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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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.7

8.891 ร.ร. พุทไธสงพัชรินทร ชุบไธสง

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

9.203 ร.ร. นารีนุกูลจุฑารัตน รวมรักษ

9.464 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ปยธิดา พลพรมราช

9.735 ร.ร. ทาบอปญญาศิริ ยูอาสะ

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตพัชราภรณ คงทน

DNS99 ร.ร. สตรีราชินูทิศพัชรีพร บุญสาร

DNS99 ร.ร. โคกผักหอมพิมพวลัญช พุทธเจริญ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.4

8.521 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําดําทอง

8.592 ร.ร. สตรีศึกษามุฑิตา แสงเฉวต

9.063 ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมวไลพร ภูบังไม

9.084 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูนพรัตน โสประโคน

9.405 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปริฉัตร หมุนเงิน

9.586 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคกนกอร กลางเสนา

10.297 ร.ร. ศรีไผทสมันตฑิตยา สานุสันต

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +1.0

8.951 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาศศิธร ประทุมวงศ

9.002 ร.ร. พุทไธสงศศิธร กิจไชสง

9.543 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคจันทรจิรา กลางเสนา

10.534 ร.ร. ฝางวิทยายนปภาวรินท นามวงษ

11.205 ร.ร. บานสมกบเสารวารี บาลวิมนต

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สุธิดา ผองใสสี

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยากรกมล กําแหงนา

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.0
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

60 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.0

8.381 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bสุชาวะดี สวนสระนอย

8.812 ร.ร. สตรีศึกษาจิรนันท ศิริกังวาล

9.003 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพรรษกร คําโส

9.364 ร.ร. บานดงกําพี้ยุวรีย รัตนะ

9.545 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมศุภามิชร คูสินทรัพย

9.616 ร.ร. ฝางวิทยายนพุมทอง หรองบุตรศรี

9.627 ร.ร. ปาสักวิทยาสุภาวิตา แกวกํา

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +0.0

8.231 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน

8.732 ร.ร. โนนขาวิทยากัญญวรา ทองถิ่น

8.823 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

8.834 ร.ร. บานดงกําพี้ฐิติพร สุมรินทร

9.075 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจุฑาวดี กองสุข

9.936 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรภิญญา แกนแกว

DNS99 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนพัชรินทร คําสิงห

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

8.551 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ

8.972 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสุพรรณษา อุนมี

9.453 ร.ร. เลิงนกทา สุดารัตน แสงวงศ

9.904 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139วิลาสินี สินไชย

10.775 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กมลชนก ภาสวาง

DNS99 ร.ร. สตรีราชินูทิศอังคณารัตน มานะบุตร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอรอุมา มะลิลา

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

8.661 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา อุบลชัย

8.772 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรประภา คุมธง

9.193 ร.ร. เลิงนกทา ศศิกานต พันศุภผล

9.594 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กฤติมา ปกธงชัย

10.165 ร.ร. โพนงามศึกษาพิยดา ภูผานิน

DQ99 ร.ร. สตรีราชินูทิศปณณธร เหงาสีไพร

DNS99 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนธฤษวรรณ ศรีชัย

คัดเลือกพวกท่ี 8 / HEAT 8

8.231 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกันยรัตน จารุเกษม

8.412 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนศศิประภา เงาะลําดวน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

60 m.

คัดเลือกพวกท่ี 8 / HEAT 8

8.963 ร.ร. บานโคกนาเหลาสุริตา หิรัญเขต

9.114 ร.ร. โนนขาวิทยาปนัสยา โหมดนอก

9.175 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมพิมชนก หนวดตีบ

10.016 ร.ร. บานดงกลางชุติกาญจน เนาวราช

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิราสินี โคตรโนนกอก

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.2

ร.ร. พุทไธสงศศิธร กิจไชสง

กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิราสินี โคตรโนนกอก

ร.ร. ฝางวิทยายนพุมทอง หรองบุตรศรี

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกันยรัตน จารุเกษม

ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมญาณิศา วงศรีวอ

ร.ร. ทาบอปญญาศิริ ยูอาสะ

ร.ร. พังโคนวิทยาคมวรัทยา สายจําปา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.5

ร.ร. ศรีไผทสมันตฑิตยา สานุสันต

ร.ร. สตรีราชินูทิศอังคณารัตน มานะบุตร

ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปริฉัตร หมุนเงิน

ร.ร. ปาสักวิทยาสุภาวิตา แกวกํา

ร.ร. เลิงนกทา สุดารัตน แสงวงศ

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน

ร.ร. บานดงกลางธิดารัตน นิลพันธ 

ร.ร. โคกผักหอมพิมพวลัญช พุทธเจริญ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.5
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.5

ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคจันทรจิรา กลางเสนา

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีดุสิตา ลําเลียง

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรภิญญา แกนแกว

ร.ร. ศรีไผทสมันตนิรมล ลําไธสง

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพรรษกร คําโส

ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bสุชาวะดี สวนสระนอย

ร.ร. บานดงกลางมันทนา รมวาป

ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสาวิตร ทวีสุข

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.5

ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสุพรรณษา อุนมี

ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรประภา คุมธง

ร.ร. บานสมกบเสารวารี บาลวิมนต

ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"อรอุมา ไชยดวง

ร.ร. ฝางวิทยายนปภาวรินท นามวงษ

ร.ร. สตรีศึกษาอนันตญา สิงหาทอ

ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูนพรัตน โสประโคน

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +0.5

ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาศศิธร ประทุมวงศ

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมศุภามิชร คูสินทรัพย

ร.ร. บานดงกําพี้ฐิติพร สุมรินทร

ร.ร. บานดงกําพี้ยุวรีย รัตนะ

ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กมลชนก ภาสวาง

ร.ร. สตรีศึกษามุฑิตา แสงเฉวต

ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนกิตติรักษ บุตรศรี

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6 +0.5

ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมพิมชนก หนวดตีบ

ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาศศินันท โสมงาม

ร.ร. โพนงามศึกษาพิยดา ภูผานิน

ร.ร. สตรีศึกษาจิรนันท ศิริกังวาล

ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําดําทอง

ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ชญานี คําชัยภูมิ

ร.ร. พุทไธสงพัชรินทร ชุบไธสง

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

ร.ร. บานโคกนาเหลาสุริตา หิรัญเขต
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ปยธิดา พลพรมราช

ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ภัทรภรณ ขันธวิชัย

ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคกนกอร กลางเสนา

ร.ร. นารีนุกูลจุฑารัตน รวมรักษ

ร.ร. โนนขาวิทยากัญญวรา ทองถิ่น

คัดเลือกพวกท่ี 8 / HEAT 8

กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคนัมพร มะลิลา

ร.ร. เลิงนกทา สุนิตา คุณสุทธ์ิ

ร.ร. สตรีราชินูทิศพัชรีพร บุญสาร

ร.ร. พังโคนวิทยาคมปรารถนา ปกกาเวสา

ร.ร. ปาสักวิทยากรกมล กําแหงนา

ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนธฤษวรรณ ศรีชัย

ร.ร. โนนขาวิทยาปนัสยา โหมดนอก

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

44.971 ร.ร. สตรีศึกษามุฑิตา แสงเฉวต

46.782 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bณัฐธิดา ไชยภักดี

49.643 ร.ร. สตรีศึกษาจิรนันท ศิริกังวาล

56.384 ร.ร. บานดงกําพี้ณัฐพร คํานาค

1:00.365 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"พัชนี ชาวนา

1:03.656 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคภัทรธิดา หลักชุม

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ปาริฉัตร เชื้อฝงชน

DNS99 ร.ร. สตรีราชินูทิศสารธาร นันทะเขต

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2



 สรุปผลการแขงขัน

Page 36 of 85

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

300 m.

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

45.511 ร.ร. นารีนุกูลอัญชลี สุนเสียง

46.212 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา อุบลชัย

53.103 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมศุภามิชร คูสินทรัพย

56.624 ร.ร. บานดงกําพี้กนิษฐษ ทารกัญญา

57.565 ร.ร. สตรีราชินูทิศปณณธร เหงาสีไพร

1:00.916 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สุนิตา ตุปฏิ

DQ99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคมัธณีย หงษทอง

DNS99 ร.ร. พุทไธสงทิพวัลย เพชราช

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

48.261 ร.ร. กุฉินารายณอินทิรา ทองสงตราม

49.962 ร.ร. กุฉินารายณบุตธิดาทร อันศิริ

52.703 ร.ร. นารีนุกูลญาณิศา จุมพล

1:06.664 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคพุทธิมา ไพรพฤกษ

DNS99 ร.ร. ทาบอวิรินดา ดุลสุข

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางสุภัสสร ภูดิดง

DNS99 ร.ร. สตรีราชินูทิศพัชรีพร บุญสาร

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

44.901 ร.ร. พุทไธสงจืราชา ปล้ืมพันธ

46.832 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนกนกวรรณ อนุโนนธาต

52.533 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมศิลปศุภา จันดาเวียง

55.264 ร.ร. โพนงามศึกษาสิริยากร กุลภา

58.215 ร.ร. ปาสักวิทยาศิราธร คุณความดี

DNS99 ร.ร. เลิงนกทา ปวีณธิดา คาถา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาศุภิศรา ศรีโยอา

