
  
 

ค ำน ำ 
 
 ในสภาพสังคมปัจจุบันประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ  ที่บั่นทอนต่อสุขภาพของเด็ก  เยาวชน ไม่เว้นแม้แต่
ผู้ใหญ่ เช่น สภาพปัญหายาเสพติด ความรุนแรง เด็กและเยาวชนติดเกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   แนวทางประการ
หนึ่งที่ทางโรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง  ได้แก่การส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา เช่น การแข่งขันกรีฑาสี  กีฬาสี  ตลอดจนการส่งเสริมและดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ   
 การแข่งขันกรีฑาสีประจ าปีการศึกษา 25 62   มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์   
แข็งแรง  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และแสดงออกถึงทักษะทางด้านกรีฑา  เต็มตามศักยภาพของตน                 
โดยจัดการแข่งขัน  ออกเป็นประเภทลู่และลาน  ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์   นอกจากนี้ทางโรงเรียนมี
เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตลอดจนเอกสารเล่มนี้  จะช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง     ในการประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ  ให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน   
 คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกฝ่าย  นักเรียน  และผู้ปกครองที่ร่วมมือ
กันในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ทางคณะกรรมจึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา       
ณ  โอกาสนี้   
 
        คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

            ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                                                                                                                                                     
 
ค าน า  
สารบัญ  
ก าหนดการพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสี  
ระเบียบการแข่งขันกรีฑาสี  
แผนผังสถานที่จุดรวมพลแต่ละสี  
แผนผังรูปแบบการจัดตั้งขบวน  
แผนผังการเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนาม 
แผนผังแสดงต าแหน่งในพิธีเปิด-ปิด 
แผนผังการเคลื่อนขบวนออกนอกสนาม 
แผนผังแสดงที่นั่งของแต่ละสี 
ผังล าดับขั้นตอนในการด าเนินการแข่งขัน 
โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสี (ประเภทลู่)  
โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสี (ประเภทลาน)  
รายชื่อนักกรีฑา 
 



 

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาสี 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

1. ระเบียบนี้เรียกว่าการแข่งขันกรีฑาสี  ประจ าปีการศึกษา  2562  ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
2. ระเบียบนี้ใช้ส าหรับการแข่งขันกรีฑาสี  ประจ าปีการศึกษา  2562  ได้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1 ในการแข่งประเภทเดี่ยว  สีแต่ละสีมีสิทธิ์ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทละ  1  คนเท่านั้น  
2.2 นักกรีฑาแต่ละสีสามารถส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันดังรายละเอียดดังนี้  
- นักกรีฑาชายระดับชั้น ป.1- ป.6 สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้คนละ 1 ประเภทเท่านั้น  
- นักกรีฑาหญิงระดับชั้น ป.1- ป.3 สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้คนละ 1 ประเภทเท่านั้น 
- นักกรีฑาหญิงระดับชั้น ป.4- ป.6 สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 ประเภทเท่านั้น 

2.3 สีใดไม่รายงานตัวตามก าหนด  สีนั้นหมดสิทธิ์ในการแข่งขันกรีฑาประเภทนั้น 
2.4 นักกรีฑาที่ลงแข่งขันจะต้องสวมใส่เสื้อประจ าสีให้เห็นอย่างชัดเจน 
2.5 นักกรีฑาที่จะลงท าการแข่งขันได้  หากไม่พร้อมท าการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ ณ จุด

ลงทะเบียนแต่ต้องไม่ขัดกับระเบียบข้อที่ 2.1 และ 2.2  
2.6 นักกรีฑาที่ลงท าการแข่งขันจะต้องสวมใส่รองเท้าผ้าใบเท่านั้น 

3. การแข่งขันแบ่งการแข่งขันดังนี้ 
3.1        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ไม่จ ากัดอายุ 
3.2        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ไม่จ ากัดอายุ 
3.3        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ไม่จ ากัดอายุ 
3.4        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ไม่จ ากัดอายุ 
3.5       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ไม่จ ากัดอายุ 
3.6       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ไม่จ ากัดอายุ  

4.     การนับคะแนนและรางวัล 
4.1 ประเภทเดี่ยวนับคะแนนคือ 

ชนะท่ี  1  ได้  9  คะแนน   
ชนะท่ี  2  ได้  7  คะแนน  
ชนะท่ี  3  ได้  6  คะแนน  
ชนะท่ี  4  ได้  5  คะแนน  
ชนะท่ี  5  ได้  4  คะแนน 
ชนะท่ี  6  ได้  3  คะแนน 

4.2 ประเภททีมนับคะแนนคือ 
ชนะท่ี  1  ได้  9  คะแนน   
ชนะท่ี  2  ได้  7  คะแนน  
ชนะท่ี  3  ได้  6  คะแนน  
ชนะท่ี  4  ได้  5  คะแนน  
ชนะท่ี  5  ได้  4  คะแนน 
ชนะท่ี  6  ได้  3  คะแนน 

4.3 เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรส าหรับนักกีฬาได้ต าแหน่งที่ 1,2,3  แต่ละประเภท 
4.4 ถ้วยรางวัลส าหรับสีที่ได้ต าแหน่ง 1 คะแนนรวมการแข่งขันในแต่ละระดับชั้น 

 



 

 
 
 

เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี 
07.30-07.45 น. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา กองเชียร์ของทุกกลุ่มสี      

มาพร้อม ณ จุดที่ก าหนด  
คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน 

ภายในโรงเรียน 

07.30-08.00 น. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณห้องรับรอง คณะกรรมการ
ฝ่ายต้อนรับ 

ห้องประชุม 2 
อาคารสามัคคีนฤมิต 

08.00-08.10 น. จัดตั้งขบวนพาเหรดเตรียมพร้อมเข้าสู่สนาม ครูประจ าสี Green Dome 
08.15-08.30 น. ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เดินเข้าสู่ปะร าพิธี 

(เพลง Come Cheer) 
คณะกรรมการ
ฝ่ายต้อนรับ 

สนามฟุตบอล 

08.30-08.50 น. ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา ผ่านหน้าประธานในพิธีและแขกผู้
มีเกียรติ 

ครูประจ าสี สนามฟุตบอล 

08.50-09.00 น. - ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (เพลงชาติ)  
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเข้าสู่สนามหลังแท่นกล่าวรายงาน  
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน  
- ประธานพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน  
- ประธานพิธี ตีฆ้อง 3 ครั้ง  ให้สัญญาณเปิดการแข่งขัน  
  (เพลงมหาฤกษ)์  
- เชิญธงกีฬาสัมพันธ์ และธงสีทั้ง 9 สีขึ้นสู่ยอดเสา  
  (เพลงกราวกีฬา)  
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินกลับ  
- ตัวแทนนักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนามและประกอบพิธีจุดคบเพลิง 
- ตัวแทนนักกีฬาน ากล่าวค าปฏิญาณตน  
- บรรเลงเพลงน านักกีฬาออกจากสนาม  

คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน 

สนามฟุตบอล 

09.00-16.20 น. เริ่มการแข่งขันกรีฑาสี  คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน 

สนามฟุตบอล 

พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี 
16.30 น. ประธานในพิธีปิดการแข่งขันมาถึงบริเวณสนามฟุตบอล

