสา

1:05.958 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

2:21.911 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล

2:25.392 ร.ร. หนองแดงวิทโยดมธิดาพร ปยมาตย

2:34.134 ร.ร. นารีนุกูลเครือวัลย พันธมณี

2:50.476 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพุทธชาด ศรีเกียรติ

2:51.668 ร.ร. สตรีศึกษากนกวรรณ วินทะไชย

3:05.7212 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรเพ็ญนภา อานุภาพ

3:09.2814 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนณัฎฐธิดา บุญทะจิตร

3:15.1415 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมปณิดา ไกรจันทร

DNS99 ร.ร. โคกผักหอมกัลยกร แกวพิลา

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bสิรินทรา กณาลักษณ

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาจิราภรณ จงจันศรี

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

2:33.253 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส

2:35.675 ร.ร. สตรีศึกษากนกทิพย มาสนา

2:50.517 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนัฎฐะการ กรมประโคน
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปหญิง

800 m.

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

2:52.869 ร.ร. ฝางวิทยายนสราวดี นามวรรณ

2:56.7310 ร.ร. พรเจริญวิทยาสมฤดี ใจสวาง

3:02.2611 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสกาวเดือน แกวอุน

3:06.0013 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จิรารัตน คําศรี

3:16.9716 ร.ร. โพนงามศึกษานิตยา ชวยรักษา

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bวิศรุตา หารคุโน

DNF99 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตปยธิดา ครเพชร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสุกัญญา ไกยะราช

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

5:11.342 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล

5:23.903 ร.ร. ปยะมหาราชาลัยสุวณี คําชนะ

5:51.445 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนศิวพร สาเตาะ

6:21.637 ร.ร. พรเจริญวิทยาพัชรินทร วงคราษฎร

7:04.229 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนณัฎฐธิดา บุญทะจิตร

7:13.9010 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมปณิดา ไกรจันทร

7:52.0111 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จิรารัตน คําศรี

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญพรธิรา สําราญเย็น

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bสิรินทรา กณาลักษณ

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

5:02.841 ร.ร. หนองแดงวิทโยดมธิดาพร ปยมาตย

5:49.044 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาศิริกุล สุกใส

6:17.436 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนัฎฐะการ กรมประโคน

6:35.838 ร.ร. พรเจริญวิทยาสมฤดี ใจสวาง

8:03.1211 ร.ร. โพนงามศึกษานิตยา ชวยรักษา

8:46.0612 ร.ร. โนนขาวิทยาปาริชาติ ศิริบุตร

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bวิศรุตา หารคุโน

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

11:09.831 ร.ร. หนองแดงวิทโยดมธิดาพร ปยมาตย

11:32.222 ร.ร. บานนํ้าพนกลัยา อินทรมาวงค

12:10.053 ร.ร. ปยะมหาราชาลัยสุวณี คําชนะ

12:41.334 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล

12:42.795 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาวดี นามสีหาร

12:45.666 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนศิวพร สาเตาะ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปหญิง

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

13:03.367 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาศิริกุล สุกใส

13:52.118 ร.ร. พรเจริญวิทยาพัชรินทร วงคราษฎร

13:54.429 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีศกุนตลา ใจสบาย

14:36.0010 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนนัฎฐะการ กรมประโคน

15:00.0311 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกพรสวรรค กํ่านํ้าจั้น

15:01.9812 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนณัฎฐธิดา บุญทะจิตร

15:41.5213 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปพัชราภา ปาสารักษ

15:41.8314 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมปาริฉัตร เพชรกอน

