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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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.6

7.511 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี

7.592 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

7.853 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณภัทรนันท อันทะนาม

7.864 ร.ร. ทาบอกีรติพงษ สัมพันธะ

7.875 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา

8.236 ร.ร. บานโคกนาเหลาวสุขสันต วันระคํา

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

DNS99 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.3

7.811 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาณัฐวุฒิ พลวงคษา

7.822 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูริทัต จินดาดวง

7.953 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกฤติเดช สุแพง

8.024 ร.ร. ทาบอศักรินทร ศรีออน

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

9.076 ร.ร. วังขาพัฒนาพลากร ยัดดี

10.007 ร.ร. ปาสักวิทยาศรราม ทิพยมงคล

DQ99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ประคิน ครุฑตําคํา

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 ‐1.8

7.651 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาสิทธิรักษ แกวนิยม

7.722 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคทีเด็ด ชาระ

7.983 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมธีรภัทร ทองเกิด

8.014 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธีรชัย เศษรักษา

8.265 ร.ร. พรเจริญวิทยาอรรณพ นุมนาก

8.706 ร.ร. นาแกพิทยาคมประทีป วงศพระไกร

9.317 ร.ร. บานดงกลางศุกลวัฒน ขุนเรศ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามูลตรี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

60 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 ‐0.8

7.781 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

8.092 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมธวัชชัย ทองเกิด

8.273 ร.ร. นาแกพิทยาคมกฤษดา เสมาม่ิง

8.664 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีกนกพล กองกุล

8.905 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

9.416 ร.ร. บานสมกบภูวนาถ ปรีชา

10.807 ร.ร. วังขาพัฒนาอัณณพ กองกิจ

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ณัฐวัฒน จิตจักร

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 ‐1.4

7.561 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี

7.702 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตเกียรติศักด์ิ ศาลางาม

8.043 ร.ร. พุทไธสงศิวกร สานหมวง

8.164 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีวรพันธ โพดโพธ์ิ

8.535 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสุรชัย บุญแดนไพร

8.676 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธีรภัทร หลงนาม

DNS99 ร.ร. ภูเขียววิโรจน พรมเมตตา

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139สนธยา ชัยชนะ

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

8.201 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมจักรนรินทร ศรีประดู

8.212 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ยุทธศาสตร พีรธรรม

8.313 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชินวัตร กันหาทอง

8.744 ร.ร. ภูเขียวชิติพัทธ เฟองแดน

8.865 ร.ร. บานดงกลางธีรวัฒน โนนทิง

9.736 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)พงษเพชร มงคลศรี

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ณัฐกานต สิมสุทร

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ศักดิ์มงคล สุชัยสิทธ

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

ร.ร. บานดงกําพี้กลวัชร ศรีสรางคอม

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีศิวกร จันทมานิตย

ร.ร. โนนขาวิทยานัฐยุทธ สีดาว

ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ศานติ บุดดี

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมจิรายุ หนวดตีบ

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรวุฒินันท เศรษฐสิทธ์ิดํารง

ร.ร. ปาสักวิทยาอมรเทพ ทองธรรมชาติ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.0

12.111 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี

12.402 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปญญาวุฒิ นามบุตร

12.193 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณภัทรนันท อันทะนาม

12.724 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคทีเด็ด ชาระ

12.775 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรเจษฎา ราชรี

13.336 ร.ร. โนนขาวิทยานัฐยุทธ สีดาว

14.357 ร.ร. บานดงกําพี้กลวัชร ศรีสรางคอม

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ประคิน ครุฑตําคํา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 ‐0.0

12.121 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี

12.432 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาณัฐวุฒิ พลวงคษา

12.813 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรปยพงศ ชวงขุนทด

13.044 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควุฒิภัทร ศรีเสมอ

13.215 ร.ร. บานโคกนาเหลาวสุขสันต วันระคํา

13.236 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพัฒนพงษ คามมนตรี

13.467 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"คุณากร จันทะบาล

13.488 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาชิณณวรรธน บุตราช

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 ‐0.0

12.411 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาสิทธิรักษ แกวนิยม

13.362 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพิทักพงษ โพชนะจิต

13.633 ร.ร. วังขาพัฒนาชยากร นิลคง

13.854 ร.ร. นาแกพิทยาคมประทีป วงศพระไกร

16.235 ร.ร. ปาสักวิทยาอนันต ภูมิฐาน

DNS99 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139สนธยา ชัยชนะ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