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

43.811 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aณัชชา ชินอักษร

46.462 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนยุภารัตน ละหวา

49.583 ร.ร. บานโคกนาเหลารัชกร พวงผกา

51.304 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

53.605 ร.ร. ฝางวิทยายนพุมทอง หรองบุตรศรี

1:02.636 ร.ร. ปาสักวิทยาจิตรวิไล ผิวเงิน

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ปริฉัตร หมุนเงิน

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

48.671 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีดุสิตา ลําเลียง
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

300 m.

คัดเลือกพวกท่ี 6 / HEAT 6

54.422 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรภิญญา แกนแกว

57.583 ร.ร. ฝางวิทยายนปภาวรินท นามวงษ

1:00.144 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กฤติมา ปกธงชัย

1:03.115 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ศิริวิมล โพธ์ิเจริญ

DNS99 ร.ร. สตรีราชินูทิศศิริกัลยา ผการัตน

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยานาตาชา มลิวงศ

คัดเลือกพวกท่ี 7 / HEAT 7

44.121 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง

51.312 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

54.793 ร.ร. วังขาพัฒนาอุมากร ดมอุนดี

59.684 ร.ร. โพนงามศึกษาวิจิตรา กิติ

DNS99 ร.ร. บานดงกลางชุติกาญจน เนาวราช

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาสุจิตรา มูลมี

DNS99 ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนกิตติรักษ บุตรศรี

คัดเลือกพวกท่ี 8 / HEAT 8

42.841 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู

46.022 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน

47.663 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรประภา คุมธง

49.174 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาจิราพร จรัสแผว

49.345 ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมอนัญตญา บุดดีคํา

56.406 ร.ร. นาวังวิทยาพิชชาพร มุทาพร

1:09.477 ร.ร. วังขาพัฒนาภาวิณี แกมกลา

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

2:20.9725 ร.ร. ทาบอมัชฌิมา สุขเส็ง

DNS99 ร.ร. เลิงนกทา ปวีณธิดา คาถา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิราสินี โคตรโนนกอก

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

1:45.542 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

600 m.

รอบชิงชนะเลิศ 2/ FINAL   2

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. บานนํ้าพนนัฏฐาจรีย โชติชวง

DNS99 ร.ร. วังขาพัฒนากวิสรา สาลีทอง

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 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสายรุง ตุยไชย

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยามาริสา ปอสูงเนิน

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. หนองแตศึกษาประชาสรรคภัทรธิดา หลักชุม

DNS99 ร.ร. ฝางวิทยายนศศิวิมล แกวดวงดี

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

รอบชิงชนะเลิศ 6/ FINAL  6

1:52.528 ร.ร. บานโคกนาเหลาศศิกานต เกตุบุตร

1:59.7613 ร.ร. กุฉินารายณกิติมา ปกกะสาตัง
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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

2:17.0024 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมธัญธร ลีซา

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาจารวี บัวโฮม

DNS99 ร.ร. ทาบอวิรินดา ดุลสุข

DNF99 ร.ร. บานสมกบชลนิภา ชิณจักร

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

11.021 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี

11.082 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

12.263 ร.ร. กระเทียมวิทยากมลชนก สารประเสริฐ

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยากรกมล กําแหงนา

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ชญานี คําชัยภูมิ

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้ยุวรีย รัตนะ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิราสินี โคตรโนนกอก