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญพรธิรา สําราญเย็น

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบสุนิตา ชัยยัง

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

DNF99 ร.ร. วังขาพัฒนากานดา ดางเรือง

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาปาริชาติ ศิริบุตร

DNS99 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาขวัญฤทัย พูลทอง

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมณัฐมน ถานอย

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bวิศรุตา หารคุโน

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาสุภาพร แสงบัวคํา

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bสิรินทรา กณาลักษณ

100 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

14.731 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง

15.232 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐธิชา เส็งนา

17.143 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aหรรษา บุญหลา

17.234 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aคนึงสุข กลาย่ิง

17.985 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ

18.676 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาธณิญารัตน คงฤทธิ์

18.827 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี

19.438 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาวิระพา พิมพภักดิ์

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:10.381 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ

1:11.592 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

1:16.105 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aคนึงสุข กลาย่ิง

1:17.516 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาวิระพา พิมพภักดิ์

1:23.939 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมปณิดา ไกรจันทร

1:29.6410 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพุทธชาด ศรีเกียรติ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปหญิง

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1
DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาจิราภรณ จงจันศรี

DNS99 ร.ร. นารีนุกูลวิลาวรรณ ใจตรง

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

1:13.823 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาธณิญารัตน คงฤทธิ์

1:15.884 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aหรรษา บุญหลา

1:19.187 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี

1:22.368 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสกาวเดือน แกวอุน

1:36.2411 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรเพ็ญนภา อานุภาพ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสุกัญญา ไกยะราช

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:17.661 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากนกวรรณ คากระโทก

2:21.032 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง

2:25.033 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจิรนันท พรมงาม

2:30.054 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเฟองลดา เสียงเลิศ

2:50.205 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุรีพร ประเมินชัย

3:04.206 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ศศิธร ผาสีดา

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

48.351 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาอังควรา อวมมีเพียร

49.612 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ

52.053 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานียุภาพร ย่ังยืน

52.644 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจิราพร สวางตา

53.395 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยรุงตะวัน หวานเสนาะ

56.826 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุรีพร ประเมินชัย

1:01.937 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สุดารัตน ทรหาญ

4x400  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4:00.021 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล

4:08.812 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี

4:15.343 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอดิญญา สารีหา

4:25.814 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี

4:44.815 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยรุงตะวัน หวานเสนาะ

6:03.616 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ทิพวรรณ โพธิพรม
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปหญิง

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

5.231 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยฐิติยา โฮมหงษ

5.052 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aเกศณีย จองอยู

4.923 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aนุชธิดา นิลาราช

4.894 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปธัญพิชชา นครชัย

4.515 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวราภรณ บุญถึง

4.466 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยากัญจนพร เสราช

4.197 ร.ร. สตรีราชินูทิศจาริยา สมทอง

3.878 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชฎาภา วรรณศรี

3.849 ร.ร. นายมวิทยาคารสุดธิดา หินผา

3.7210 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ศศิธร ผาสีดา

3.2211 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ภัทรวี ดาระวัน

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาสุภาพร แสงบัวคํา

DNS99 ร.ร. ปรางคกูทิศชาภัส ทุมเสน

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาทินพิตา บุไธสง

DNS99 ร.ร. ทาบอทักษพร โสดา

DNS99 ร.ร. ทาบอณัฐกานต ปรางพรม

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

DNS99 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธนัญญา สีมืด

High Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1.51 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปมนัสนันท เกียรตินอก

NM99 ร.ร. สตรีราชินูทิศจาริยา สมทอง

NM99 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนณัชยา ลีโคตร

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

11.261 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยฐิติยา โฮมหงษ

11.052 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aเกศณีย จองอยู

10.983 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aนุชธิดา นิลาราช

9.924 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปธัญพิชชา นครชัย

9.515 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยากัญจนพร เสราช

9.366 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธนัญญา สีมืด

9.137 ร.ร. สตรีราชินูทิศจาริยา สมทอง

NM99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จิรารัตน คําศรี

NM99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวราภรณ บุญถึง

NM99 ร.ร. ปรางคกูทิศชาภัส ทุมเสน

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารจิตตานันท คําเลิศ
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปหญิง

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
NM99 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีกันตินันท สุดสาว