100 m.
คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 ‐0.0

12.651 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

12.692 ร.ร. พุทไธสงชนพล สังสีแกว

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

12.824 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมธวัชชัย ทองเกิด

12.995 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธีรชัย เศษรักษา

13.966 ร.ร. ปาสักวิทยาอมรเทพ ทองธรรมชาติ

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมจิรายุ หนวดตีบ

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +0.0

12.341 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภูริภัทร ชันชะลี

12.802 ร.ร. พรเจริญวิทยาอรรณพ นุมนาก

12.953 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมจักรนรินทร ศรีประดู

13.694 ร.ร. นาแกพิทยาคมกฤษดา เสมาม่ิง

13.905 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธีรภัทร หลงนาม

17.506 ร.ร. บานดงกลางภูตะวัน อยูยง

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามูลตรี

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6 ‐0.0

11.791 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

12.232 ร.ร. ทาบอกีรติพงษ สัมพันธะ

12.663 ร.ร. ทาบอศักรินทร ศรีออน

13.264 ร.ร. ภูเขียวเนติภูม ิแนวประเสริฐ

13.305 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสุรชัย บุญแดนไพร

13.476 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีศุภกร มลาสินธุ

13.527 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ธนากร สิรินันวารี

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7 ‐0.0

11.851 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตเกียรติศักด์ิ ศาลางาม

12.322 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีศิวกร จันทมานิตย

12.623 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสุริยา เน่ืองชมพู

13.194 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนวัฒน เมืองวัง

13.775 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรวุฒินันท เศรษฐสิทธ์ิดํารง

14.356 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ณัฐกานต สิมสุทร

14.377 ร.ร. บานดงกลางกรวิชญ ลานพลแสน

300 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

37.971 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาสิทธิรักษ แกวนิยม
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

300 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

40.171 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสุริยา เน่ืองชมพู

43.042 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาชิณณวรรธน บุตราช

43.483 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกฤษดากร ติวทอง

45.094 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีคฑาวุธ โพธิ์รัตน

47.365 ร.ร. ทาบอศุกลพิชญ ขวานทอง

53.296 ร.ร. โนนขาวิทยาจีรศักดิ์ มะโรง

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมชนวีร จันทิไชย

DNS99 ร.ร. บานดงกลางศิรวิทย พุทธสทาน

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

39.041 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรฉัตรชัย รักบัวทอง

39.502 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพงศพัฒน อัปมาเถ

41.083 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม

42.014 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาขวัญชัย แสงทวี

44.345 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควุฒิภัทร ศรีเสมอ

45.836 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรวุฒินันท เศรษฐสิทธ์ิดํารง

DNS99 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตเกียรติศักด์ิ ศาลางาม

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

40.191 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทรงศักดิ์ รักษาศิริ

40.892 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาณัฐวุฒิ พลวงคษา

45.833 ร.ร. วังขาพัฒนาชยากร นิลคง

48.094 ร.ร. ทาบอจีรทีปต สุขรมย

52.445 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคนนทกร จันทรแดง

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบอธิชาติ สิริจันทร

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สมหมาย แสนตางนา

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้กลวัชร ศรีสรางคอม
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

300 m.
คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

38.841 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาสิทธิรักษ แกวนิยม

39.882 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภูริภัทร ชันชะลี

42.023 ร.ร. พุทไธสงอัตทสิทธ์ิ บุญแตง

56.744 ร.ร. นาแกพิทยาคมประทีป วงศพระไกร

54.885 ร.ร. บานดงกลางชลธี ออนศรี

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)มนตชัย มีนาชัย

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคธาวิน ทิมิลกุล

DQ99 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญศุภกฤต คะสาน

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

41.021 ร.ร. พุทไธสงชนพล สังสีแกว

42.892 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสุรชัย บุญแดนไพร

44.993 ร.ร. นาแกพิทยาคมกฤษดา เสมาม่ิง

46.474 ร.ร. บานโคกนาเหลารพีพัฒน แมนรัมย

52.685 ร.ร. โนนขาวิทยาพีรวิชญ นอยตําแย

59.556 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ปณณวิทย รักษางาม

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามูลตรี

DNS99 ร.ร. โพธิ์ตากพิทยาคมสุจิณโณ ดอกหอม

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

41.171 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลมาโนชย ผานิชย

46.402 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีกนกพล กองกุล

46.513 ร.ร. แกงครอวิทยาภูมิทัศน เทพาขันธ

46.564 ร.ร. วังขาพัฒนาฐิติวุฒิ สุขยานุดิษฐ

48.515 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธีรภัทร หลงนาม

49.376 ร.ร. กุฉินารายณนพรัตน จรทะผา

1:09.717 ร.ร. บานสมกบมิตรภาพ แซผู

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

39.931 ร.ร. ภูเขียวธนากร ทีนํ้าคํา

40.932 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

41.963 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีวรพันธ โพดโพธ์ิ

42.234 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมธวัชชัย ทองเกิด

45.055 ร.ร. แกงครอวิทยาบารมี สีราช

45.946 ร.ร. ระดมวิทยานุสรณภิชญะ ภักดีอ่ิม

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมจิรายุ หนวดตีบ
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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

