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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.5

8.551 ร.ร. สฤษดเิดชธนพล โกศล

8.622 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจักรนิ สวุรรณชาติ

8.753 ร.ร. สฤษดเิดชทปีกร ประสานวงษ์

8.784 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

8.935 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา

9.386 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์อภภิ ูศรสีมอ

9.457 สาธตินครสวรรค์ศาสตราวฒุ ินุตภบิาล

9.638 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัทกฤธ ชมลสริกิลุ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.4

8.861 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

9.582 ร.ร. ShrewsburySURAPHAT KATANYUWONG CHAROEN

9.803 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอภวิฒัน ์ยอดจันทร์

10.694 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นเขษมศักดิ ์ดาวเรอืงสวน

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงฐติโิชต ิรัตนากร

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ภานุวัฒน ์มาลบีตุร

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐1.1

8.941 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา

9.362 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัทกฤธ ชมลสริกิลุ

10.113 สาธตินครสวรรค์กฤชภมู ิทบัทมิทอง

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงธนพันธ ์คําผงแดง

DNS99 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมกมลเทพ ฟักปัน้

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์อรรถนนท ์จักรวาล

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.7

8.561 ร.ร. สฤษดเิดชธนพล โกศล

8.752 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจักรนิ สวุรรณชาติ

9.193 สาธตินครสวรรค์ศาสตราวฒุ ินุตภบิาล

9.384 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์อภภิ ูศรสีมอ

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงชตุพินท ์อปุระ

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์นวภัทร สมยา

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
8.751 ร.ร. สฤษดเิดชทปีกร ประสานวงษ์
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีชาย

60 m.

คดัเลอืกพวกที ่4 / HEAT 4
9.392 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์วรีภัทร เกตวุงศ์

9.623 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ณัฐภทัร หนูสะพลี

10.404 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้นสทุธญาณ ์ครองปัญญา

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงชนัญญ ูแสนลาน

DNS99 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมสทิธชิยั ปวงปะชงั

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +0.7

13.911 ร.ร. สฤษดเิดชธนพล โกศล

13.922 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาชตุทิศัน ์พฤกษ์สรนันทน์

13.923 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจักรนิ สวุรรณชาติ

14.364 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา

14.365 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

14.546 ร.ร. สฤษดเิดชวนัเฉลมิ พุม่โพธิท์อง

14.717 สาธตินครสวรรค์ปารเมศร ์สขุโข

14.848 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาฐติกิร มาชืน่

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.1

13.651 ร.ร. สฤษดเิดชธนพล โกศล

14.192 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

15.183 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์วรีภัทร เกตวุงศ์

15.744 ร.ร. ShrewsburySURAPHAT KATANYUWONG CHAROEN

16.345 สาธตินครสวรรค์นพิฐิพงธ ์กลิน่นิม่นวล

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาเมธานันท ์สตัยซ์ํ้า

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ณัฐภทัร หนูสะพลี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.6

14.111 ร.ร. อสัสมัชญัสมทุรปราการจักรนิ สวุรรณชาติ

14.842 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาฐติกิร มาชืน่

15.163 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมกมลเทพ ฟักปัน้

15.494 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กสรุศกัดิ ์ดขียัน

15.585 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ภัทรดนัย คําสนู

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวฒุชิยั บรหิาร

DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์นวภัทร สมยา



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 3 of 88

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.6

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์อรรถนนท ์จักรวาล

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

13.701 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาชตุทิศัน ์พฤกษ์สรนันทน์

14.152 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา

14.303 ร.ร. สฤษดเิดชวนัเฉลมิ พุม่โพธิท์อง

14.664 สาธตินครสวรรค์ปารเมศร ์สขุโข

15.865 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเตวชิ สขุจันทร์

16.956 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมวรเมธ มันพรา้ว

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงฐติโิชต ิรัตนากร

DNS99 ร.ร. เดน่ววัราษฎรรั์งสรรค์ภานุวัฒน ์มาลบีตุร

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.0

20.591 ร.ร. สฤษดเิดชธนพล โกศล

20.842 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

20.923 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาชตุทิศัน ์พฤกษ์สรนันทน์

21.564 ร.ร. สฤษดเิดชวนัเฉลมิ พุม่โพธิท์อง

21.805 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา

22.286 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนานัทพงศ ์ประทมุสาย

22.547 สาธตินครสวรรค์ปารเมศร ์สขุโข

22.938 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมกมลเทพ ฟักปัน้

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.0

20.831 ร.ร. สฤษดเิดชธนพล โกศล

21.692 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา

21.823 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนานัทพงศ ์ประทมุสาย

22.284 สาธตินครสวรรค์ปารเมศร ์สขุโข

27.145 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมสทิธชิยั ปวงปะชงั

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงภวูเดช จันทะคณุ

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงสมพงษ์ วาจาสจักลุ

DNS99 ร.ร. ราชโบรกิานุเคราะห์ณัฐภทัร หนูสะพลี

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีชาย

150 m.