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

9.821 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาร

10.162 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปวิจิตรา โพธิ์พันธ

12.273 ร.ร. เลิงนกทา สุดารัตน แสงวงศ

12.484 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรภิญญา แกนแกว

13.085 ร.ร. ปาสักวิทยาสุภาวิตา แกวกํา

15.246 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กมลชนก ภาสวาง

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ปยธิดา พลพรมราช

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

11.121 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวรรณษา ทองปาด

11.202 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภัทราพร เปาจันทึก



 สรุปผลการแขงขัน

Page 40 of 85

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

60 m. Hurdles

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

12.233 ร.ร. บานดงกลางธิดารัตน นิลพันธ 

12.424 ร.ร. พุทไธสงศศิธร กิจไชสง

12.555 ร.ร. เลิงนกทา สุนิตา คุณสุทธ์ิ

12.586 ร.ร. บานดงกําพี้กนิษฐษ ทารกัญญา

DQ99 ร.ร. บานดงกลางชุติกาญจน เนาวราช

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

DNS99 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

DQ99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.3

33.841 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู

33.852 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาร

39.813 ร.ร. เลิงนกทา สุนิตา คุณสุทธ์ิ

41.894 ร.ร. ศรีไผทสมันตเบญรัตน นอมมานิจ

42.855 ร.ร. ปาสักวิทยาศิราธร คุณความดี

47.886 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)มิ่งขวัญ บัวระภา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิราสินี โคตรโนนกอก

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +1.8

35.071 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวรรณษา ทองปาด

35.352 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี

37.953 ร.ร. นาวังวิทยาพิชชาพร มุทาพร

46.434 ร.ร. บานดงกําพี้ณัฐพร คํานาค

DNS99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญบุษกร สุวะไชย

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสายรุง ตุยไชย

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.4

33.321 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปวิจิตรา โพธิ์พันธ

37.602 ร.ร. กุฉินารายณบุตธิดาทร อันศิริ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

3x100/200/300 Relay

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

1:24.651 ‐26048  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม A

1:28.122 ‐26032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

1:35.143 ‐26061  ร.ร. โนนขาวิทยา

1:42.574 ‐26044  ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริม

2:00.245 ‐26088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

DNS99 ‐26065  ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคม

DNS99 ‐26060  ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

1:26.211 ‐26049  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม B

1:34.442 ‐26009  ร.ร. กุฉินารายณ

1:35.373 ‐26031  ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

1:44.884 ‐26019  ร.ร. โพนงามศึกษา

1:49.825 ‐26067  ร.ร. บานดงกลาง

DNS99 ‐26084  ร.ร. บานดงกําพี้

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

1:29.331 ‐26058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

1:40.242 ‐26083  ร.ร. ศรีไผทสมันต

1:40.763 ‐26027  ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธร

1:50.874 ‐26081  ร.ร. ฝางวิทยายน

DNS99 ‐26092  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

DNS99 ‐26040  ร.ร. ยูงทองพิทยาคม

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

1:26.771 ‐26030  ร.ร. นารีนุกูล

1:29.422 ‐26055  ร.ร. พุทไธสง

1:37.143 ‐26014  ร.ร. เลิงนกทา

1:42.784 ‐26042  ร.ร. สตรีศึกษา

DNS99 ‐26004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

DNS99 ‐26089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5

ร.ร. บานทาไรไทยเจริญศุภกฤต คะสาน

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

50.001 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกันยรัตน จารุเกษม1
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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

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู2

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aณัชชา ชินอักษร3

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ4

51.912 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bณัฐธิดา ไชยภักดี1

2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน2

2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bทัตชญา ปดตาทะนัง3

2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bสุชาวะดี สวนสระนอย4

52.823 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา อุบลชัย1

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสาวิตร ทวีสุข2

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา สิงหแสง3

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนยุภารัตน ละหวา4

53.654 ร.ร. พุทไธสงพัชรินทร ชุบไธสง1

4 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี2

4 ร.ร. พุทไธสงทิพวัลย เพชราช3

4 ร.ร. พุทไธสงศศิธร กิจไชสง4

54.175 ร.ร. นารีนุกูลจุฑารัตน รวมรักษ1

5 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาร2

5 ร.ร. นารีนุกูลอัญชลี สุนเสียง3

5 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําดําทอง4

54.886 ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมพรธิพา สาโคตวัน1

6 ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมอนัญตญา บุดดีคํา2

6 ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมวไลพร ภูบังไม3

6 ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคมญาณิศา วงศรีวอ4

55.017 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชนากานต เหมือนลา1

7 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง2

7 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีดุสิตา ลําเลียง3

7 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสุพรรณษา อุนมี4

56.968 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมานุชจนา มีเพียร1

8 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพรรษกร คําโส2

8 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาศศิธร ประทุมวงศ3

8 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาพัดชา กอยากลาง4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

51.431 ‐26048  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม A

57.672 ‐26031  ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

59.213 ‐26014  ร.ร. เลิงนกทา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

