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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีชาย

60 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL ‐1.0

8.591 ร.ร. วดัเขาพระภานุวัฒน ์ศรสีขุ

8.702 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

8.7123 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

8.7164 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มศราวฒุ ินวลศรี

8.895 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ธวชัชยั ปลอดสกลุ

8.986 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีอาณกร วนัสี

9.007 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีกฤษณพงษ์ พฒุทอง

9.278 ร.ร. บา้นทบัใหม่ณรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 ‐0.4

9.121 ร.ร. บา้นทบัใหม่ณรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์

9.382 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาฐานันดร ชยัยศ

9.393 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ภมีธวจัน ์มว่งอยู่

10194 ร.ร. วดัประดษิฐารามปณุณเมธ เดชรัตน์

9.835 ร.ร. อนุบาลงามทองสทิธพิร โสภา

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 ‐1.1

8.721 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

8.742 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มศราวฒุ ินวลศรี

9.943 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีอาณกร วนัสี

9.104 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ธวชัชยั ปลอดสกลุ

10.105 ร.ร. บา้นทบัใหม่คฑวฒุ ิทองสขุ

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 ‐0.7

8.591 ร.ร. วดัเขาพระภานุวัฒน ์ศรสีขุ

8.712 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

9.043 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีกฤษณพงษ์ พฒุทอง

10064 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาอภชิาต ิวนัชยั

10.145 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎพนธ ์ขาวนวล

10.196 ร.ร. อนุบาลงามทองณัฐชนน ขนุทอง

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.5

13.281 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กวนิ ชว่ยแกว้

13.542 ร.ร. วดัเขาพระภานุวัฒน ์ศรสีขุ



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 2 of 74

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีชาย

100 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL +1.5

13.673 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

13.694 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนกฤต ณ ถลาง

13.895 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภาณุวฒัน ์ชืน่สรุาษฎร์

14.216 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีกฤษณพงษ์ พฒุทอง

14.467 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ธวชัชยั ปลอดสกลุ

14.908 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาภรูพัิฒน ์อนิชู

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +0.2

13.781 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

14.342 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีกฤษณพงษ์ พฒุทอง

15.323 ร.ร. วดัประดษิฐารามปณุณเมธ เดชรัตน์

15.524 ร.ร. อนุบาลงามทองวชัระ พลพชิยั

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาอศัมเ์ดช ไวสวุรรณ์

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาณัฐภมู ิชพูนิจิ

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์ณัฐชนน คงแป้น

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎกติต ์ไชยสนิโน

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +0.2

13.581 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กวนิ ชว่ยแกว้

13.982 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภาณุวฒัน ์ชืน่สรุาษฎร์

13.983 ร.ร. วดัเขาพระภานุวัฒน ์ศรสีขุ

15.194 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาจติ

15.475 ร.ร. อนุบาลงามทองภรูณัิฐ รัตนศลิป์

15.586 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณรงคศั์กดิ ์ชยัยศ

DNS99 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามศภุนัฐ ชยัพร

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์วรีภัทร แกว้สกุใส

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

14.141 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนกฤต ณ ถลาง

14.612 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาภรูพัิฒน ์อนิชู

14.843 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ธวชัชยั ปลอดสกลุ

15.474 ร.ร. บา้นทบัใหม่ณรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์

16.525 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎพนธ ์ขาวนวล

DQ99 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีชาย

100 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.0

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์หฤทธิ ์ทองน้ําแกว้

150 m.

