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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 ปีหญงิ

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.1

8.591 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

8.752 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

8.803 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

8.854 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์

8.885 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

8.936 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ

8.967 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

8.978 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.1

9.441 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่อรพมิล ออ่งปาน

9.942 ร.ร. บา้นมาบกระเปาสกุญัญา สหีานาม

10.053 ร.ร. อรพนิพทิยาปวณีธ์ดิา หาญมานพ

11.104 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์จดิาภา วดับญุเลีย้ง

DNS99 ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนูฐติกิานต ์คําโมนะ

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัณฑลิา พานทอง

DNS99 ร.ร. เทศบาลชอ่งลมพรนภา สงิหว์ี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.3

8.651 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

8.792 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

8.803 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

9.264 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ณัฎฐธดิา เจยีกงเูหลอืม

9.815 ร.ร. อรพนิพทิยาฟ้าสวรรค ์รังษีสวา่ง

DNS99 ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนูภัทรวด ีบตุรอดุม

DNS99 ร.ร. เทศบาลชอ่งลมวมิพว์พิา แซฉ่ั่ว

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

8.671 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

8.782 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

8.913 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

9.024 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ

9.475 ร.ร. บา้นดงดนิแดงมณฑกานท ์จนีจันทร์

10.116 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์ธัญชนก ตาปา

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาวนัวสิา ใจมั่น

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +1.0

8.771 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 ปีหญงิ

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +1.0

9.302 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

9.563 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์สชุาดา ลกัษณะ

9.704 ร.ร. หนองปรอืประชาสรรค์สริกิร ฉายเนตร

9.845 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์วรณัน คุม้กนั

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปากชกร ศรจัีนทรส์ขุ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นปาณสิรา กองพธิี

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐0.2

13.811 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

13.882 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

14.063 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

14.284 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

14.395 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

14.476 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

14.487 เทศบาลนครแมส่อดพรนภา ตะ๊สุ

14.528 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.8

13.911 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

14.102 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

14.343 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์

15.514 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์

16.345 ร.ร. บา้นมาบกระเปาสกุญัญา สหีานาม

16.436 ร.ร. อรพนิพทิยาฟ้าสวรรค ์รังษีสวา่ง

DNS99 ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนูฐติกิานต ์คําโมนะ

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.1

13.771 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

14.142 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

14.323 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

15.144 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

15.965 ร.ร. หนองปรอืประชาสรรค์สริกิร ฉายเนตร

16.416 ร.ร. อรพนิพทิยาปวณีธ์ดิา หาญมานพ

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาวนัวสิา ใจมั่น

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

15.331 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัณฑลิา พานทอง
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 ปีหญงิ

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

15.422 ร.ร. บา้นดงดนิแดงมณฑกานท ์จนีจันทร์

16.013 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์ภัทรจารนิ ป่ินป่ัน

16.484 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสงิหบ์รุีกานตพ์ชิชา มกุดาสนทิ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นปาณสิรา กองพธิี

DNS99 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์สชุาดา ลกัษณะ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.0‐0.8

14.551 เทศบาลนครแมส่อดพรนภา ตะ๊สุ

14.552 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

15.883 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ปีใหม ่ขนัทนาลัย

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ปวรศิา มากสนิ

DNS99 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์ธัญชนก ตาปา

DNS99 ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนูภัทรวด ีบตุรอดุม

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.2

20.911 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

21.342 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

21.463 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

21.494 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

21.615 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

22.296 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์

22.347 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

23.378 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.7

21.301 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา

21.382 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

22.063 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

23.434 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่อรพมิล ออ่งปาน

24.085 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์

24.476 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ธนาภรณ ์พบิลูยส์ขุสวสัดิ์

DNS99 ร.ร. เทศบาลชอ่งลมพรนภา สงิหว์ี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.8

21.231 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ

21.712 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 ปีหญงิ

150 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.8

22.913 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

23.354 ร.ร. บา้นดงดนิแดงมณฑกานท ์จนีจันทร์

25.605 ร.ร. อรพนิพทิยาปวณีธ์ดิา หาญมานพ

DNS99 ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนูฐติกิานต ์คําโมนะ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +1.1

23.831 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์อนิทริา วงษา

24.482 ร.ร. อรพนิพทิยาฟ้าสวรรค ์รังษีสวา่ง

24.633 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัญญาภัค นามกระโทก

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปากชกร ศรจัีนทรส์ขุ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใ์นปาณสิรา กองพธิี

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ปวรศิา มากสนิ

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4 +0.8

20.811 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

21.402 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง

23.223 เทศบาลนครแมส่อดกลัยรัตน ์เรอืนอา้ย

23.764 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัณฑลิา พานทอง

25.095 ร.ร. บา้นมาบกระเปาสกุญัญา สหีานาม

DNS99 ร.ร. เทศบาลชอ่งลมวมิพว์พิา แซฉ่ั่ว

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
55.371 ร.ร. สฤษดเิดชวาราร ีสขุสําราญ1

1 ร.ร. สฤษดเิดชกญัญาณัฐ แสงคํา2
1 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์3
1 ร.ร. สฤษดเิดชพรรณรมณ ตัง้สจัจะกลุ4

56.052 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aฐติาภา สาครขันธ์1
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aธารรดา เพชรยทุธากร2
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง3
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร4

56.133 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ1
3 เทศบาลนครแมส่อดกลัยรัตน ์เรอืนอา้ย2
3 เทศบาลนครแมส่อดพรนภา ตะ๊สุ3
3 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา4