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ให้การต้อนรับประธานในพิธี 
คณะกรรมการ
ฝ่ายต้อนรับ 

สนามฟุตบอล 

17.00 น. - ขบวนพาเหรดของแต่ละสีเข้าแถวกลางสนาม  
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายงานผลการแข่งขัน  
- ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน 
ประเภทต่างๆ  และกล่าวปิดการแข่งขัน  
- ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงชาติ (บรรเลงเพลงชาติ), เชิญธงสีและ 
  ธงกีฬาลงจากยอดเสา (เพลงกราวกีฬา)  
- เจ้าหน้าที่ดับไฟในกระถางคบเพลิง  
- นักกีฬา กองเชียร์และคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
  ทุกฝ่ายจับมือกันเพ่ือร่วมร้อง (เพลงสามัคคีชุมนุม) 
- ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
- เสร็จพิธี  

คณะกรรมการ 
จัดการแข่งขัน 

สนามฟุตบอล 

 

ก าหนดการแข่งขันกรีฑาสี ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 

ณ สนามฟุตบอล  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
 



ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
 
ประวัตินักกีฬา 
ชื่อ   เด็กหญิงอารยา  พรหมเมือง  
เกิด   21 มิถุนายน 2550  
บิดาชื่อ   นายธนากร  พรหมเมือง  
มารดาชื่อ  นางสาวอรทัย  เต๋จ๊ะ  
 
ประวัติด้านการศึกษา 
-ส าเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 
-ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
 
ประวัติด้านกีฬา 
ปี พ.ศ. 2560 
 1. ชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากล เกมเร็ว HARROR INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 
2017 รุ่นอายุไม่เกิน 11 เยาวชนหญิง แข่งขัน ณ Harrow International School 
 2.  ชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เกมเร็วรุ่นอายุไม่เกิน 12 
เยาวชนหญิงแข่งขัน ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย 
 3.  ชนะเลิศ  การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เกมยาว  รุ่นอายุไม่เกิน 
10 เยาวชนหญิงแข่งขันที่ ณ มหาวิทยาลัย นอร์ท เชียงใหม่ จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศ
ไทย 

 
ปี พ.ศ.2561 
 1.  ชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เกมเร็วรุ่นอายุไม่เกิน 12 
เยาวชนหญิง แข่งขัน ณ สมาคมอัสสัมชัญ พระราม 4 จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย 
 2.  ชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเกมยาวรุ่นอายุ
ไม่เกิน 12 เยาวชนหญิง  แข่งขัน ณ สมาคมอัสสัมชัญ พระราม 4 จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่ง
ประเทศไทย 
 3.  ชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประเภทเกมเร็ว รุ่นอายุไม่เกิน 
12 รุ่นโอเพ่น  แข่งขันท่ี ณ บรองโก้ คิดส์สปอร์ตคลับ จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสโมสรอินทรชิต 
 4.  ชนะเลิศ  การแข่งขันหมากรุกสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเกมเร็ว รุ่นประชาชน
หญิง แข่งขัน ณ สมาคมอัสสัมชัญ พระราม 4 จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย 

 
ปี พ.ศ.2562 

 
 1.  ชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเกมยาวรุ่นอายุ
ไม่เกิน 14 เยาวชนหญิง แข่งขัน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่ง
ประเทศไทย 



 2.  รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันหมากรุกสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เกมยาวรุ่น
ประชาชน แข่งขัน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย 
 
 
เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย  

ได้รับเลือกเป็น “ตัวแทนนักกีฬาหมากรุกสากลประเทศไทย” ในนามสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่ง
ประเทศไทย รุ่นประชาชนหญิง เข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนทีมชาติไทย  

 1.  การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล รายการหมากรุกสากลเอเชี่ยนอิน ดอร์และมาเชียลอาร์ตเกม ส์ 
ณ กรุงอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่  17 - 27 กันยายน พ.ศ. 2560  
ประเภท Blitz (เกมเร็วมาก) 
 2. การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลฯ รายการ 43rd Chess Olympiad 2018 ณ กรุงบาตูมี ประเทศ
จอร์เจีย ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประเภท Standard (เกมยาว) 
 3. การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลฯ รายการ มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ณ กรุงซูบิก ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-11 ธ.ค.พ.ศ. 2562 ประเภท Blitz (เกมเร็วมาก) 
 
ใบเกียรติบัตรและได้รับคัดเลือกจากส่วนราชการและเอกชน 
 1. ได้รับเกียรติบัตร จากเทศบาลนครเชียงใหม่เยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่                 
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 
 2. ได้รับเกียรติบัตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่                
ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 
 3. ได้รับเกียรติบัตร จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนดีเด่น ด้านกีฬา           
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 4. ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่นักกีฬาดาวรุ่งดีเด่นหญิง ประจ าปี 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 
 

 

 



ประวัติตัวแทนนักกีฬากล่าวค าปฏิญาณ 
 

ประวัตินักกีฬา 
ชื่อ                เด็กชายจิรภัทร  รุจิรวัฒน์ 
เกิด               วันที่ 2 ธันวาคม 2550 
บิดาชื่อ          นายพิชญา  รุจิรวัฒน์ 
มารดาชื่อ       นางชุลีกร    รุจิรวัฒน์ 
ประวัติด้านการศึกษา 
 • ส าเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 
 • ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 6/7 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
 
ประวัติด้านกีฬา 
ปี พ.ศ.2561 
 
 • ชนะเลิศ รุ่น D-Boy การแข่งขันกอล์ฟ SinghaChiangrai Junior Open 2018 ณ. Santiburi Country 
Club Chiangrai 
 • ชนะเลิศ รุ่น D-Boy การแข่งขันกอล์ฟ 4 th Singha - NTJGF Junior Golf Championship 2018 ณ 
The Royal Chiang Mai Golf Resort 
 • ชนะเลิศ รุ่น C-Boy การแข่งขันกอล์ฟ SinghaChiangrai Junior Open 2018 ณ. Santiburi Country 
Club Chiangrai 
 • ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ รุ่นอายุ 10-11 ปีชาย TJGGA-Optimist Junior Golf Qualifying 
Thailand 2018 ณ. Inthanon Golf and Natural Resort  
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น D-Boy การแข่งขันกอล์ฟ 3 rd SINGHA-NTJGF Junior Golf 
Championships 2017-2018 ณ Summit Green Valley Chiangmai Country Club 
 • รองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่น D-Boy การแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019  
ณ Summit Green Valley Chiangmai Country Club 
 
ปี พ.ศ.2562 
 
 • ชนะเลิศ การแข่งขันขันกอล์ฟรุ่น Junior Boy รายการ 1st Chang Thailand Junior  Golf Circuit 
2019, Northern Region ณ Alpine Golf Resort Chiangmai (AB) 
 • ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ รุ่น Junior Boy รายการ 2nd Chang Thailand Junior Golf Circuit 
2019 ,Northern Region ณ North Hill Golf Club Chiangmai 
 • ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 ณ. Gussan Panorama 
Golf Club 



 • ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬากอล์ฟ ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 ณ. สนามกอล์ฟพิมานทิพย์                                                         
 • ชนะเลิศ การแข่งขันขันกอล์ฟโครงการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชน SAT - Junior International Golf 
Championship 2019 Class C-Boy ณ. Alpine Golf Resort Chiangmai 
 • ชนะเลิศ รุ่น C-Boy การแข่งขันกอล์ฟ 1 th Singha - NTJGF Junior Golf Championship: 2019-
2020 ณ The Royal Chiang Mai Golf Resort 
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 Class BC การแข่งขันกอล์ฟ 2 nd  SINGHA-NTJGF Junior Golf 
Championships 2018-2019 ณ Mae Moh Golf Course ล าปาง 
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น C-Boy การแข่งขันกอล์ฟ  3 rd  SINGHA-NTJGF Junior Golf 
Championships 2018-2019 ณ. Summit Green Valley Chiangmai Country Club                                   
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น C-Boy การแข่งขันกอล์ฟ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 
ณ. Mae Jo Golf Resort & Spa 
 



แผนผังแสดงจุดรวมพลและต าแหน่งเตรียมพร้อมการเคลื่อนขบวน การแข่งขันกรีฑาสี   ปีการศึกษา 2562 
วันศุกร์ที่  17 มกราคม 2563 

ณ   สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ส าหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 รวมพลตามอัฒจันทร์ของแต่ละสี 
 
 

( 9 ) 
สี 
ม่วง 
ป.4-6 

 

( 8 ) 
สี 

แสด 
ป.4-6 

 
    

( 3 ) 
สี 
ฟ้า 

ป.4-6 
 

( 5 ) 
สี

เขียว 
ป.4-6 

 

( 7 ) 
สี 
ขาว 
ป.4-6 

 
  

( 4 ) 
สี 
แดง 
ป.4-6 

 

( 1 ) 
สี 

ชมพ ู
ป.4-6 

 

( 2 ) 
สี 

เหลือง 
ป.4-6 

 

( 6 ) 
สี 

น ้าเงิน 
ป.4-6 

 
  

จุดรวมพลขบวนพาเหรดของแต่ละส ี
บริเวณ Green Dome 



ธงสีเขียว ธงสีขาว ธงสีฟ้า ธงสีน ้าเงิน ธงสีแสด ธงสีแดง ธงสีเหลือง ธงสีชมพ ู ธงสีม่วง 

แผนผังแสดงรูปแบบการจัดตั้งขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจ าปี 2562 
วันศุกร์ที่  17 มกราคม 2563 

ณ สนามกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
 

 

 

      1             2                    3                     4                       5                     6                       7                        8                     9                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

**  แต่ละสีเข้าแถวตอน   4  แถว   
**  ตั้งขบวนบริเวณตามจุดนัดหมาย 

 

นักกีฬา 
สเีขียว 
ป.4-6 

คณะกรรมการ 
สีเขียว 

 

ป้ายสีเขียว 
 

ป้ายสีขาว 

คณะกรรมการ 
สีขาว 

นักกีฬา 
สขีาว 
ป.4-6 

 

 

ป้ายสีฟ้า 

คณะกรรมการ 
สีฟ้า 

นักกีฬา 
สฟี้า 
ป.4-6 
นักก ี

 

ป้ายสีน ้าเงิน 
 

ป้ายสีแสด 
 

ป้ายสีแดง 
 

ป้ายสีเหลือง 
 

ป้ายสีชมพู 

คณะกรรมการ 
สีน ้าเงิน 

คณะกรรมการ 
สีแสด 

คณะกรรมการ 
สีแดง 

คณะกรรมการ 
เหลือง 

คณะกรรมการ 
สีชมพู 

นักกีฬา 
สนี ้าเงิน 
ป.4-6 

 

นักกีฬา 
สีแสด 
ป.4-6 

 

นักกีฬา 
สแีดง 
ป.4-6 

นักกีฬา 
สเีหลือง 
ป.4-6 

 

นักกีฬา 
สชีมพู 
ป.5-6 

 

 

ป้ายสีม่วง 

คณะกรรมการ 
สีม่วง 

นักกีฬา 
สมี่วง 
ป.4-6 

 



  N แผนผังการเดินขบวนพาเหรด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

  
   

 

ปะร าพิธี 

สนามแข่งขนั 

 เหรียญรางวัล/พิธีกร 

กระถางคบเพลิง 
ธงสี ,ธงสี, ธงสี, ธงสี, ธงชาต,ิ ธง ร.ร. ธงสี, ธงสี, ธงสี, ธงสี 

ขบวนเข้าสนาม
บริเวณแยกมารีย์ 



คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 

แผนผังแสดงต าแหน่งของนักกีฬาในพิธีเปิด – ปิด  การแข่งขันกรีฑาสี  ปีการศึกษา 2562 
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 

ณ   สนามกีฬาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              

                                                  
 
   

 
 

 

โพเดียม 

( 7 ) 
 
สี 

ขาว 

( 4 ) 
 
สี 

แดง 
    

( 1 ) 
 
สี 

ชมพู  

( 2 ) 
 
สี

เหลือง 
    

( 3 ) 
 
สี 
ฟ้า 

  

( 8 ) 
 
สี 

แสด 

( 9 ) 
 
สี 

ม่วง 

( 6 ) 
 
สี 

น  าเงิน 

ป้ายการแข่งขัน ป้าย
โรงเรียน 

( 5 ) 
 
สี 

เขียว 
  

 
ดุริยางค ์
โรงเรียน 
มงฟอร์ต
วิทยาลัย 



 แผนผังการเคลื่อนขบวนออก จากสนาม 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

กระถางคบเพลิง 
 

ธงสี ,ธงสี, ธงสี, ธงสี, ธงชาติ ธงกีฬา ธงส,ี ธงสี, ธงสี, ธงสี 

แต่ละสีเคลื่อนขบวน ออกกลับไปประจ า
ต าแหน่งของอัฒจันทร์ของแต่ละสี  โดย
เดินตามล าดับแต่ละสี ดังนี้ 9.สีม่วง,      
8.สีแสด,7.สีขาว,6.สีน้ าเงิน 
 

แต่ละสีเคลื่อนขบวน ออกกลับไปประจ า
ต าแหน่งของอัฒจันทร์ของแต่ละสี  โดย
เดินตามล าดับแต่ละสี ดังนี้  5.สีเขียว,   
4.สีแดง, 3.สีฟ้า, 2.สีเหลือง, 1สีชมพู 
 

9 5 6 1 8 3 7 2 4 

 เหรียญรางวัล/พิธีกร ปะร าพิธี 



  N แผนผังที่นั่งของแต่ละส ี

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

สีขาว 
 

สีแสด 
 

สีม่วง 
 

สีเขียว 

ปะร าพิธี 

 
สีฟ้า 

 
สีแดง 

 
 

รายงานตัว
นักกีฬา 

สนามแข่งขัน 

 
สีน  าเงิน 

 

 
สีชมพู  เหรียญรางวัล/พิธีกร 

กระถางคบเพลิง 
 
ธงสี ,ธงสี, ธงสี, ธงสี, ธงชาติ ธง ร.ร. ธงสี, ธงสี, ธ งสี, ธงสี 

 
 