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
20.151 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กวนิ ชว่ยแกว้

21.192 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภาณุวฒัน ์ชืน่สรุาษฎร์

21.253 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มศราวฒุ ินวลศรี

21.274 ร.ร. วดัเขาพระภานุวัฒน ์ศรสีขุ

21.655 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีกฤษณพงษ์ พฒุทอง

22.346 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนกฤต ณ ถลาง

22.747 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)รัฐพงศ ์จันองัคาร

DQ99 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาจติ

คดัเลอืกพวกที ่1 / HEAT 1 +1.0

20.371 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กวนิ ชว่ยแกว้

21.202 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภาณุวฒัน ์ชืน่สรุาษฎร์

21.503 ร.ร. วดัเขาพระภานุวัฒน ์ศรสีขุ

24.584 ร.ร. วดัประดษิฐารามคนุานนท ์ชเูชดิ

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาประเสรฐิ ดวงจันทร์

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาชาญวทิย ์ภเูพชร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎพนธ ์ขาวนวล

คดัเลอืกพวกที ่2 / HEAT 2 +1.0

21.221 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มศราวฒุ ินวลศรี

22.092 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนกฤต ณ ถลาง

22.583 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามศภุนัฐ ชยัพร

23.034 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาฐานันดร ชยัยศ

23.295 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชยัธวชั สวัสดพิร

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์วรีภัทร แกว้สกุใส

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎกติต ์ไชยสนิโน

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

21.461 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีกฤษณพงษ์ พฒุทอง

22.152 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)รัฐพงศ ์จันองัคาร

22.433 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาจติ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีชาย

150 m.

คดัเลอืกพวกที ่3 / HEAT 3 +0.5

22.514 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาภรูพัิฒน ์อนิชู

23.405 ร.ร. อนุบาลงามทองภรูณัิฐ รัตนศลิป์

23.826 ร.ร. อนุบาลงามทองวชัระ พลพชิยั

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์หฤทธิ ์ทองน้ําแกว้

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
54.081 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มสทุธโิชค พลรักษ์1

1 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ2

1 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มศราวฒุ ินวลศรี3
1 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนกฤต ณ ถลาง4

54.962 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณัฐพล บญุญะ1
2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีกฤษณพงษ์ พฒุทอง2

2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีอาณกร วนัสี3
2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภาณุวฒัน ์ชืน่สรุาษฎร์4

55.453 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)นพเลศิ ควบคมุ1
3 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ภรูธิาดา ชาํนาญศรี2

3 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ณัฐวฒุ ิยอ้ยญาติ3
3 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กวนิ ชว่ยแกว้4

59.294 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชนิพัฒน ์ลนุาวฒัน์1
4 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชยัธวชั สวัสดพิร2

4 ร.ร. บา้นทบัใหม่ณรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์3
4 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาจติ4

59.535 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาอภชิาต ิวนัชยั1
5 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาณรงคศั์กดิ ์ชยัยศ2

5 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาฐานันดร ชยัยศ3
5 ร.ร. ควนสบุรรณวทิยาภรูพัิฒน ์อนิชู4

59.676 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามณัฐวฒุ ิจันทรม์ณี1
6 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามธนภทัร มติรสาน2

6 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามณัฐวฒุ ิพัฒนศลิป์3
6 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามกฤชนนท ์คงทา่ฉาง4

1:02.167 ร.ร. วดัประดษิฐารามคนุานนท ์ชเูชดิ1
7 ร.ร. วดัประดษิฐารามวฒุศิกัดิ ์เพิม่2
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีชาย

4x50/80/120/150 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL

7 ร.ร. วดัประดษิฐารามพงศศ์รัณย ์รอดเอยีด3
7 ร.ร. วดัประดษิฐารามปณุณเมธ เดชรัตน์4

1:02.248 ร.ร. อนุบาลงามทองนรวชิณ ์จันทรน์วล1
8 ร.ร. อนุบาลงามทองวชัระ พลพชิยั2

8 ร.ร. อนุบาลงามทองสทิธพิร โสภา3
8 ร.ร. อนุบาลงามทองภรูณัิฐ รัตนศลิป์4

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐22007  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม

‐22019  ร.ร. วดัประดษิฐาราม

‐22008  ร.ร. ควนสบุรรณวทิยา

‐22012  ร.ร. อนุบาลงามทอง

‐22070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

‐22052  ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยา

‐22041  ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์

‐ 22034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดส

‐22031  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

‐22025  ร.ร. บา้นทบัใหม่

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
54.691 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มนันทยศ ชยัรัตนารมย์1