200 m. Hurdles

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.4

37.833 ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกปนัดดา ศรีขอน

40.384 ร.ร. พุทไธสงจืราชา ปล้ืมพันธ

44.435 ร.ร. บานดงกําพี้กนิษฐษ ทารกัญญา

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมศิริประภา แทนชิน

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 ‐0.5

39.321 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภัทราพร เปาจันทึก

39.902 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูนพรัตน โสประโคน

41.313 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรจิรภิญญา แกนแกว

48.044 ร.ร. ปาสักวิทยาจิตรวิไล ผิวเงิน

51.285 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ภัทรภรณ ขันธวิชัย

DNS99 ร.ร. เลิงนกทา สุดารัตน แสงวงศ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษากัลยรัตน คิอินธิ

DNS99 ร.ร. สตรีราชินูทิศศิริประภา แทนชิน

3x100/200/300 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:21.201 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ1

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกันยรัตน จารุเกษม2

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู3

1:24.632 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bสุชาวะดี สวนสระนอย1

2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน2

2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bปรมาภรณ เถยสูงเนิน3

1:25.593 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําดําทอง1

3 ร.ร. นารีนุกูลอัญชลี สุนเสียง2

3 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาร3

1:27.074 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสุพรรณษา อุนมี1

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีดุสิตา ลําเลียง2

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง3

1:29.375 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนสาวิตร ทวีสุข1

5 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา อุบลชัย2

5 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวรรณษา ทองปาด3

1:34.716 ร.ร. พุทไธสงศศิธร กิจไชสง1

6 ร.ร. พุทไธสงครองขวัญ บุญครอง2

6 ร.ร. พุทไธสงทิพยญาดา สีเขียว3

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1



 สรุปผลการแขงขัน

Page 44 of 85

กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

4x100  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

1:01.214 ‐26004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

1:06.095 ‐26088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

DNS99 ‐26080  ร.ร. พังโคนวิทยาคม

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

52.531 ‐26049  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม B

53.782 ‐26055  ร.ร. พุทไธสง

54.153 ‐26030  ร.ร. นารีนุกูล

54.794 ‐26065  ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคม

57.835 ‐26042  ร.ร. สตรีศึกษา

59.436 ‐26084  ร.ร. บานดงกําพี้

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3

57.911 ‐26061  ร.ร. โนนขาวิทยา

1:00.012 ‐26083  ร.ร. ศรีไผทสมันต

1:02.653 ‐26093  ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรค

1:04.936 ‐26067  ร.ร. บานดงกลาง

DNS99 ‐26081  ร.ร. ฝางวิทยายน

DNS99 ‐26028  ร.ร. สตรีราชินูทิศ

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4

53.811 ‐26058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

54.472 ‐26032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

1:03.053 ‐26019  ร.ร. โพนงามศึกษา

DNS99 ‐26060  ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

DNS99 ‐26089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

DNS99 ‐26092  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

2:25.181 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปยาภรณ ไชยรบ1

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aณัชชา ชินอักษร2

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกันยรัตน จารุเกษม3

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aกัญรญา ผานชมภู4

3:00.822 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bณัฐธิดา ไชยภักดี1

2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bธิดารัตน ศักดานุศาสน2

2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bทัตชญา ปดตาทะนัง3

2 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bปรมาภรณ เถยสูงเนิน4
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

4x300  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

3:02.863 ร.ร. พุทไธสงพัชรินทร ชุบไธสง1

3 ร.ร. พุทไธสงรัฐพร แสงดี2

3 ร.ร. พุทไธสงทิพวัลย เพชราช3

3 ร.ร. พุทไธสงจืราชา ปล้ืมพันธ4

3:08.634 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนปณิตา อุบลชัย1

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนวรรณษา ทองปาด2

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนภัทราพร เปาจันทึก3

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนยุภารัตน ละหวา4

3:12.305 ร.ร. นารีนุกูลญาณิศา จุมพล1

5 ร.ร. นารีนุกูลชาลิสา พิมประสาร2

5 ร.ร. นารีนุกูลอัญชลี สุนเสียง3

5 ร.ร. นารีนุกูลฉัตรสุดา ทําดําทอง4

3:14.966 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจุฑาวดี กองสุข1

6 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีดุสิตา ลําเลียง2

6 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีชนากานต เหมือนลา3

6 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอัญมณี ใสแสง4

3:17.147 ร.ร. บานโคกนาเหลาสุริตา หิรัญเขต1

7 ร.ร. บานโคกนาเหลานฤมล สมบูรณ2

7 ร.ร. บานโคกนาเหลารัชกร พวงผกา3

7 ร.ร. บานโคกนาเหลาศศิกานต เกตุบุตร4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

