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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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.5

9.081 ร.ร. บานโคกนาเหลาปุณยวีร ปรีชาจารย

9.782 ร.ร. ปาสักวิทยาปนัดดา โสนันทะ

9.843 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมประภาวดี นวม

10.044 ร.ร. บานหนองแตหนองโกจุฑาทิพย เกตุแกว

DNS99 ร.ร. บานนาดานวิสาขะ ดวงมะลุ

DNS99 ร.ร. บานนาดานรมิตา บุญเวช

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางรมิตา จันทศร

DNS99 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญนิลยา ยีขอ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.3

9.521 ร.ร. บานหนองแตหนองโกสุชานาฎ ละวาศชัย

9.802 ร.ร. บานดงกลางนันธิยา ธูปทอง

9.813 ร.ร. บานดงกําพี้สิริญาณี ใจแกว

10.034 ร.ร. ปาสักวิทยาเกศรา ชาวชายโขง

10.135 ร.ร. บานกุดเรือคําก่ิงกาญจน เสนห

10.236 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาศศิวิมล สุริยะขันธ

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคอสมาภรณ จันปญญา

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางวิจิตรา ทํามา

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.0

9.241 ร.ร. บานสมกบจตุรพร ภักดีศรี

9.432 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญวิชญาดา นามมนตรี

9.433 ร.ร. บานสมกบสุพัตรา นามรุณา

9.634 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)บุษกร มูลทา

9.975 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูษิตา พาธรรมะ

10.076 ร.ร. บานกุดเรือคําเยาวภา คําบุญ

10.177 ร.ร. บานดงกลางเมธาวี หลวงจันทร

13.848 ร.ร. หนองแขวิทยาสิดารัศมิ์ สุพรรณ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปหญิง

60 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.0

9.161 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณัฐกฤตา สายรัตน

9.172 ร.ร. อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะหปริยากร ทองนิล

9.593 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)พีรดา ชาตชํานิ

9.794 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมจุฑานันท กมลตรี

9.935 ร.ร. บานดงกําพี้ขวัญจิรา เตาสมตา

9.946 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาพัทธนันท สินธุกฏ

9.967 ร.ร. โคกผักหอมภัทรธิดา มูลตรีสา

11.518 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูกชกร พันโชติ

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.0

14.761 ร.ร. บานโคกนาเหลาปุณยวีร ปรีชาจารย

15.082 ร.ร. บานสมกบจตุรพร ภักดีศรี

15.573 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)พีรดา ชาตชํานิ

15.674 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมประภาวดี นวม

15.925 ร.ร. หนองแขวิทยาวรัญญา วงคสูงยาง

16.096 ร.ร. บานดงกําพี้สิริญาณี ใจแกว

16.427 ร.ร. โคกผักหอมภัทรธิดา มูลตรีสา

16.538 ร.ร. บานหนองแตหนองโกจุฑาทิพย เกตุแกว

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.0

15.701 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อภิญญา ศรีรัตน

15.742 ร.ร. บานสมกบสุพัตรา นามรุณา

15.803 ร.ร. บานหนองแตหนองโกสุชานาฎ ละวาศชัย

16.104 ร.ร. บานดงกําพี้ขวัญจิรา เตาสมตา

16.525 ร.ร. บานกุดเรือคําศิริวิภา สุวะเพชร

18.046 ร.ร. ปาสักวิทยาพิมพพา ชาวชายโขง
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปหญิง

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.0

DNS99 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญนิลยา ยีขอ

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคอสมาภรณ จันปญญา

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.0

15.931 ร.ร. ปาสักวิทยาปนัดดา โสนันทะ

16.042 ร.ร. บานดงกลางนันธิยา ธูปทอง

16.273 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาพัทธนันท สินธุกฏ

16.624 ร.ร. บานกุดเรือคําชลดา พอศรีชา

16.655 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูษิตา พาธรรมะ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางรมิตา จันทศร

DNS99 ร.ร. บานนาดานรมิตา บุญเวช

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.0

14.971 ร.ร. อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะหปริยากร ทองนิล