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

DNF99 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาภูริวัฒน สมบูรณ

DNS99 ร.ร. วังขาพัฒนาสนธยา โตะงาม

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
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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

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

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. บานนํ้าพนยศพล ล้ีสุวรรณ

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาอัษฎาวุธ คําปนออน

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
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

60 m. Hurdles
คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

9.321 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก

9.342 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี

11.373 ร.ร. พุทไธสงกิตติวรา สาสังข

11.684 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรวุฒินันท เศรษฐสิทธ์ิดํารง

11.745 ร.ร. บานดงกลางกรวิชญ ลานพลแสน

11.816 ร.ร. กุฉินารายณนพรัตน จรทะผา

11.877 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธีรภัทร หลงนาม

13.938 ร.ร. ปาสักวิทยาอนันต ภูมิฐาน

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

9.611 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี

9.852 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมธีรภัทร ทองเกิด

10.143 ร.ร. พรเจริญวิทยาอัษฎาวุธ คําปนออน

12.084 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสุรชัย บุญแดนไพร

12.735 ร.ร. บานดงกลางศุกลวัฒน ขุนเรศ

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนวัฒน เมืองวัง

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้กลวัชร ศรีสรางคอม

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

10.671 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชวัลวิทย แสงประจักษ

10.772 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา

11.023 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

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

11.375 ร.ร. พุทไธสงศิวกร สานหมวง

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ณัฐวัฒน จิตจักร

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

31.565 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม

31.576 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

31.847 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชวัลวิทย แสงประจักษ

33.018 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสุรชัย บุญแดนไพร
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

200 m. Hurdles
คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.6

29.991 ร.ร. ศรีสงครามวิทยาสิทธิรักษ แกวนิยม

31.122 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา

32.913 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

34.154 ร.ร. พุทไธสงรัฐพล เพียรสมภาร

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

47.296 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ภาสวิชญ นภารุงเรือง

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากฤษฎ คํามูลตรี

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.5

30.601 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมธีรภัทร ทองเกิด

33.302 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม

33.713 ร.ร. พุทไธสงกิตติวรา สาสังข

33.964 ร.ร. ปาสักวิทยาอมรเทพ ทองธรรมชาติ

36.715 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

47.256 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)นาวี คํางาม

DNS99 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลภูมิวินัย ถูรีศรี

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.1

31.031 ร.ร. พรเจริญวิทยาอัษฎาวุธ คําปนออน

32.132 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชวัลวิทย แสงประจักษ

33.243 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสุรชัย บุญแดนไพร

36.464 ร.ร. บานดงกําพี้กลวัชร ศรีสรางคอม

36.965 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรวุฒินันท เศรษฐสิทธ์ิดํารง

40.786 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาธีรภัทร หลงนาม

DQ99 ร.ร. กุฉินารายณนพรัตน จรทะผา

3x100/200/300 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:14.641 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรปยพงศ ชวงขุนทด1

1 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรเจษฎา ราชรี2

1 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรฉัตรชัย รักบัวทอง3

1:15.062 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปญญาวุฒิ นามบุตร1

2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทรงศักดิ์ รักษาศิริ2

2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพงศพัฒน อัปมาเถ3

1:16.163 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชยณัฐ อุปชฌาย1

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีศิวกร จันทมานิตย2

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภูริภัทร ชันชะลี3

1:18.184 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก1
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

3x100/200/300 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสุริยันต เน่ืองชมพู2

4 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลมาโนชย ผานิชย3

1:20.885 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมารพีพัฒน ลมจะโปะ1

5 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูริทัต จินดาดวง2

5 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณภัทรนันท อันทะนาม3

1:32.116 ร.ร. พุทไธสงกิตติวรา สาสังข1

6 ร.ร. พุทไธสงพงศกร พิมาย2

6 ร.ร. พุทไธสงธนพล ภูแขงหมอก3

DQ99 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุทธิพัฒน สีหะบุตร1

DQ99 ร.ร. ภูเขียวชิติพัทธ เฟองแดน1

99 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี2

99 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม2

99 ร.ร. ภูเขียวเนติภูม ิแนวประเสริฐ3

99 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี3

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

‐25044  ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

‐25089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

‐25083  ร.ร. ศรีไผทสมันต

‐25073  ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 138

‐25070  ร.ร. ปาสักวิทยา

‐25058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐25025  ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