หน่วย
พยาบาล  

 
สีเหลือง 



 

ผังล าดับขั้นตอนในการด าเนินการแข่งขันกรีฑาสี  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2563 
 

 

 

 

ฝ่ายรับรายงานตัวประกาศรับรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 
30 นาที 

 

คร/ูมาสเตอร์ประจ าสี 
น านักกรีฑารายงานตัวต่อฝ่ายรับรายงานตัวนักกรีฑา 

 

ฝ่ายรับรายงานตัว 
ตรวจสอบ/แก้ไขรายชื่อนักกรีฑา 

 

คณะกรรมการส่งตัวนักกรีฑา 
ตามสถานที่ด าเนินการแข่งขันแต่ละประเภท 

 

คณะกรรมการตัดสิน 
 

จัดการแข่งขัน 

ตัดสินผลการแข่งขัน 

บันทึกผลการแข่งขันทุกอันดับ 

ส่งตัวนักกรีฑาอันดับ 1-3 คณะกรรมการมอบเหรียญรางวัล 
 

คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน 
 

นักกรีฑากลับประจ าสี 
 



โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสี  ปีการศึกษา 2562   ( ประเภทลู่ ) 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม 

วันศุกร์ที่  17 มกราคม 2563 
รายการที ่ ประเภทแข่งขัน รายงานตัว เวลาแข่ง ระดับชั้น หมายเหต ุ

1 วิ่ง  4×50  เมตร  
 
 
 

รายงานตัวก่อน
การแข่งขัน  
30 นาที 

09.00  น. ป.1 หญิง 
2 ” 09.05  น. ป.1 ชาย 
3 ” 09.10  น. ป.2 หญิง 
4 ,, 09.15  น. ป.2 ชาย 
5 ” 09.20  น. ป.3 หญิง 
6 ,, 09.25 น. ป.3 ชาย 
7 ” 09.30 น. ป.4 หญิง 
8 ” 09.35 น. ป.4 ชาย 
9 ” 09.40 น. ป.5 หญิง 
10 ” 09.45 น. ป.5 ชาย 
11 ” 09.50 น. ป.6 หญิง 
12 ” 09.55 น. ป.6 ชาย 
13 วิ่ง 4 ×100 เมตร  

 
 
 
 

รายงานตัวก่อน
การแข่งขัน 
 30 นาที 

10.05 น. ป.1 หญิง 
14 ” 10.10 น. ป.1 ชาย 
15 ” 10.15 น. ป.2 หญิง 
16 ” 10.20 น. ป.2 ชาย 
17 ” 10.25 น. ป.3 หญิง 
18 ” 10.30 น. ป.3 ชาย 
19 ” 10.35 น. ป.4 หญิง 
20 ” 10.40 น. ป.4 ชาย 
21 ” 10.45 น. ป.5 หญิง 
22 ,, 10.50 น. ป.5 ชาย 
23 ” 10.55 น. ป.6 หญิง 
24 ” 11.00 น. ป.6 ชาย 
25 วิ่ง 200 เมตร  

 
รายงานตัวก่อน

การแข่งขัน 
 30 นาที 

11.35 น. ป.4 หญิง 
26 ” 11.40 น. ป.4 ชาย 
27 ” 11.45 น. ป.5 หญิง 
28 ” 11.50 น. ป.5 ชาย 
29 ” 11.55 น. ป.6 หญิง 
30 ” 12.00 น. ป.6 ชาย 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
31 วิ่ง 50 เมตร  

 
 
 

รายงานตัวก่อน
การแข่งขัน 
 30 นาที 

13.00 น. ป.1 หญิง 
32 ” 13.05 น. ป.1 ชาย 
33 ” 13.10 น. ป.2 หญิง 
34 ” 13.15 น. ป.2 ชาย 
35 ” 13.20 น. ป.3 หญิง 
36 ” 13.25 น. ป.3 ชาย 
37 ” 13.30 น. ป.4 หญิง 
38 ” 13.35 น. ป.4 ชาย 
39 ” 13.40 น. ป.5 หญิง 
40 ,, 13.45 น. ป.5 ชาย 
41 ” 13.50 น. ป.6 หญิง 
42 ,, 13.55 น. ป.6 ชาย 
43 วิ่ง 60 เมตร  

 
14.00 น. ป.1 หญิง 

44 ” 14.05 น. ป.1 ชาย 



หมายเหตุ  ก าหนดและเวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

45 ”  
 
 

รายงานตัวก่อน
การแข่งขัน 
 30 นาที 

14.10 น. ป.2 หญิง 
46 ” 14.15 น. ป.2 ชาย 
47 ” 14.20 น. ป.3 หญิง 
48 ” 14.25 น. ป.3 ชาย 
49 ” 14.30 น. ป.4 หญิง 
50 ” 14.35 น. ป.4 ชาย 
51 ,, 14.40 น. ป.5 หญิง 
52 ” 14.45 น. ป.5 ชาย 
53 ,, 14.50 น. ป.6 หญิง 
54 ” 14.55 น. ป.6 ชาย 
55 วิ่ง 80 เมตร  

 
 
 

รายงานตัวก่อน
การแข่งขัน 
 30 นาที 

15.00 น. ป.1 หญิง 
56 ” 15.05 น. ป.1 ชาย 
57 ” 15.10 น. ป.2 หญิง 
58 ” 15.15 น. ป.2 ชาย 
59 ” 15.20 น. ป.3 หญิง 
60 ” 15.25 น. ป.3 ชาย 
61 ” 15.30 น. ป.4 หญิง 
62 ,, 15.35 น. ป.4 ชาย 
63 ” 15.40 น. ป.5 หญิง 
64 ,, 15.45 น. ป.5 ชาย 
65 ” 15.50 น. ป.6 หญิง 
66 ” 15.55 น. ป.6 ชาย 
67 วิ่ง 100 เมตร  

 
 
 

รายงานตัวก่อน
การแข่งขัน 
 30 นาที 

16.00 น. ป.1 หญิง 
68 ” 16.05 น. ป.1 ชาย 
69 ” 16.10 น. ป.2 หญิง 
70 ” 16.15 น. ป.2 ชาย 
71 ” 16.20 น. ป.3 หญิง 
72 ” 16.25 น. ป.3 ชาย 
73 ,, 16.30 น. ป.4 หญิง 
74 ” 16.35 น. ป.4 ชาย 
75 ,, 16.40 น. ป.5 หญิง 
76 ,, 16.45 น. ป.5 ชาย 
77 ,, 16.50 น. ป.6 หญิง 
78 ,, 16.55 น. ป.6 ชาย 

เสร็จสิ้นการแข่งขัน 



โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสี  ปีการศึกษา 2562   (กรีฑา ประเภทลาน) 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม 

วันศุกร์ที่  17  มกราคม  2563 
รายการที ่ ประเภทแข่งขัน รายงานตัว เวลาแข่ง ระดับชั้น หมายเหตุ 

1 ขว้างบอล 08.40  น. 09.00 น. ป.1 หญิง 
2 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.1 ชาย 
3 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.2 หญิง 
4 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.2 ชาย 
5 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.3 หญิง 
6 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.3 ชาย 
7 ทุ่มน้้าหนัก 08.40  น. 09.00 น. ป.4 หญิง 
8 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.4 ชาย 
9 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.5 หญิง 
10 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.5 ชาย 
11 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.6 หญิง 
12 ” 08.40  น. 09.00 น. ป.6 ชาย 

เสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 
หมายเหตุ  ก้าหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 21161 ด.ญ.กรวรรณ ค าเรืองฤทธิ์
2) 21174 ด.ญ.ณัฐภัสสร พรมนิมิตร
3) 21186 ด.ญ.พัชราวลัย ชมภูพงษ์
4) 21201 ด.ญ.ศศิญา หนิยศ
1) 21315 ด.ญ.ญาดา พุ่มเจริญ
2) 21335 ด.ญ.เปมิกา ธรรมจิตร
3) 21324 ด.ญ.ทรรศนันทน์ ทองจาตุรัตน์
4) 21358 ด.ญ.อุรัสยา เลาหเจริญยศ
1) 21367 ด.ญ.ณิชาดา มาลาวัลย์
2) 21391 ด.ญ.โศภิตสุดา ต่อบุญ
3) 21375 ด.ญ.นัชชารีย์ วิริยะตระกูลธร
4) 21380 ด.ช.ปรานต์ ชิดทอง
1) 21222 ด.ญ.ญาณวีร์ วังช่วย
2) 21223 ด.ญ.ณัชญธิดา ใจซื่อ
3) 21226 ด.ญ.ณิชาดา โสภิตกาญจน์
4) 21213 ด.ญ.กัญญ์กุลณัช บัวระวงค์
1) 21126 ด.ญ.ณิชาภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง
2) 21122 ด.ญ.ณัชชา เดโชด ารงฤทธิ์
3) 21157 ด.ญ.อมริสา เข่ือนค า
4) 21151 ด.ช.วรธนัท จิรกิตยางกูร
1) 21453 ด.ญ.ภาดิภัทร เรืองฤทธิ์
2) 21454 ด.ญ.มิณฐิกานต์ วิภูสัตยา
3) 21464 ด.ญ.ณัฐชนา  ไชยกลาง
4) 21473 ด.ญ.เปรมสิริ  จันทมาส

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6  แสด หอ้ง 8/9

4  เขียว หอ้ง 3

5  แดง หอ้ง 1

2  ขาว หอ้ง 5

3  ม่วง หอ้ง 6

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 1 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.1 หญิง

1  น้ าเงิน หอ้ง 2



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 21215 ด.ช.กิตติกวิน บุญธรรม
2) 21229 ด.ช.ธนกฤต ศิริปัญญวัฒน์
3) 21231 ด.ช.ธราวุฒิ งานดี
4) 21232 ด.ช.ธัชวัชร ปัญญาใส
1) 21286 ด.ช.ณัฐภัทร ประสมสวย
2) 21291 ด.ช.นาวิน วงค์จันตา
3) 21305 ด.ช.วุฒิไกร สมฟอง
4) 21271 ด.ช.ชนมน ไชยสิทธิ์
1) 21457 ด.ช.ศุภกฤต รุ่งวรกุล
2) 21451 ด.ช.เพชรทองเงิน เจริญสุข
3) 21467 ด.ช.ตุลย์นาวิล ภู่พงศ์ศักด์ิ
4) 21499 ด.ช.ภูม์ิพัฒน์ กรณ์ธนวาทนิ
1) 21405 ด.ช.เชาวฤทธิ ์พยัฆคง
2) 21413 ด.ช.ธนกฤต ทศฤทธิ์
3) 21402 ด.ช.ชยพล ผลกันทา
4) 21398 ด.ช.กฤติเดช กุลสะโมรินทร์
1) 21319 ด.ช.ณนน พงษ์พูล
2) 21325 ด.ช.นนัส แสงอุไร
3) 21348 ด.ช.ภูเบศ แสนทวีสุข
4) 21350 ด.ช.วรรธนดนัย เผือกไร
1) 21154 ด.ช.วิวรรธน์ชัย โอจรัสพร
2) 21147 ด.ช.รวีโรจน์ ปิติมาธนไพศาล
3) 21142 ด.ช.ฟิลิป ลี
4) 21112 ด.ช.กฤชณัท อินทะวงค์

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 แดง หอ้ง 1

4 ฟ้า หอ้ง 7

5 ขาว หอ้ง 5

2 เหลือง หอ้ง 4

3 แสด หอ้ง 8/9

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 2 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.1 ชาย

1 เขียว หอ้ง 3



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 21080 ด.ญ.อรุณรุ่ง ดวงใจ
2) 21071 ด.ญ.ปริยาภัทร เกิดโมลี
3) 21063 ด.ญ.ณปภัต สุริยาศศิน
4) 21082 ด.ญ.อารดารินทร์ พัวพรสวรรค์
1) 20816 ด.ญ.ธัญพิชชา เฟืองค า
2) 20848 ด.ญ.จีรนารีย์ วงศ์วุฒิ
3) 20858 ด.ญ.ดุจเพชร บุญตุ้ย
4) 20880 ด.ญ.สรยา วงศ์ปราโมทย์
1) 20796 ด.ญ.อนามิกา แก้วนันตา
2) 20984 ด.ญ.ณัชชา ณ เชียงใหม่
3) 21009 ด.ญ.ศศินิภา บุตรธนู
4) 21503 ด.ญ.ภิรญา พัฒนถาวรโชติ
1) 20822 ด.ญ.ปัทมพร ตุ่นแก้ว
2) 20969 ด.ญ.วรันธร บุญจันทร์
3) 20999 ด.ญ.พัทธนันท ์พรมโต
4) 21051 ด.ญ.อุรัสยา อุตระศักด์ิ
1) 20757 ด.ญ.กัญญพัชร วงค์นิธิกุล
2) 20799 ด.ญ.กัญญ์วรา มันตะสูตร
3) 20857 ด.ญ.ณิชาภัทร อินนวน
4) 20976 ด.ญ.เขมิกา บรรจบกาญจน์
1) 20811 ด.ญ.แทนขวัญ อินต๊ะ
2) 20917 ด.ญ.รพี ผสมวงศ์
3) 21013 ด.ญ.อัจฉริยา ตรุปุณโณ
4) 21046 ด.ญ.แสนฝน วงศ์วารเตชะ

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 3 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.2 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