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

21.231 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

22.952 ร.ร.  เทศบาลชอ่งลมกมลเทพ ฟักปัน้

24.443 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์สริภพ ฝ้ันเต็ม

26.694 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กพัชฎะ มั่นคง

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปามงคล กนัปา

DNS99 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาฐติกิร มาชืน่

DNS99 ร.ร. มงฟอรต์อรรถนนท ์จักรวาล

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

21.581 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาชตุทิศัน ์พฤกษ์สรนันทน์

21.622 ร.ร. สฤษดเิดชวนัเฉลมิ พุม่โพธิท์อง

23.763 ร.ร. ShrewsburySURAPHAT KATANYUWONG CHAROEN

24.094 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์นวภัทร สมยา

24.095 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กปัญญา เกตมุณี

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ภัทรดนัย คําสนู

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาเมธานันท ์สตัยซ์ํ้า

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
57.331 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาณัทกฤธ ชมลสริกิลุ1

1 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาพริชชั เพชรราช2

1 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาชตุทิศัน ์พฤกษ์สรนันทน์3
1 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ4

58.792 เทศบาลนครแมส่อดพรียทุธ จอมแปลง1
2 เทศบาลนครแมส่อดกรกฏ แสนโท2

2 เทศบาลนครแมส่อดมนตร ีเกษมสขุ3
2 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา4

1:00.243 สาธตินครสวรรค์กฤชภมู ิทบัทมิทอง1
3 สาธตินครสวรรค์ศลิา รุง่รัตนื2

3 สาธตินครสวรรค์ศาสตราวฒุ ินุตภบิาล3
3 สาธตินครสวรรค์ปารเมศร ์สขุโข4

1:01.854 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์สริภพ ฝ้ันเต็ม1
4 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ภัทรดนัย คําสนู2
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีชาย

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์อภภิ ูศรสีมอ3
4 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์จริวฒุ ิศรสีขุ4

1:03.125 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอภวิฒัน ์ยอดจันทร์1
5 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเตวชิ สขุจันทร์2

5 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กสรุศกัดิ ์ดขียัน3
5 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กปัญญา เกตมุณี4

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐22012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

‐22065 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์

‐22066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

‐22047 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้น

‐22025 เทศบาลนครแมส่อด

‐22023 ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก

‐22045 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา

‐22018 สาธตินครสวรรค์

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
58.301 เทศบาลนครแมส่อดกรกฏ แสนโท1

1 เทศบาลนครแมส่อดพรียทุธ จอมแปลง2

1 เทศบาลนครแมส่อดอรยิชชั กนัทะชมุภู3
1 เทศบาลนครแมส่อดมนตร ีเกษมสขุ4

1 เทศบาลนครแมส่อดวสนัต ์อนาศรโีสภา5
59.682 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์สริภพ ฝ้ันเต็ม1

2 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์อภภิ ูศรสีมอ2
2 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์จริวฒุ ิศรสีขุ3

2 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ภัทรดนัย คําสนู4
2 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์วรีภัทร เกตวุงศ์5

1:01.403 สาธตินครสวรรค์พันธก์ร บญุลอื1
3 สาธตินครสวรรค์กฤชภมู ิทบัทมิทอง2

3 สาธตินครสวรรค์นพิฐิพงธ ์กลิน่นิม่นวล3
3 สาธตินครสวรรค์ศาสตราวฒุ ินุตภบิาล4
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีชาย

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3 สาธตินครสวรรค์ปารเมศร ์สขุโข5

1:03.474 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาฐติกิร มาชืน่1

4 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนารัชชา สนศริิ2
4 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาวรีภาพ เงนิปรางมาศ3

4 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนาธนพัฒน ์ดวงรัตน์4
4 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนานัทพงศ ์ประทมุสาย5

1:03.985 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอภวิฒัน ์ยอดจันทร์1
5 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กสรุศกัดิ ์ดขียัน2

5 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กเตวชิ สขุจันทร์3
5 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กปัญญา เกตมุณี4

5 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กพัชฎะ มั่นคง5

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐22025 เทศบาลนครแมส่อด

‐22063 ร.ร. บา้นป่าแดง

‐22012 ร.ร. บา้นมาบกระเปา

‐22065 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์

‐22045 ร.ร. บา้นวงัน้ําพัฒนา

‐22066 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพา

‐22023 ร.ร. อนุบาลสากเหล็ก

‐22018 สาธตินครสวรรค์

‐22047 ร.ร. บา้นโป่งน้ํารอ้น

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.351 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาชตุทิศัน ์พฤกษ์สรนันทน์

4.082 ร.ร. ShrewsburySURAPHAT KATANYUWONG CHAROEN

3.983 สาธตินครสวรรค์ศาสตราวฒุ ินุตภบิาล

3.844 ร.ร. อนุบาลสากเหล็กอภวิฒัน ์ยอดจันทร์

3.705 ร.ร. สาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" มหาวทิยาลยับรูพาธนกฤต ขอ้สกลุ

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์จริวฒุ ิศรสีขุ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปามงคล กนัปา

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาวฒุชิยั บรหิาร
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาชากงัราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวดักาํแพงเพชร
วนัที ่20 - 22 ธันวาคม 2561

12 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
DNS99 ร.ร. ชมุชนบา้นทุง่โพธิ์นวภัทร สมยา

DNS99 ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์อภภิ ูศรสีมอ

DNS99 ร.ร. บา้นมาบกระเปาเมธานันท ์สตัยซ์ํ้า

DNS99 ร.ร. บา้นป่าแดงภวูเดช จันทะคณุ


