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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +00

14.431 ร.ร. พุทไธสงปทวรรณ สุรไกรกูล

14.652 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูพรพิมล สุวรรณศรี

14.743 ร.ร. สตรีราชินูทิศพลอยไพริน เปยมสกุล

14.894 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสกาวเดือน แกวอุน

14.945 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชฎาภา วรรณศรี

15.236 ร.ร. ทาบอณัฐกานต ปรางพรม

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

DNS99 ร.ร. พังโคนวิทยาคมอรอนงค เนียมนาค

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.2

13.921 ร.ร. อัสสัมชัญนครราชสีมาแพรวา ทิพยสระนอย

14.022 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุกัลญา เรืองสุขสุด

14.553 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมยุพิน สมบูรณ

15.284 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนกัลยาณ ีแดงมา

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

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาเบญจรัตน สมบูรณ

DNS99 ร.ร. พุทไธสงโฉมฤทัย สิริป

DQ99 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมอังคณา มีพันธ

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.0

13.031 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง

13.222 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ดาทพรม

13.763 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภัทรสุดา ภิ่นชาม

14.094 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมอรอนงค สมบูรณ

14.155 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวราภรณ บุญถึง

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาสุวนันท พลสุด

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาจิราภรณ จงจันศรี

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาพรพรรณ พลเสน
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

100 m.

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 +0.0

13.221 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอดิญญา สารีหา

13.372 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีกัญญารัตน ทนดี

14.293 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนศศิพิมพ สะตะ

15.534 ร.ร. โคกผักหอมกัลยกร แกวพิลา

DNS99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สุดารัตน ทรหาญ

DNS99 ร.ร. ทาบอทักษพร โสดา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาปริศนา ครัสพันธ

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมกิติพร ซองตา

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 +0.0

12.541 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากนกวรรณ คากระโทก

12.612 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาอังควรา อวมมีเพียร

13.043 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย

13.474 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเฟองลดา เสียงเลิศ

13.775 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยวมลวรรณ ทาหนองหนา

14.566 ร.ร. ศรีไผทสมันตชุติกาญจน แรงเขตรกิจ

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสุกัญญา ไกยะราช

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 0.0

1:01.401 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล

1:03.442 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภัทรสุดา ภิ่นชาม

1:06.123 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยพรไพลิน หลาบนรินทร

1:10.004 ร.ร. ปรางคกูดวงกมล แสงสวาง

1:19.695 ร.ร. หนองวัวซอพิทยาคมกิติญา จันดาเวียง

1:24.666 ร.ร. โนนขาวิทยาสุวนันท พลสุด

1:34.507 ร.ร. พรมเทพพิทยาคมอังคณา มีพันธ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

400 m.

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 0.0

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 0.0

1:01.661 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส

1:07.632 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจิราพร สวางตา

1:23.443 ร.ร. ทาบอจลิตา พวงธรรม

1:34.554 ร.ร. โนนขาวิทยาเบญจรัตน สมบูรณ

1:39.615 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"วราทิพย มาระนอ

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบสุนิตา ชัยยัง

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาพรพรรณ พลเสน

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสุกัญญา ไกยะราช

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 0.0

1:00.261 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ

1:03.092 ร.ร. พุทไธสงปทวรรณ สุรไกรกูล

1:03.923 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีปทมา ทาธิสา

1:04.174 ร.ร. นารีนุกูลเครือวัลย พันธมณี

1:04.305 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหิ้น

1:07.636 ร.ร. สตรีศึกษากนกทิพย มาสนา

1:15.247 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จิรารัตน คําศรี

1:16.028 ร.ร. ฝางวิทยายนสราวด ีนามวรรณ

คัดเลือกพวกท่ี 4 / HEAT 4 ‐0.7

1:04.991 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี

1:07.102 ร.ร. พุทไธสงหน่ึงฤทัย สามีรัมย

1:14.933 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมยุพิน สมบูรณ

1:15.684 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรเพ็ญนภา อานุภาพ

1:17.275 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมชฎาภา วรรณศรี

DNS99 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตปยธิดา ครเพชร

DNS99 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาจิราภรณ จงจันศรี

DNS99 ร.ร. นารีนุกูลแพรทอง วรรณโคตร

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 ‐0.2

1:06.281 ร.ร. กัลยาณวัตร ขอนแกนศศิพิมพ สะตะ

1:10.302 ร.ร. ชุมชนนาเรียงวิทยาคมอรอนงค สมบูรณ

1:13.313 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสกาวเดือน แกวอุน

1:20.054 ร.ร. ทาบอณัฐกานต ปรางพรม

1:28.365 ร.ร. โคกผักหอมกัลยกร แกวพิลา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

400 m.