14.982 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณัฐกฤตา สายรัตน

15.513 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญวิชญาดา นามมนตรี

16.184 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมจุฑานันท กมลตรี

16.835 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาศศิวิมล สุริยะขันธ

DNS99 ร.ร. บานนาดานวิสาขะ ดวงมะลุ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางวิจิตรา ทํามา

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.5

22.661 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณัฐกฤตา สายรัตน

23.972 ร.ร. บานหนองแตหนองโกสุชานาฎ ละวาศชัย

24.453 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมประภาวดี นวม

25.044 ร.ร. บานหนองแตหนองโกจุฑาทิพย เกตุแกว

25.045 ร.ร. บานกุดเรือคําชลดา พอศรีชา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปหญิง

150 m.

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.5

25.826 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)เพชรไพริน ผลเจริญ

26.347 ร.ร. ปาสักวิทยาเกศรา ชาวชายโขง

30.318 ร.ร. บานสมกบนริญญา แข็งฤทธ์ิ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.5

23.001 ร.ร. อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะหปริยากร ทองนิล

24.192 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)บุษกร มูลทา

25.083 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาพัทธนันท สินธุกฏ

25.484 ร.ร. บานดงกําพี้สิริญาณี ใจแกว

25.525 ร.ร. โคกผักหอมภัทรธิดา มูลตรีสา

26.876 ร.ร. บานสมกบชนนิกาลน แข็งฤทธ์ิ

DNS99 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญนิลยา ยีขอ

DNS99 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมจุฑานันท กมลตรี

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +1.0

22.191 ร.ร. บานโคกนาเหลาปุณยวีร ปรีชาจารย

23.092 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญวิชญาดา นามมนตรี

23.373 ร.ร. หนองแขวิทยาประภัสสร ลาธิ

24.834 ร.ร. บานกุดเรือคําเยาวภา คําบุญ

25.005 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูษิตา พาธรรมะ

25.726 ร.ร. บานดงกําพี้ขวัญจิรา เตาสมตา

26.597 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาศศิวิมล สุริยะขันธ

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยาพิชามญชุ นามพรม

4x50/80/120/150 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:01.611 ร.ร. บานหนองแตหนองโกปริยากร ทองนิล1

1 ร.ร. บานหนองแตหนองโกกานดา ศิริชัย2

1 ร.ร. บานหนองแตหนองโกจุฑาทิพย เกตุแกว3

1 ร.ร. บานหนองแตหนองโกสุชานาฎ ละวาศชัย4

1:03.412 ร.ร. หนองแขวิทยาสิดารัศมิ์ สุพรรณ1

2 ร.ร. หนองแขวิทยาอัตรถวดี บุตรพรม2

2 ร.ร. หนองแขวิทยาวรัญญา วงคสูงยาง3

2 ร.ร. หนองแขวิทยาประภัสสร ลาธิ4

1:03.793 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐกานต ประเสริฐลาภ1

3 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาลดาวัลย แสงจันทร2

3 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาพัทธนันท สินธุกฏ3
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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

3 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาศศิวิมล สุริยะขันธ4

1:04.234 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาธนันชนก ศักด์ิทวีวนิช1

4 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาคีตภัทร วงศยะลา2

4 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาภูษิตา พาธรรมะ3

4 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาณัฐกฤตา สายรัตน4

1:04.835 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อภิญญา ศรีรัตน1

5 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)รัชฎานันท กกฝาย2

5 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)สรัญญา คําออ3

5 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)บุษกร มูลทา4

1:05.496 ร.ร. บานกุดเรือคําก่ิงกาญจน เสนห1

6 ร.ร. บานกุดเรือคําอรกัญญา เสวชัยภูมิ2

6 ร.ร. บานกุดเรือคําศิริวิภา สุวะเพชร3

6 ร.ร. บานกุดเรือคําเยาวภา คําบุญ4

1:06.167 ร.ร. บานดงกําพี้ปาลิตา ไมแพ1

7 ร.ร. บานดงกําพี้ณัฐนิชา อักษร2

7 ร.ร. บานดงกําพี้สิริญาณี ใจแกว3

7 ร.ร. บานดงกําพี้ขวัญจิรา เตาสมตา4

1:10.728 ร.ร. ปาสักวิทยาอาฑิตยา ขนุนใหญ1

8 ร.ร. ปาสักวิทยาพิมพพา ชาวชายโขง2

8 ร.ร. ปาสักวิทยาเกศรา ชาวชายโขง3

8 ร.ร. ปาสักวิทยาปนัดดา โสนันทะ4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

