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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปชาย

60 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL ‐1.0

8.851 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา

9.112 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี

9.163 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

9.294 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

9.295 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช

9.656 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวัชรากร ภูเพชร

9.737 ร.ร. บานดงกลางศุภกรณ สีลาสอน

9.958 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนาเดช กลาหาญ

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 ‐0.4

9.191 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

9.462 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

9.803 ร.ร. บานสมกบอาณัฐ วงละคร

10.164 ร.ร. ปาสักวิทยาปรัชญา งามสงา

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)พงษดนัย บุญมา

DNS99 ร.ร. บานนาดานกฤษณครินทร สุปญญา

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ภาณุพงษ หารโยธี

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 ‐0.3

9.001 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา

9.142 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี

9.663 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐวุฒิ มาริษา

9.814 ร.ร. บานสมกบกิจติศักดิ ์แข็งฤทธ์ิ

DNS99 ร.ร. บานนาดานดนัยณัฐ บุญโคกสี

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคปยพัทธ ทับเอ่ียม

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 ‐0.4

9.291 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนาเดช กลาหาญ

9.452 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช

9.483 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวัชรากร ภูเพชร

9.594 ร.ร. บานดงกลางศุภกรณ สีลาสอน

12.685 ร.ร. อนุบาลโพนทองภูมิฟา จรรยาศรี

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ธันวา วรเกตุ

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.2

14.381 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี

14.422 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปชาย

100 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL +0.2

14.753 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

14.964 ร.ร. ปาสักวิทยากิจติศักดิ์ ดอนหลา

15.265 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139อัศวิน บุญเพชร

15.276 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

15.777 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช

16.318 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนาเดช กลาหาญ

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +0.0

14.761 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

15.192 ร.ร. ปาสักวิทยากิจติศักดิ์ ดอนหลา

15.213 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช

15.664 ร.ร. อนุบาลโพนทองภูมิฟา จรรยาศรี

15.855 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กฤษฎา ขิปวัติ

16.576 ร.ร. บานสมกบกิจติศักดิ ์แข็งฤทธ์ิ

DNS99 ร.ร. บานนาดานกฤษณครินทร สุปญญา

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +0.0

14.891 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนาเดช กลาหาญ

15.262 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

15.403 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวัชรากร ภูเพชร

15.494 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)วุฒินันท อันโยธา

16.285 ร.ร. บานดงกลางคมกฤต ละสีจันทร

DNS99 ร.ร. บานนาดานดนัยณัฐ บุญโคกสี

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.5

14.681 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139อัศวิน บุญเพชร

15.102 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี

15.183 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา

15.334 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐวุฒิ มาริษา

16.505 ร.ร. บานสมกบอาณัฐ วงละคร

DNS99 ร.ร. หนองแตศึกษาประชาสรรคปยพัทธ ทับเอ่ียม

150 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

22.421 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา

22.672 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชัยพงษ วงษเชียงเพ็ง

22.883 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

22.944 ร.ร. ปาสักวิทยาวีระเทพ อิ่มอาจคํา
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปชาย

150 m.

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

23.635 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

24.186 ร.ร. ปาสักวิทยานะโม นาคเสน

24.457 ร.ร. อนุบาลโพนทองภูมิฟา จรรยาศรี

DNS99 ร.ร. บานดงกลางคมกฤต ละสีจันทร

คัดเลือกพวกท่ี 1 / HEAT 1 +1.0

22.451 ร.ร. บานหนองแตหนองโกพิทวัส มลาสินธุ

23.482 ร.ร. อนุบาลโพนทองภูมิฟา จรรยาศรี

23.833 ร.ร. บานดงกลางคมกฤต ละสีจันทร

24.484 ร.ร. บานดงกําพี้ณฐกร หงษวรรณา

27.355 ร.ร. บานสมกบธนา ภูครองทอง

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139พงศกร มีสุข

คัดเลือกพวกท่ี 2 / HEAT 2 +1.0

23.151 ร.ร. ปาสักวิทยานะโม นาคเสน

23.752 ร.ร. บานกุดเรือคําภูมินทร ลีลาด

25.083 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาอรรคพล โพธิ์ขี

DNS99 ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 139ธนาเดช กลาหาญ

DNS99 ร.ร. บานสมกบวีรพล แสงหิม

DNS99 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)นํ้าพุ พงหงษา

คัดเลือกพวกท่ี 3 / HEAT 3 +0.5

22.371 ร.ร. บานกุดเรือคําดรุษกร ไชยฤาชา

22.932 ร.ร. ปาสักวิทยาวีระเทพ อิ่มอาจคํา

23.313 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชัยพงษ วงษเชียงเพ็ง

23.874 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวัชรากร ภูเพชร

24.465 ร.ร. บานดงกลางศุภกรณ สีลาสอน

4x50/80/120/150 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:01.371 ร.ร. ปาสักวิทยาปรัชญา งามสงา1