3:09.421 ‐26055  ร.ร. พุทไธสง

3:13.162 ‐26030  ร.ร. นารีนุกูล

3:18.873 ‐26016  ร.ร. บานโคกนาเหลา

3:40.304 ‐26061  ร.ร. โนนขาวิทยา

3:44.385 ‐26031  ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมา

3:52.706 ‐26004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

DNS99 ‐26088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

DNS99 ‐26082  ร.ร. เหลาคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

2:54.841 ‐26048  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม A

3:01.752 ‐26049  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม B

3:13.303 ‐26032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

3:14.654 ‐26058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

3:20.135 ‐26042  ร.ร. สตรีศึกษา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

4x300  Relay

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

3:47.286 ‐26019  ร.ร. โพนงามศึกษา

DNS99 ‐26014  ร.ร. เลิงนกทา

DNS99 ‐26065  ร.ร. นํ้าซึมพิทยาคม

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

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. บานดานกรงกรางชุติกาญจน จงสุวรรณ

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ปรารถนา ศรีบุริทร

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ศิริอักษร ไชยวิเศษ

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางสุภัสสร ภูดิดง

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญบุษกร สุวะไชย
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Aปณฑณิกา คงคํา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอรอุมา มะลิลา

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญพัชรลิดา นาคศรี

DNF99 ร.ร. กระเทียมวิทยากมลชนก สารประเสริฐ

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมศุภาวรรณ ชาวเขา

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

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคนัมพร มะลิลา

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

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวิราสินี โคตรโนนกอก

DNF99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อาริษา สิริศอ

DNS99 ร.ร. สตรีศึกษาวิภาวรรณ พุงไธสง

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาอรอุมา มะลิลา

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยาสุภาวิตา แกวกํา

DNF99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)นันทิดา เรียวกลาง

DNF99 ร.ร. ปาสักวิทยาศิราธร คุณความดี

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้สุชาดา จารุจิตร

DNF99 ร.ร. ปาสักวิทยาจิตรวิไล ผิวเงิน

DNF99 ร.ร. ศรีไผทสมันตเบญรัตน นอมมานิจ

DNS99 ร.ร. ปาสักวิทยากรกมล กําแหงนา

DNF99 ร.ร. นาวังวิทยาพิชชาพร มุทาพร

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
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

Triple Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

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. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญบุษกร สุวะไชย

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139วิลาสินี สินไชย

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ปาริฉัตร เชื้อฝงชน

DNS99 ร.ร. ธาตุนารายณวิทยาจันทกานต สอนสมนึก

DNS99 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา ทีม Bทัตชญา ปดตาทะนัง

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้สุชาดา จารุจิตร

DNS99 ร.ร. บานดงกําพี้ยุวรีย รัตนะ

DNS99 ร.ร. เลิงนกทา ชลลดา คําคีน

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

18.378 ร.ร. นายมวิทยาคารวิภารัตน ชาตาสุข

17.7910 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตพรสุดา สายสิงห

17.7910 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนพัชริดา เวียงวัง

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 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาขวัญฤดี ปานภูมิ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

Discus Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาธารทิพย อุมลลา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยามาริสา ปอสูงเนิน

NM99 ร.ร. นารีนุกูลชบาแกว วงศมั่น

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมสุจิตตรา ยืนยง

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางชุติกาญจน จงสุวรรณ

NM99 ร.ร. พระธาตุขามแกนพิทยาลัยเชาวลักษณ นาเจิมพลอย

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางปรียนันท ปรางคโบราณ

DNS99 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตจารุวรรณ ช่ืนรัมย

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐณิชา คุดอุทา

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ศศิกานต วรแสน

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมวัลลิภา โยทุม

DNS99 ร.ร. วังมวงพิทยาคมธิรญา คําวงศา

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

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมวิภาพันธ ธรเสนา

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาณัฐณิชา คุดอุทา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยามาริสา ปอสูงเนิน

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาขวัญฤดี ปานภูมิ

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาธารทิพย อุมลลา

NM99 ร.ร. ชุมพลโพนพิสัยปณฑิตา ประไพ

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)สุกฤตตา คุยบุตร
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

15 ปหญิง

Shot Put

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางปรียนันท ปรางคโบราณ

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. บานดานกรงกรางสุภัสสร ภูดิดง

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)สโรชา วรเกต

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางชุติกาญจน จงสุวรรณ