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาสุภาพร แสงบัวคํา

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

30.551 ร.ร. นายมวิทยาคารรัตนากร มั่นใจ

28.872 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมอารียา ทองงาม

27.033 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูสุนิตา หงสคํา

24.854 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยจิดาภา ไชยกุมาร

24.685 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมโสภิตนภา ยุบลชิต

18.286 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aมนัสวี ยอดเขฉก

18.067 ร.ร. แกงครอวิทยาพรรณลษา โชคบัณฑิตย

16.898 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aนพจิรา พันธมา

16.779 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"เมธานี บุตแสง

16.7610 ร.ร. นายมวิทยาคารสุดธิดา หินผา

16.0311 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนฤดี พ่ึงนิล

15.7412 ร.ร. นาแกพิทยาคมกมลพรรณ วงศพระไกร

12.2213 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bพชรมน ผลดี

DNS99 ร.ร. ทาบอจลิตา พวงธรรม

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางอาลิษา สอนอินทร

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตบุญธิชา อินทรตา

DNS99 ร.ร. พังโคนวิทยาคมศุภกาญจน เกษเพชร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานงคนุช ชัยโย

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาณัฐสุดา เพชรฤทธ์ิ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารัชนีกร ศิริธรรม

DNS99 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ดาทพรม

Hammer Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

43.311 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมอารียา ทองงาม

34.662 ร.ร. นายมวิทยาคารรัตนากร มั่นใจ

28.553 ร.ร. นายมวิทยาคารสุดธิดา หินผา

24.314 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aอนันตา ผิวเหลือง

21.655 ร.ร. นาแกพิทยาคมกมลพรรณ วงศพระไกร

20.766 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aนพจิรา พันธมา

14.447 ร.ร. แกงครอวิทยาพรรณลษา โชคบัณฑิตย

13.848 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bพชรมน ผลดี

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารัชนีกร ศิริธรรม
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปหญิง

Hammer Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานงคนุช ชัยโย

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

9.741 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยจิดาภา ไชยกุมาร

9.502 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีสุธิดา พลเย่ียม

9.353 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมโสภิตนภา ยุบลชิต

8.924 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aนพจิรา พันธมา

8.685 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเมสิยา สงมี

7.656 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนฤดี พ่ึงนิล

7.297 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ดาทพรม

7.298 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aมนัสวี ยอดเขฉก

6.799 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"เมธานี บุตแสง

6.1010 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bพชรมน ผลดี

0.011 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมอารียา ทองงาม

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาณัฐสุดา เพชรฤทธ์ิ

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตบุญธิชา อินทรตา

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางอาลิษา สอนอินทร

DNS99 ร.ร. พังโคนวิทยาคมศุภกาญจน เกษเพชร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานงคนุช ชัยโย

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารัชนีกร ศิริธรรม

DNS99 ร.ร. นาแกพิทยาคมกมลพรรณ วงศพระไกร

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

40.251 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโชติมณี ไชยจันทร

36.672 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปรัชดาพร ปรุงกลาง

30.583 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเมสิยา สงมี

28.634 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีกันตินันท สุดสาว

27.655 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมโสภิตนภา ยุบลชิต

25.576 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวราภรณ บุญถึง

23.377 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aเกศณีย จองอยู

20.758 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปนฤดี พ่ึงนิล

21.129 ร.ร. แกงครอวิทยาพรรณลษา โชคบัณฑิตย

20.6110 ร.ร. นายมวิทยาคารสุดธิดา หินผา

19.7511 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมอารียา ทองงาม

15.4812 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aนพจิรา พันธมา

14.1513 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูสุนิตา หงสคํา
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18  ปหญิง

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL
12.0614 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bพชรมน ผลดี

DNS99 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยธัญกร จันทรภิรมรณ

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตบุญธิชา อินทรตา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานงคนุช ชัยโย

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารัชนีกร ศิริธรรม