คัดเลือกพวกท่ี 5 / HEAT 5 ‐0.2

DNS99 ชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลําภูพรพิมล สุวรรณศรี

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมกิติพร ซองตา

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 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bสิรินทรา กณาลักษณ

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

2:52.869 ร.ร. ฝางวิทยายนสราวด ี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 ร.ร. อากาศอํานวยศึกษาสุกัญญา ไกยะราช

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bวิศรุตา หารคุโน

DNF99 ร.ร. ชุมชนบานดอนมนตปยธิดา ครเพชร

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
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

1,500 m.

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

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 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bสิรินทรา กณาลักษณ

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญพรธิรา สําราญเย็น

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

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. ธาตุนารายณวิทยาขวัญฤทัย พูลทอง

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bสิรินทรา กณาลักษณ

DNS99 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bวิศรุตา หารคุโน

DNS99 ร.ร. นครพนมวิทยาคมณัฐมน ถานอย
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

3,000 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. โนนขาวิทยาปาริชาติ ศิริบุตร

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

DNS99 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 54 จังหวัดอํานาจเจริญพรธิรา สําราญเย็น

DNS99 ร.ร. มัธยมบานทําเนียบสุนิตา ชัยยัง

DNF99 ร.ร. วังขาพัฒนากานดา ดางเรือง

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาสุภาพร แสงบัวคํา

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

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.5

15.561 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐธิชา เส็งนา

17.472 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aคนึงสุข กลาย่ิง

18.033 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ

19.104 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาวิระพา พิมพภักดิ์

24.805 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรเพ็ญนภา อานุภาพ

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาทินพิตา บุไธสง

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +1.0

14.901 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง

17.262 สมาตมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Aหรรษา บุญหลา

18.473 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาธณิญารัตน คงฤทธิ์

18.804 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี

19.615 ร.ร. ราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธรสกาวเดือน แกวอุน

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาสุภาพร แสงบัวคํา

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

1:10.381 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

400 m. Hurdles

รอบชิงชนะเลิศ 1/ FINAL  1

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

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 คากระโทก1

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาอังควรา อวมมีเพียร2

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาชุตินาถ วิจิตรไทย3

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส4

2:21.032 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง1

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง2

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย3

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ4

2:25.033 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจิรนันท พรมงาม1

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีกัญญารัตน ทนดี2

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภัทรสุดา ภิ่นชาม3

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีปทมา ทาธิสา4

2:30.054 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเฟองลดา เสียงเลิศ1

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอดิญญา สารีหา2

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจิราพร สวางตา3

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหิ้น4

2:50.205 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุรีพร ประเมินชัย1

5 ร.ร. ศรีไผทสมันตชุติกาญจน แรงเขตรกิจ2
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

4x100/200/300/400 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

5 ร.ร. ศรีไผทสมันตอาทิตยา แสนกลา3

5 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุกัลญา เรืองสุขสุด4

3:04.206 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ศศิธร ผาสีดา1

6 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ภัทรวี ดาระวัน2

6 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ทิพวรรณ โพธิพรม3

6 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จิรารัตน คําศรี4

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐28092  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

‐28032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

‐28058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐28047  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐28089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

‐28022  ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70

‐28083  ร.ร. ศรีไผทสมันต

‐28004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

48.351 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาอังควรา อวมมีเพียร1

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาชุตินาถ วิจิตรไทย2

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาลักษม ีสงพรม3

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมากนกวรรณ คากระโทก4

49.612 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ1

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย2

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง3

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปนัดดา สิงหแสง4

52.053 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานียุภาพร ย่ังยืน1

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีกัญญารัตน ทนดี2

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจิรนันท พรมงาม3

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภัทรสุดา ภิ่นชาม4

52.644 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจิราพร สวางตา1

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอดิญญา สารีหา2

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอทิตติยา หงษจุมพล3

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนเฟองลดา เสียงเลิศ4

53.395 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยรุงตะวัน หวานเสนาะ1
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
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ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

4x100  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

5 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยพรไพลิน หลาบนรินทร2

5 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยวมลวรรณ ทาหนองหนา3

5 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยฐิติยา ภูหัตถการ4

56.826 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุรีพร ประเมินชัย1

6 ร.ร. ศรีไผทสมันตชุติกาญจน แรงเขตรกิจ2

6 ร.ร. ศรีไผทสมันตสุกัลญา เรืองสุขสุด3

6 ร.ร. ศรีไผทสมันตอาทิตยา แสนกลา4

1:01.937 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"สุดารัตน ทรหาญ1

7 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ภัทรวี ดาระวัน2

7 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จิรารัตน คําศรี3

7 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ศศิธร ผาสีดา4

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐28058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐28066  ร.ร. ทาบอ