5 ฟ้า หอ้ง 7

6 น้ าเงิน หอ้ง 2

4 เขียว หอ้ง 3

3 เหลือง หอ้ง 4

1  แสด หอ้ง 8

2  ม่วง หอ้ง 6



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20776 ด.ช.ปนัชชานนท ์ทลูค าเตย
2) 20790 ด.ช.ภูพิรัญญ์ ลาภานุพัฒน์
3) 20824 ด.ช.พชร ลือวิฑูรเวชกิจ
4) 21030 ด.ช.พชร ใจแก้ว
1) 20944 ด.ช.ธนภูมิ จุลกาฬ
2) 20791 ด.ช.รวิพล ธรรมวงศ์
3) 20988 ด.ช.ธนวัฒน์ อินสัน
4) 20904 ด.ช.พชรพล เย็นใจมา
1) 20760 ด.ช.ฆนวัฒน์ คนใจซื่อ
2) 20765 ด.ช.ชวิศ เจนธุระกิจ
3) 20771 ด.ช.ดลธาดา จันทร์ใบ
4) 20963 ด.ช.รักคุณ สมนาม
1) 20759 ด.ช.คมิก ฌานโสภณกุล
2) 20847 ด.ช.จิรัฎชานนท ์วิเชียร
3) 20927 ด.ช.อาชวิน สัจจัง
4) 21005 ด.ช.ยศพัทธ์ ปัญโญใหญ่
1) 20909 ด.ช.ภัทรกฤต รุณวาทย์
2) 20974 ด.ช.สุชนาธิป ศาลิรัศ
3) 21018 ด.ช.ชานน จงก้าวหน้า
4) 21038 ด.ช.รอมฎอน กายี
1) 21055 ด.ช.กฤชจิรัฎฐ์ เพิ่มสันติธรรม
2) 21064 ด.ช.ทปีกร เรือนค า
3) 21065 ด.ช.เทพพิทกัษ์ สารธิยากุล
4) 21059 ด.ช.จิรัฎฐ์ วัฒนะ

รายการที่ 4 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.2 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน

5 ม่วง หอ้ง 6

6 แสด หอ้ง 8

3 ฟ้า หอ้ง 7

4 เขียว หอ้ง 3

2 ขาว หอ้ง 5

1 เหลือง หอ้ง 4



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20461 ด.ญ.ปุณณพงฐ์ เมฆสุวรรณ์
2) 20401 ด.ญ.นพินภา งามหริัญสกุล
3) 20459 ด.ญ.ปิติมน ตาอินทร์
4) 20608 ด.ญ.สุวิชญา ศรีไม้
1) 20572 ด.ญ.กุลจิรา โอภาสชวลิต
2) 20427 ด.ญ.สิริญญา จันทรเกษมพร
3) 20462 ด.ญ.เปรมสินี ประเสริฐบูรณะกุล
4) 20679 ด.ญ.ปวริศา นามลือ
1) 21515 ด.ญ.ธาราสวรรค์ เสาวภาคย์
2) 20455 ด.ญ.ปราณปรียา ขัดสาย
3) 20383 ด.ญ.กรัณฑรัตน์ ปลาลาศ
4) 20385 ด.ญ.กัญญาพัชร์ สายปัญญา
1) 21517 ด.ญ.เยซึล มิน
2) 20718 ด.ญ.พิมพ์ลภัทร เตชพิพัฒนกุล
3) 20717 ด.ญ.พรนภา ฟงปรีชากุล
4) 20707 ด.ญ.ณิชชนินทร์ พัวพรสวรรค์
1) 20444 ด.ญ.ดลญา ช่างเหล็ก
2) 20496 ด.ญ.นรมน กิจเจริญวิศาล
3) 20560 ด.ญ.ศศิเขมณัฐ คมณัฏฐ์ภัค
4) 21514 ด.ญ.พิชญาชาดา แก้วกันยา
1) 20441 ด.ญ.ณัฎฐา จันทร์แดง
2) 20598 ด.ญ.เพ็ญพิชชา เจริญทมิ
3) 20653 ด.ญ.สิรภัทร วงศ์เข่ือน
4) 20549 ด.ญ.ผาณิดา ยะบาล

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 5 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.3 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

5 น้้าเงิน หอ้ง 2

6 แดง หอ้ง 1

4 แสด หอ้ง 8

2 เหลือง หอ้ง 4

3 เขียว หอ้ง 3

1 ม่วง หอ้ง 6



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20473 ด.ช.ศิรวิชญ์ วัฒนสินธุ์
2) 20647 ด.ช.วิริทธิพ์ล เฮงตระกูล
3) 20582 ด.ช.ธนวัฒน์ ยานะ
4) 20486 ด.ช.ชิษณุพงว์ ขอบรูป
1) 21513 ด.ช.กิติพัฒน์ จิรนนทธ์นกิจ
2) 20394 ด.ช.ทปีกร ยอดมูลดี
3) 20635 ด.ช.ปภังกร ธีรอธิยุต
4) 20434 ด.ช.จิรวัฒน์ ชัยเมืองเลน
1) 20538 ด.ช.ทะคุโตะ อิจิคาวะ
2) 20637 ด.ช.ภณกันต ทศิอาจ
3) 20682 ด.ช.พลัฏฐ์ ปาลพสิษฐ์
4) 20509 ด.ช.ภาณุพงศ์ ธีรเนตร
1) 20448 ด.ช.ธนายุทธ อินตามูล
2) 20641 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ไชยเรืองศรี
3) 20645 ด.ช.วรภัทร รุ่งกิจโสภณ
4) 20660 ด.ช.กันติทตั ดุลย์นิธิไพศาล
1) 20502 ด.ช.พรศิรัตน์ สระทองอ่อน
2) 20445 ด.ช.ไตรรัตน์ เอกา
3) 20555 ด.ช.มัชฌิ มาไชย
4) 20499 ด.ช.ปัณณ์ ปาลี
1) 20595 ด.ช.พันปี ใจแก้ว
2) 20516 ด.ช.ศุภฤกษ์ พรหมกันธา
3) 20604 ด.ช.วรปรัชญ์ กุณะแสงค้า
4) 20650 ด.ช.สรวิชญ์ ปูอุตรี

รายการที่ 6 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.3 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน

6 ขาว หอ้ง 5

5 ฟ้า หอ้ง 7

3 ม่วง หอ้ง 6

4 น้้าเงิน หอ้ง 2

1 เหลือง หอ้ง 4

2 เขียว หอ้ง 3



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20076 ด.ญ.ญาณิศา สุยะใหญ่
2) 20105 ด.ญ.ศุภสุตา นาโคศิริ
3) 20241 ด.ญ.อธิชา ทนันไชย์
4) 20090 ด.ญ.นริศรา นวพรรณพงศ์
1) 20042 ด.ญ.ปัญญาสิริ รักราษฎร์
2) 20160 ด.ญ.กันตา จุฬพรรค์
3) 20048 ด.ญ.ภคภรณ์ จิตรดวงไทย
4) 20182 ด.ญ.ปริชญา ภิระบรรณ์
1) 20025 ด.ญ.ฆฤณ เตชะนันทน์ภัส
2) 20133 ด.ญ.ธัญยขวัญ วิลัย
3) 20281 ด.ญ.มนัสวิน ขุนแก้ว
4) 21093 ด.ญ.พราวภารัศม์ิ พัชรวรพลกุล
1) 20055 ด.ญ.มนัสนันท ์บุญเกิด
2) 20131 ด.ญ.ธนพร แซ่ยับ
3) 20209 ด.ญ.ณภัทร เศวตศุภลักษณ์
4) 20162 ด.ญ.กุลธิดา รักษาพล
1) 20080 ด.ญ.ณัฐธยาน์ อาภรณ์หริัญ
2) 20117 ด.ญ.กุลปรียา มาละพิงค์
3) 20140 ด.ญ.ปภาวรินทร์ พันธชาติ
4) 20178 ด.ญ.นารดา เมืองดี

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 เขียว หอ้ง 3

4 ฟ้า หอ้ง 7

5 แดง หอ้ง 1

2 ขาว หอ้ง 5

3 ม่วง หอ้ง 6

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 7 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.4 หญิง