1 ร.ร. ปาสักวิทยากิจติศักดิ์ ดอนหลา2

1 ร.ร. ปาสักวิทยาวีระเทพ อิ่มอาจคํา3

1 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี4

1:02.932 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐวุฒิ มาริษา1

2 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยานภดล ภูราชา2

2 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาอรรคพล โพธิ์ขี3

2 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวัชรากร ภูเพชร4
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปชาย

4x50/80/120/150 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:04.523 ร.ร. บานดงกลางธนากร ศรีชาดา1

3 ร.ร. บานดงกลางคมกฤต ละสีจันทร2

3 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช3

3 ร.ร. บานดงกลางศุภกรณ สีลาสอน4

1:06.064 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กฤษฎา ขิปวัติ1

4 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ภูริภัทร บุดดีหัด2

4 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)วุฒินันท อันโยธา3

4 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชัยพงษ วงษเชียงเพ็ง4

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐23064  ร.ร. บานสมกบ

‐23057  ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยา

‐23067  ร.ร. บานดงกลาง

‐23070  ร.ร. ปาสักวิทยา

‐23073  ร.ร. อนุบาลบานเพียมิตรภาพท่ี 138

‐23088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

5x80 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

1:01.281 ร.ร. ปาสักวิทยาปรัชญา งามสงา1

1 ร.ร. ปาสักวิทยากิจติศักดิ์ ดอนหลา2

1 ร.ร. ปาสักวิทยานะโม นาคเสน3

1 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี4

1 ร.ร. ปาสักวิทยาวีระเทพ อิ่มอาจคํา5

1:02.472 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)กฤษฎา ขิปวัติ1

2 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ภูริภัทร บุดดีหัด2

2 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)วุฒินันท อันโยธา3

2 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)บุรันทร พงษโสภณ4

2 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)ชัยพงษ วงษเชียงเพ็ง5

1:03.053 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐวุฒิ มาริษา1

3 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยากมลเทพ ชํานาญ2

3 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยานภดล ภูราชา3

3 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาอรรคพล โพธิ์ขี4

3 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาวัชรากร ภูเพชร5

1:05.084 ร.ร. บานดงกลางธนพล ศูนยะราช1

4 ร.ร. บานดงกลางธนากร ศรีชาดา2

4 ร.ร. บานดงกลางคมกฤต ละสีจันทร3
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กรุงเทพประกันชีวิต - กรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก
เยาวชน - ยุวชน ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2562

12 ปชาย

5x80 Relay

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4 ร.ร. บานดงกลางพิชัยยุทธ โจมแกว4

4 ร.ร. บานดงกลางศุภกรณ สีลาสอน5

Straight to  Final (ยกไปรอบชิงชนะเลิศ)

‐23067  ร.ร. บานดงกลาง

‐23057  ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยา

‐23064  ร.ร. บานสมกบ

‐23070  ร.ร. ปาสักวิทยา

‐23088  ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)

Long Jump

รอบชิงชนะเลิศ/FINAL

4.011 ร.ร. ปาสักวิทยาตะวันฉาย มูลวงคศรี

3.862 ร.ร. บานสมกบไกรวิชญ แข็งฤทธ์ิ

3.633 ร.ร. ปาสักวิทยากิจติศักดิ์ ดอนหลา

3.624 ร.ร. บานสมกบธนวัฒน แข็งฤทธ์ิ

3.595 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)บุรันทร พงษโสภณ

3.466 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาอรรคพล โพธิ์ขี

3.417 ร.ร. หนองแฝกหนองหวาวิทยาณัฐวุฒิ มาริษา

3.308 ร.ร. บานหนองขาม (คายเสนียอุปถัมภ)อธิพัฒน เดชไกร

DNS99 ร.ร. บานนาดานดนัยณัฐ บุญโคกสี

DNS99 ร.ร. บานนาดานกฤษณครินทร สุปญญา