‐28083  ร.ร. ศรีไผทสมันต

‐28055  ร.ร. พุทไธสง

‐28092  ร.ร. ธาตุนารายณวิทยา

‐28089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

‐28047  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐28032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

‐28022  ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70

‐28021  ร.ร. แกนนครวิทยาลัย

‐28004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

4x400  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4:00.021 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาสิรินทร วัฒนปญญากุล1

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาชุตินาถ วิจิตรไทย2

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาลักษม ีสงพรม3

1 ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมาพิมพมาดา กรีโส4

4:08.812 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐนิชา แสงหมี1

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปปพิชญา ดวงมาลัย2

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปณัฐชยา เชาวผักปง3

2 ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70 ปทิพเนตร มีชาญ4

4:15.343 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนอดิญญา สารีหา1

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนธัญญาลักษณ คําโอ2
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

4x400  Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนจิราพร สวางตา3

3 ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกนทิพยนภา สิงหหิ้น4

4:25.814 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนภัสวรรณ ผดาศรี1

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีภัทรสุดา ภิ่นชาม2

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาวดี นามสีหาร3

4 ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานีปทมา ทาธิสา4

4:44.815 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยรุงตะวัน หวานเสนาะ1

5 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยวมลวรรณ ทาหนองหนา2

5 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยฐิติยา ภูหัตถการ3

5 ร.ร. แกนนครวิทยาลัยศุรดา นันทพร4

6:03.616 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ทิพวรรณ โพธิพรม1

6 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"ณัฐกานต กาแกว2

6 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"วราทิพย มาระนอ3

6 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จิรารัตน คําศรี4

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1

‐28047  ร.ร. มารียวิทยา นครราชสีมา

‐28055  ร.ร. พุทไธสง

‐28032  ร.ร. กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

‐28022  ร.ร. กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ 70

‐28004  ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทธรรมวิ

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2

‐28058  ร.ร. กีฬาจังหวัดขอนแกน

‐28066  ร.ร. ทาบอ

‐28021  ร.ร. แกนนครวิทยาลัย

‐28089  กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

‐28030  ร.ร. นารีนุกูล

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
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

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 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาทินพิตา บุไธสง

DNS99 ร.ร. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีธนัญญา สีมืด

DNS99 ร.ร. ทาบอณัฐกานต ปรางพรม

DNS99 ร.ร. ทาบอทักษพร โสดา

DNS99 ร.ร. ปรางคกูทิศชาภัส ทุมเสน

DNS99 ร.ร. ยูงทองพิทยาคมชลธิชา ประจักรจิตร

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. พันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานีกันตินันท สุดสาว

NM99 ร.ร. ปรางคกูทิศชาภัส ทุมเสน

DNS99 ร.ร. นายมวิทยาคารจิตตานันท คําเลิศ

NM99 ร.ร. ประชารัฐวิทยาเสริมวราภรณ บุญถึง

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาสุภาพร แสงบัวคํา

NM99 ร.ร. มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา"จิรารัตน คําศรี
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

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. พรเจริญวิทยาณัฐสุดา เพชรฤทธ์ิ

DNS99 ร.ร. ทาบอจลิตา พวงธรรม

DNS99 ร.ร. นารีนุกูลขวัญจิรา ดาทพรม

DNS99 ร.ร. พังโคนวิทยาคมศุภกาญจน เกษเพชร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานงคนุช ชัยโย

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตบุญธิชา อินทรตา

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางอาลิษา สอนอินทร

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารัชนีกร ศิริธรรม

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

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานงคนุช ชัยโย
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

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 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารัชนีกร ศิริธรรม

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานงคนุช ชัยโย

DNS99 ร.ร. บานดานกรงกรางอาลิษา สอนอินทร

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตบุญธิชา อินทรตา

DNS99 ร.ร. นาแกพิทยาคมกมลพรรณ วงศพระไกร

DNS99 ร.ร. พรเจริญวิทยาณัฐสุดา เพชรฤทธ์ิ

DNS99 ร.ร. พังโคนวิทยาคมศุภกาญจน เกษเพชร

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

12.0614 สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร ทีม Bพชรมน ผลดี

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยานงคนุช ชัยโย
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

18 ปหญิง

Javelin Throw

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

DNS99 ร.ร. มัธยมภูฮังพัฒนวิทยธัญกร จันทรภิรมรณ

DNS99 ร.ร. ศรีไผทสมันตบุญธิชา อินทรตา

DNS99 กรีฑาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารัชนีกร ศิริธรรม