1 เหลือง หอ้ง 4



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20340 ด.ช.จักรภัทร ปทมุบาล
2) 20341 ด.ช.ไชยวัฒณ์ อัศวสุคนธ์
3) 20355 ด.ช.อธิก วงศ์รุ่ง
4) 20382 ด.ช.กันต์ธีร์ ชวชาติ
1) 20079 ด.ช.ณัฏฐ์ จันทร์แก้ว
2) 20032 ด.ช.ณัฐรัชต์ คงถาวรสกุล
3) 20062 ด.ช.สิปปวิชญ์ ปราโมทย์
4) 20202 ด.ช.กรรณวัฒน์ มาลา
1) 20043 ด.ช.ปิยวุฒิสันต์ิ นิรัญศิลป์
2) 20115 ด.ช.กันตพงศ์ จตุธนาภิรมย์
3) 20121 ด.ช.ชยพล แข็งแรง
4) 20324 ด.ช.พิภพภัทร จิตรงาม
1) 20054 ด.ช.ภูริช โอภาพงพันธ์
2) 20107 ด.ช.สุวัศศักย์ สังพาลี
3) 20335 ด.ช.สุภชลย์ เดชะ
4) 21523 ด.ช.จิวร จึงอยู่สุข
1) 20263 ด.ช.ธนพลธร สุนทรมนทกานติ
2) 20331 ด.ช.ยศวิทย์ จันภักษานนท์
3) 20253 ด.ช.ชยกฤช สุทธิชาติ
4) 20195 ด.ช.ศตคุณ ศรีวิจิตร

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 เขียว หอ้ง 3

4 ขาว หอ้ง 5

5 แดง หอ้ง 1

2 ฟ้า หอ้ง 7

3 เหลือง หอ้ง 4

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 8 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.4 ชาย

1 แสด หอ้ง 8



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 19970 ด.ญ.พิสินี บุรีค า
2) 19972 ด.ญ.ลภัสรดา ธรรมบัญชา
3) 21099 ด.ญ.สุฐิตา เมฆพัฒน์
4) 21098 ด.ญ.พัชรพร แย้มกลีบ
1) 19704 ด.ญ.กาญจ์ชิยา เมฆขลา
2) 19849 ด.ญ.ไอญ์ลฎา ทรงบรรจง
3) 19899 ด.ญ.ไอรฎา ทองอินทร์
4) 21109 ด.ญ.ปิยาภัสร์ พันธุมสินชัย
1) 19689 ด.ญ.ลานนานารี อาวารักษ์
2) 19707 ด.ญ.จิรัชยา ฤาชัย
3) 19883 ด.ญ.ภิญญดา แก้วเกตุ
4) 19930 ด.ญ.พันพราว ศรีพยัคฆเศวต
1) 19582 ด.ญ.พิชาพา ขัดผาบ
2) 19574 ด.ญ.ธีร์จุฑา ปโยธรสิริ
3) 19756 ด.ญ.จตุพร ชุ่มใจ
4) 19751 ด.ญ.กฤตพร ไชยลังกา
1) 19754 ด.ญ.กานต์กนก แสงประดิษฐ
2) 19610 ด.ญ.ชนัชญาน์ วัฒนสินธุ์
3) 19699 ด.ญ.อริสรา บุตรต๊ะ
4) 20379 ด.ญ.แสนฟ้า วงศ์วารเตชะ
1) 19874 ด.ญ.ปณาลี ธงแดงงาม
2) 19592 ด.ญ.ศศิภา กาญจนากร
3) 19565 ด.ญ.ณภัทรา นันทวงศ์
4) 19552 ด.ญ.กัญญ์วรา พรมแปง

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 9 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.5 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

5 เหลือง หอ้ง 4

6 ฟ้า หอ้ง 7

3 ขาว หอ้ง 5

4 น้ าเงิน หอ้ง 2

1  แสด หอ้ง 9

2  ชมพู หอ้ง 8



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 19788 ด.ช.รัชชานนท ์ผลวุฒิ
2) 19706 ด.ช.จิตรพัฒน์ จันทร์ค า
3) 19943 ด.ช.ศศิล หา่นตระกูล
4) 19555 ด.ช.การัณยภาส บ าเพ็ญ
1) 19946 ด.ช.สุกฤษ สุรวิชัย
2) 19902 ด.ช.กณวรรธน์ อินตุ่น
3) 19701 ด.ช.กฤตภาส ชะไวย์วีรกุล
4) 19813 ด.ช.ณฐกร ศิริสายัณห์
1) 19950 ด.ช.กฤติโกมล สุใจ
2) 19958 ด.ช.ธรา แสงสว่าง
3) 20754 ด.ช.กันตวัฒน์ คงอุทยัสกุล
4) 19957 ด.ช.ธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร
1) 19594 ด.ช.ศุภกิตต์ เมฆโปธิ
2) 19760 ด.ช.ชัยภัทร ไชยจักร
3) 19859 ด.ช.ชัยภัทร ลิจฉวีราช
4) 19869 ด.ช.ธนภัทร ทองเสง่ียม
1) 19763 ด.ช.ณฐกร ปานเนาว์
2) 19938 ด.ช.วรกฤต นุชนิยม
3) 19745 ด.ช.สรสิช คล่องพานิช
4) 19937 ด.ช.ภูมิสิทธิ ์ฟองผล
1) 19857 ด.ช.ชวิช สามนนถี
2) 19908 ด.ช.คุณภัทร แวงวรรณ
3) 19634 ด.ช.ภารุจน์ อรุณมานะกุล
4) 19651 ด.ช.กฤตภาส หม่ืนแสน

รายการที่ 10 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.5 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน

6 ม่วง หอ้ง 6

4 ขาว หอ้ง 5

5 น้ าเงิน หอ้ง 2

2 ชมพู หอ้ง 8

3 แสด หอ้ง 9

1 ฟ้า หอ้ง 7



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 19246 ด.ญ.ปภาดา ปฐมเนติกุล
2) 19305 ด.ญ.เพียงพอ รัตน์ตยวรา
3) 19331 ด.ญ.จิรภิญญา ปัทมาลัย
4) 19461 ด.ญ.พิชามญช์ุ พรมมาลา
1) 19435 ด.ญ.ฉัตรฑริกา ธิพึง
2) 19224 ด.ญ.ชมจันทร์เจ้า ช่างหล่อ
3) 19359 ด.ญ.ภัควรัตถ์ กันไชยสัก
4) 19282 ด.ญ.ถิรดา จินะกาศ
1) 19424 ด.ญ.อรจิรา อภิสกุล
2) 19494 ด.ญ.นลิน ดุลยประพันธ์
3) 19497 ด.ญ.พรพระคุณ เพิ่มสุวรรณ
4) 19504 ด.ญ.ศุขปวีณ์ อุดมวัฒนานันท์
1) 19112 ด.ญ.ณัฏฐนิชา ทองเพ็ง
2) 20360 ด.ญ.ทอฝัน เรืองกลั่น
3) 19233 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ขัดสาย
4) 19405 ด.ญ.ภัควดี ราชารี
1) 19434 ด.ญ.จิระพรรณ วิภาสเดชานนท์
2) 19410 ด.ญ.วรภาส์ แซ่จาง
3) 19296 ด.ญ.ปุณฑรี ปักสูงเนิน
4) 19095 ด.ญ.ภัณฑิรา เลิศธนะโภค
1) 21535 ด.ญ.ธารพฤกษา เสาวภาคย์
2) 19464 ด.ญ.รักษณาลี ศิริวาท
3) 19293 ด.ญ.ปาราวาตี ปางบ ารุง
4) 19139 ด.ญ.ณัฐหทยั ช้างมณี