‐25088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

‐25067  ร.ร. บานดงกลาง

‐25043  กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

‐25016  ร.ร. บานโคกนาเหลา

‐25024  ร.ร. กีฬาองคกาลบริหารสวนจังหวัดยโสธร

‐25031  ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

‐25004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

‐25092  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

‐25032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

‐25055  ร.ร. พุทไธสง

‐25084  ร.ร. บานดงกําพี้
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

3x100/200/300 Relay

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

‐25061  ร.ร. โนนขาวิทยา

‐25008  ร.ร. ภูเขียว

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

46.571 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสุริยา เน่ืองชมพู1

1 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก2

1 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา3

1 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสุริยันต เน่ืองชมพู4

46.632 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนชินวัตร กันหาทอง1

2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกฤติเดช สุแพง2

2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทรงศักดิ์ รักษาศิริ3

2 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปญญาวุฒิ นามบุตร4

47.243 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชยณัฐ อุปชฌาย1

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีศิวกร จันทมานิตย2

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีวรพันธ โพดโพธ์ิ3

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภูริภัทร ชันชะลี4

48.624 ร.ร. พุทไธสงอัตทสิทธ์ิ บุญแตง1

4 ร.ร. พุทไธสงชนพล สังสีแกว2

4 ร.ร. พุทไธสงศิวกร สานหมวง3

4 ร.ร. พุทไธสงกิตติวรา สาสังข4

48.975 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรณัฐวัตร สมนึก1

5 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรเจษฎา ราชรี2

5 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรณัฐพนธ ปากหวาน3

5 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรปยพงศ ชวงขุนทด4

49.326 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุทธิพัฒน สีหะบุตร1

6 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุพัฒน บุญมี2

6 ร.ร. ศรีไผทสมันตจารุวัตร บุญมี3

6 ร.ร. ศรีไผทสมันตภิรพล สังขโกมล4

49.987 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมารพีพัฒน ลมจะโปะ1

7 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูริทัต จินดาดวง2

7 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาดรัณภพ มูลเทพ3

7 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณภัทรนันท อันทะนาม4

50.138 ร.ร. ภูเขียวชิติพัทธ เฟองแดน1

8 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม2

8 ร.ร. ภูเขียวเนติภูม ิแนวประเสริฐ3
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

8 ร.ร. ภูเขียวธนากร ทีนํ้าคํา4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

47.081 ‐25043  กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

49.122 ‐25083  ร.ร. ศรีไผทสมันต

49.533 ‐25031  ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

55.814 ‐25061  ร.ร. โนนขาวิทยา

DNS99 ‐25016  ร.ร. บานโคกนาเหลา

DNS99 ‐25089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

47.361 ‐25058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

47.622 ‐25032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

48.183 ‐25024  ร.ร. กีฬาองคกาลบริหารสวนจังหวัดยโสธร

49.244 ‐25055  ร.ร. พุทไธสง

56.465 ‐25067  ร.ร. บานดงกลาง

DNS99 ‐25088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

50.051 ‐25008  ร.ร. ภูเขียว

52.152 ‐25066  ร.ร. ทาบอ

52.333 ‐25025  ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี

56.874 ‐25004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

DNS99 ‐25084  ร.ร. บานดงกําพี้

DNS99 ‐25093  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:38.651 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทรงศักดิ์ รักษาศิริ1

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพงศพัฒน อัปมาเถ2

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนกฤติเดช สุแพง3

1 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปญญาวุฒิ นามบุตร4

2:39.642 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรปยพงศ ชวงขุนทด1

2 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรเจษฎา ราชรี2

2 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรณัฐพนธ ปากหวาน3

2 ร.ร. กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธรฉัตรชัย รักบัวทอง4

2:44.053 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลศักดา ช่ืนชมภู1

3 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลมาโนชย ผานิชย2
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