59.534 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ณัฎฐธดิา เจยีกงเูหลอืม1
4 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ธนาภรณ ์พบิลูยส์ขุสวสัดิ์2
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 ปีหญงิ

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ปีใหม ่ขนัทนาลัย3
4 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์4

1:00.855 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร1
5 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์จดิาภา วดับญุเลีย้ง2
5 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์3
5 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ4

1:04.636 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาอจัฉรา หาญชยั1
6 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาวนัวสิา ใจมั่น2
6 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัญญาภัค นามกระโทก3
6 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัณฑลิา พานทอง4

1:04.767 ร.ร. อรพนิพทิยาวมิลสริ ิรอดกสกิรรม1
7 ร.ร. อรพนิพทิยาชนันญา สภุาธง2
7 ร.ร. อรพนิพทิยาฟ้าสวรรค ์รังษีสวา่ง3
7 ร.ร. อรพนิพทิยาปวณีธ์ดิา หาญมานพ4

DQ99 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์วรณัน คุม้กนั1
99 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์อนิทริา วงษา2
99 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์ภัทรจารนิ ป่ินป่ัน3
99 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา4

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1
‐24060  ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1

‐24037  ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

‐24067  ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนู

‐24081  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี A

‐24088  เทศบาลนครแมส่อด

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2
‐24024  ร.ร. อรพนิพทิยา

‐24062  ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา

‐24043  ร.ร. สฤษดเิดช

‐24029  ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
56.291 เทศบาลนครแมส่อดญาณศิา ตะ๊สุ1

1 เทศบาลนครแมส่อดกลัยรัตน ์เรอืนอา้ย2
1 เทศบาลนครแมส่อดพรนภา ตะ๊สุ3
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 ปีหญงิ

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
1 เทศบาลนครแมส่อดสวรนิทร ์ขดัเขอืนขาว4
1 เทศบาลนครแมส่อดณัฏฐนชิา แกว้อาณา5

56.322 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aฐติาภา สาครขันธ์1
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร2
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aกติญาฎัช จันทรก์ลาง3
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aธารรดา เพชรยทุธากร4
2 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aวรศิรา ชณุหโสภาค5

59.933 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์สกณุา จะรอนรัมย์1
3 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์วรณัน คุม้กนั2
3 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์อนิทริา วงษา3
3 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์ภัทรจารนิ ป่ินป่ัน4
3 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา5

1:00.494 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ธนาภรณ ์พบิลูยส์ขุสวสัดิ์1
4 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ปิยะฉัตร สาระวน2
4 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ณัฎฐธดิา เจยีกงเูหลอืม3
4 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ฉัตรนพรัตน ์คุม้ทรัพย์4
4 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ปีใหม ่ขนัทนาลัย5

1:02.705 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์จดิาภา วดับญุเลีย้ง1
5 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร2
5 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ภัคจริา มโีชติ3
5 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ชนัญชดิา มาลัยวงษ์4
5 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ5

1:03.456 ร.ร. อรพนิพทิยาจฑุามาศ ปาระมี1
6 ร.ร. อรพนิพทิยาวมิลสริ ิรอดกสกิรรม2
6 ร.ร. อรพนิพทิยาชนันญา สภุาธง3
6 ร.ร. อรพนิพทิยาฟ้าสวรรค ์รังษีสวา่ง4
6 ร.ร. อรพนิพทิยาปวณีธ์ดิา หาญมานพ5

1:06.567 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาอจัฉรา หาญชยั1
7 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาวนัวสิา ใจมั่น2
7 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาณัฐฐติา รุง่เรอืง3
7 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัญญาภัค นามกระโทก4
7 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาภัณฑลิา พานทอง5

DNS99 ‐24067  ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนู

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐24062  ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา
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ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร 
วนัที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12 ปีหญงิ

5x80 Relay

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐24088  เทศบาลนครแมส่อด

‐24037  ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์

‐24081  ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี A

‐24024  ร.ร. อรพนิพทิยา

‐24067  ร.ร. เทศบาลประตลูี ้ลําพนู

‐24029  ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์

‐24060  ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.021 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aภัทรวด ีไชยเพชร

3.962 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์เนตรปรยีา อะโรคา

3.883 ร.ร. บา้นปางตน้เดือ่อรพมิล ออ่งปาน

3.634 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ณัฎฐธดิา เจยีกงเูหลอืม

3.445 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ปัญญทพิย ์รัศมบีรรพตกลุ

3.416 สมาคมกฬีาแหง่จังหวดัสงิหบ์รุีกานตพ์ชิชา มกุดาสนทิ

3.407 ร.ร. สฤษดเิดชจฑุามาศ กอกมลวทิย์

3.378 ร.ร. บา้นมาบกระเปาสกุญัญา สหีานาม

3.329 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์ธัญชนก ตาปา

3.3210 ร.ร. เดน่วัวราษฎรรั์งสรรค์สชุาดา ลกัษณะ

3.2311 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์สภุัศรา มั่งนมิติร

3.1412 ร.ร. สฤษดเิดชกญัญาณัฐ แสงคํา

3.0313 ร.ร. ฤทธยิะวรรณาลยั ทมี Aธารรดา เพชรยทุธากร

3.0114 ร.ร. อรพนิพทิยาปวณีธ์ดิา หาญมานพ

2.9215 ร.ร. เทศบาลแหลมฉบงั 1ปีใหม ่ขนัทนาลัย

2.7216 ร.ร. ดษิลศีกึษาสรรค์อนิทริา วงษา

DNS99 ร.ร. สฤษดเิดชกญัญาณัฐ แสงคํา

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปากชกร ศรจัีนทรส์ขุ