‐24064  ร.ร. บานสมกบ

‐24088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

‐24051  ร.ร. บานหนองแตหนองโก

‐24084  ร.ร. บานดงกําพี้

‐24071  ร.ร. หนองแขวิทยา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

‐24013  ร.ร. บานกุดเรือคํา

‐24070  ร.ร. ปาสักวิทยา

‐24057  ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยา

‐24031  ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปหญิง

5x80 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:01.991 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)รัชฎานันท กกฝาย1

1 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)พีรดา ชาตชํานิ2

1 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)บุษกร มูลทา3

1 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)เพชรไพริน ผลเจริญ4

1 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)สรัญญา คําออ5

1:02.532 ร.ร. บานหนองแตหนองโกอรอุมา สีแกว1

2 ร.ร. บานหนองแตหนองโกกานดา ศิริชัย2

2 ร.ร. บานหนองแตหนองโกอารยา สุขสน่ัน3

2 ร.ร. บานหนองแตหนองโกจุฑาทิพย เกตุแกว4

2 ร.ร. บานหนองแตหนองโกสุชานาฎ ละวาศชัย5

1:02.603 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญชลธิชา ธงวิชัย1

3 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญวิชญาดา นามมนตรี2

3 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญศันสนีย คําศาลา3

3 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญเอมอริญา ชินจําปา4

3 ร.ร. บานทาไรไทยเจริญเพ็ญสุดา โคตรพนม5

1:03.284 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาลดาวัลย แสงจันทร1

4 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐกานต ประเสริฐลาภ2

4 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาพิณพัฒน เสนตรง3

4 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาศศิวิมล สุริยะขันธ4

4 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาพัทธนันท สินธุกฏ5

1:03.435 ร.ร. หนองแขวิทยาสิดารัศมิ์ สุพรรณ1

5 ร.ร. หนองแขวิทยานิภาวรรณ ไสวศักด์ิ2

5 ร.ร. หนองแขวิทยาอัตรถวดี บุตรพรม3

5 ร.ร. หนองแขวิทยาวรัญญา วงคสูงยาง4

5 ร.ร. หนองแขวิทยาประภัสสร ลาธิ5

1:04.546 ร.ร. บานกุดเรือคําก่ิงกาญจน เสนห1

6 ร.ร. บานกุดเรือคําศิริวิภา สุวะเพชร2

6 ร.ร. บานกุดเรือคําอรกัญญา เสวชัยภูมิ3

6 ร.ร. บานกุดเรือคําเยาวภา คําบุญ4

6 ร.ร. บานกุดเรือคําชลดา พอศรีชา5

1:06.397 ร.ร. บานดงกําพี้หฤทัย จันทะวิรักษ1

7 ร.ร. บานดงกําพี้ปาลิตา ไมแพ2

7 ร.ร. บานดงกําพี้ณัฐนิชา อักษร3

7 ร.ร. บานดงกําพี้ขวัญจิรา เตาสมตา4

7 ร.ร. บานดงกําพี้สิริญาณี ใจแกว5



 สรุปผลการแขงขัน

Page 12 of 85

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปหญิง

5x80 Relay
Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐24084  ร.ร. บานดงกําพี้

‐24088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

‐24071  ร.ร. หนองแขวิทยา

‐24013  ร.ร. บานกุดเรือคํา

‐24051  ร.ร. บานหนองแตหนองโก

‐24057  ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยา

‐24070  ร.ร. ปาสักวิทยา

‐24001  ร.ร. บานทาไรไทยเจริญ

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. บานนาดานวิสาขะ ดวงมะลุ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางวิจิตรา ทํามา

NM99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ปุณนภา สุทธิบุญ

DNS99 ร.ร. บานนาดานรมิตา บุญเวช

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางรมิตา จันทศร