1 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มสทุธโิชค พลรักษ์2

1 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ3
1 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนกฤต ณ ถลาง4

1 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มศราวฒุ ินวลศรี5
55.102 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีวฒุชิยั สองพีน่อ้ง1

2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีภาณุวฒัน ์ชืน่สรุาษฎร์2
2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีณัฐพล บญุญะ3

2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีอาณกร วนัสี4
2 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีกฤษณพงษ์ พฒุทอง5

55.733 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ธวชัชยั ปลอดสกลุ1
3 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)กวนิ ชว่ยแกว้2



 สรปุผลการแขง่ขนั

Page 6 of 74

กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
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ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีชาย

5x80 Relay

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
3 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)สราวฒุ ิสําลพีล3
3 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ภมีธวจัน ์มว่งอยู่4

3 ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี3 (บา้นนา)ณัฐวฒุ ิยอ้ยญาติ5
57.374 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามธนภทัร มติรสาน1

4 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามศภุนัฐ ชยัพร2
4 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามณัฐวฒุ ิพัฒนศลิป์3

4 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามกฤชนนท ์คงทา่ฉาง4
4 ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐารามณัฐวฒุ ิจันทรม์ณี5

57.455 ร.ร. บา้นทบัใหม่ณรงคฤ์ทธิ ์ชรัูกษ์1
5 ร.ร. บา้นทบัใหม่คฑวฒุ ิทองสขุ2

5 ร.ร. บา้นทบัใหม่สราวฒุ ิชมุณี3
5 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชนิพัฒน ์ลนุาวฒัน์4

5 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชาตดินัย จริาจติ5
1:02.776 ร.ร. อนุบาลงามทองสริภทัร ปานเพ็ง1

6 ร.ร. อนุบาลงามทองวชัระ พลพชิยั2
6 ร.ร. อนุบาลงามทองณัฐชนน ขนุทอง3

6 ร.ร. อนุบาลงามทองสทิธพิร โสภา4
6 ร.ร. อนุบาลงามทองภรูณัิฐ รัตนศลิป์5

Straight to  Final (ยกไปรอบชงิชนะเลศิ)
‐22052  ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยา

‐22031  ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้ม

‐22012  ร.ร. อนุบาลงามทอง

‐22041  ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์

‐22025  ร.ร. บา้นทบัใหม่

‐ 22034  ร.ร. องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดส

‐22070  สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษ

‐22007  ร.ร. วดัเพ็งประดษิฐาราม

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.321 ร.ร. พทุธยาศรมภผูา พวงสมบัติ

4.242 ร.ร. วดัเขาพระภานุวัฒน ์ศรสีขุ
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กรุงเทพประกนัชีวติ - กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลมิปิก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ณ สนามกฬีาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
วนัที ่6 - 8 พฤศจิกายน 2561

12 ปีชาย

Long Jump

รอบชงิชนะเลศิ/FINAL
4.233 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีปิตกิร มขุรัษฎา

3.994 สมาคมการศกึษาเอกชน จ.สรุาษฎรธ์านีอาณกร วนัสี

3.985 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มธนกฤต ณ ถลาง

NM99 ร.ร. เทศบาลเมอืงทา่ขา้มภาณุ ดวงสวุรรณ

DNS99 ร.ร. หนองแฝกหนองหวา้วทิยาชาญวทิย ์ภเูพชร

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎกติต ์ไชยสนิโน

DNS99 ร.ร. หารเทารังสปีระชาสรรค ์ทมี Bณัฎพนธ ์ขาวนวล

DNS99 ร.ร. บา้นหนองศรจัีนทร์จริกติติ ์มากเพ็ง

DNS99 ร.ร. บา้นทบัใหม่ชยัธวชั สวัสดพิร