3 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสุริยันต เน่ืองชมพู3

3 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลสิรภพ บุญหยวก4

2:46.954 ร.ร. พุทไธสงสิรภพ เทียนไธสง1

4 ร.ร. พุทไธสงชนพล สังสีแกว2

4 ร.ร. พุทไธสงศิวกร สานหมวง3

4 ร.ร. พุทไธสงอัตทสิทธ์ิ บุญแตง4

2:47.225 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสรนัน พิมพา1

5 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีวรพันธ โพดโพธ์ิ2

5 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชยณัฐ อุปชฌาย3

5 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเสฏฐวุฒิ สีหบัณฑ4

2:50.106 ร.ร. ภูเขียวธนากร ทีนํ้าคํา1

6 ร.ร. ภูเขียวกิตติกวิน ชนะสงคราม2

6 ร.ร. ภูเขียวเนติภูม ิแนวประเสริฐ3

6 ร.ร. ภูเขียวชิติพัทธ เฟองแดน4

2:53.067 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาดรัณภพ มูลเทพ1

7 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณภัทรนันท อันทะนาม2

7 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูริทัต จินดาดวง3

7 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพิทักพงษ โพชนะจิต4

DQ99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ยุทธศาสตร พีรธรรม1

99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปวริศ ถนอมศรี2

99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จารุกิตติ์ วัดบัว3

99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สรชาติ พิทักษเสมา4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

2:44.161 ‐25024  ร.ร. กีฬาองคกาลบริหารสวนจังหวัดยโสธร

2:46.812 ‐25055  ร.ร. พุทไธสง

2:46.863 ‐25032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

3:02.234 ‐25016  ร.ร. บานโคกนาเหลา

DNS99 ‐25066  ร.ร. ทาบอ

DNS99 ‐25084  ร.ร. บานดงกําพี้

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

2:40.891 ‐25058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

2:42.222 ‐25043  กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

2:51.363 ‐25008  ร.ร. ภูเขียว

3:02.894 ‐25025  ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี

3:17.375 ‐25061  ร.ร. โนนขาวิทยา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

4x300  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

DNS99 ‐25083  ร.ร. ศรีไผทสมันต

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

2:51.501 ‐25031  ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

2:57.062 ‐25004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

DNS99 ‐25089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

DNS99 ‐25088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

DNS99 ‐25092  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

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. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเจษฏบดินทร โตะชาลี

DNS99 ร.ร. พุทไธสงดนุสรณ ผาดไชสง

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกธนัชพล กมลสาร

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางบดินทร ยศกลาง

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางณัฐพงษ หวายสันเทียะ

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยาอมรเทพ ทองธรรมชาติ

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139พีระพล ทองภู
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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

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนพัฒน อันโนนจารย

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกวรากร เพ็งแจม

DNS99 ร.ร. ทาบอกีรติพงษ สัมพันธะ

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

NM99 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

DNS99 ร.ร. เทศบาล 1 หนองใสธนพัฒน อันโนนจารย

NM99 ร.ร. บานดงกําพี้ดีเดนดวง บุรวัฒน

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

NM99 ร.ร. ปาสักวิทยาอมรเทพ ทองธรรมชาติ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปฏิภาณ บัณฑิต

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเจมสเมอรวิน พวงไธสง

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. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกวรากร เพ็งแจม

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139พีระพล ทองภู

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางบดินทร ยศกลาง

NM99 กรีฑาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคุณวุฒิ แสนคํา

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ตอตระกูล วิชัยโย

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้อนันต อาจหาญ

NM99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อนุภัทร โคตรสมบัตร

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้กลวัชร ศรีสรางคอม

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางณัฐพงษ หวายสันเทียะ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

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 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปฏิภาณ บัณฑิต

DNS99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมปรมินทร สอนเสนา

NM99 ร.ร. ภูเขียววีรภัทร เพชรสวรรณรังษี

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบวิชญภาส สุดปราง

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)จีรพันธ หลักมั่น

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควุฒิภัทร ศรีเสมอ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางบดินทร ยศกลาง

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

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบอนวัช เขตเขียว

NM99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชิษณุพัฒน รุงโรจนมุกดากุล

DNS99 ร.ร. นาวังวิทยาพันธกานต ศรีวะกุล

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
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปชาย

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

5.8013 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)วัชรพล ปภูเขียว

4.7014 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชิษณุพัฒน รุงโรจนมุกดากุล

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบอนวัช เขตเขียว

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบวิชญภาส สุดปราง

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารอชิระ บุญโรจภา

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ตรีวัฒนา โพนสีดา

DNS99 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาชิษณุพงศ คนเพียร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปฏิภาณ บัณฑิต

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควุฒิภัทร ศรีเสมอ

NM99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

28.601 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมนนทชัย ไกรัตน

27.012 ร.ร. นายมวิทยาคารเสนห ไชยบุตร

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 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาภูวดินทร เรืองจันทึก

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปฏิภาณ บัณฑิต

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรควุฒิภัทร ศรีเสมอ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางบดินทร ยศกลาง

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางณัฐพงษ หวายสันเทียะ

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)จีรพันธ หลักมั่น

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