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 11 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.6 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 ชมพู หอ้ง 8

4 น้ าเงิน หอ้ง 2

5 เหลือง หอ้ง 4

2 ม่วง หอ้ง 6

3 แสด หอ้ง 9

1 เขียว หอ้ง 3



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 19227 ด.ช.ชาญชนก ค าสกุล
2) 20000 ด.ช.นฤสรณ์ บรรลือสุข
3) 19249 ด.ช.ปัณณทตั ชิดทอง
4) 19172 ด.ช.ณฐนนท ์เดชดี
1) 19237 ด.ช.ธนกฤต วรโชติธนันกูล
2) 19126 ด.ช.ณัฏฐณานนท ์ป้อมค า
3) 19195 ด.ช.พลกฤต จรโคกกรวด
4) 19443 ด.ช.ณัฏฐพล ไทยกร
1) 19122 ด.ช.ชยุต สมยานะ
2) 19441 ด.ช.โชติวิชช์ ปัญญาตุ้ย
3) 19342 ด.ช.ธนดล ไชยวรรณ์
4) 19150 ด.ช.ภรัณยู พรหโมปกรณ์
1) 19483 ด.ช.กันต์ นวชัย
2) 19485 ด.ช.ฌริฏฐ์ ยินดีวงศ์
3) 20736 ด.ช.ผลิตโชค เจริญทัง้เกษม
4) 19846 ด.ช.ชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์
1) 19317 ด.ช.วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ
2) 19158 ด.ช.วรณัน นันตัง
3) 19089 ด.ช.ปุณญพัฒน์ ปาลี
4) 19404 ด.ช.ภรันยู กันทะรันต์
1) 19161 ด.ช.เศรษฐ์จรัส กันตีมูล
2) 19446 ด.ช.ณัฐชนน ศุภปริญญา
3) 19385 ด.ช.ณัฐนนท ์อัครพงษ์สวัสด์ิ
4) 19252 ด.ช.พัทธดลย์ ไชยสาร

รายการที่ 12 วิง่ผลัด 4x50เมตร ช้ัน ป.6 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน

5 ฟ้า หอ้ง 7

6 น้ าเงิน หอ้ง 2

3 เหลือง หอ้ง 4

4 แสด หอ้ง 9

2 ม่วง หอ้ง 6

1 เขียว หอ้ง 3



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 21378 ด.ญ.ปรัศมน ไชยวงค์
2) 21379 ด.ญ.ปราณปรียา ทรเทพ
3) 21389 ด.ญ.ลภัสรินทร์ ตาแก้ว
4) 21396 ด.ญ.ชวัลกร ป่ินแก้ว
1) 21160 ด.ญ.กชพรรณ จินดาสุ่น
2) 21163 ด.ญ.กัญญาพัชญ์ เต๋จ๊ะนัง
3) 21195 ด.ญ.ลภัสรินทร์ สินานัท
4) 21206 ด.ญ.สุธิดา ค าเพราะ
1) 21486 ด.ญ.Qi Yue Wang
2) 21497 ด.ญ.ZHIFEI LIANG
3) 21481 ด.ญ.สวรส เทพวิญญากิจ
4) 21484 ด.ญ.LI LUOYU
1) 21210 ด.ญ.กนิษฐา ครัวอัดเถิง
2) 21252 ด.ญ.ลภัสรดา ชวชาติ
3) 21257 ด.ญ.อทติญากร ดวงรักษ์
4) 21258 ด.ญ.อภิญญา สารข้าวด า
1) 21139 ด.ญ.พิชญาภา สินสืบผล
2) 21148 ด.ญ.รักณภัทร ถาวรรุ่งกิจ
3) 21144 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ สิทธิไชย
4) 21340 ด.ญ.ณปภัช ก๋องเงิน
1) 21320 ด.ญ.ณัฐฐนิชาพร พรหมนิเทศ
2) 21322 ด.ญ.ณิชาพัชร์ ธรรมสละ
3) 21344 ด.ญ.พิมพ์มาดา ไชยวงค์
4) 21357 ด.ญ.สิรินกาญจน์ กันวะนา

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 13 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.1 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 ขาว หอ้ง 5

4 เขียว หอ้ง 3

5 แดง หอ้ง 1

3 แสด หอ้ง 8/9

2 น้ าเงิน หอ้ง 2

1 ม่วง หอ้ง 6



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 21224 ด.ช.ณัฐดนัย ฮอ่งลึก
2) 21234 ด.ช.ธานี ใจแก้ว
3) 21256 ด.ช.สิษฐวัศ เทยีนศิริยกานนท
4) 21541 ด.ช.นภัทร ค าตา
1) 21440 ด.ช.กัมปนาท พรดรัณภพ
2) 21456 ด.ช.วัศชพณธ์ อุดมศรีรัตน์
3) 21463 ด.ช.ณัฐการณ์ ทสุ่ีม
4) 21470 ด.ช.นวธร ไกรแก้ว
1) 21429 ด.ช.สหนันท ์ชุมแก้ว
2) 21496 ด.ช.ก้องฟ้า ราชธรรมสุข
3) 21415 ด.ช.ปรานต์ นาตพันธ์
4) 21410 ด.ช.ณัฐภัทร โสภณจิตร
1) 21141 ด.ช.พุฒิธร รักสนิท
2) 21114 ด.ช.ไกรสิทธิ แก้วเรียน
3) 21152 ด.ช.วสุวัตน์ ใจวัง
4) 21130 ด.ช.ธรณิศ แสนใจ
1) 21260 ด.ช.กรกฤต กันตีมูล
2) 21297 ด.ช.พัสกร ค าราพิศ
3) 21267 ด.ช.เก้าก้าวบุณ บุญแก้ว
4) 21300 ด.ช.ภาณุภัทร ตุ๋งพนัสสัก
1) 21337 ด.ช.พัฒนศักด์ิ หรั่งเพ็ชร
2) 21341 ด.ช.พิชญะ วิริยะเกียรติ
3) 21443 ด.ช.ณิชพน ตาแก้ว
4) 21492 ด.ช.สิรวิชญ์ อุดมภิสิทธิชั์ย

รายการที่ 14 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.1 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน

5 เหลือง หอ้ง 4

6 ขาว หอ้ง 5

4 แดง หอ้ง 1

3 ฟ้า หอ้ง 7

1 เขียว หอ้ง 3

2 แสด หอ้ง 8/9



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20931 ด.ญ.กรรภิรมย์ กันธราช
2) 20864 ด.ญ.ปพิชญา ปินตาค า
3) 20934 ด.ญ.คริษฐา ปวนแก้วหาญ
4) 20870 ด.ญ.พิชญาดา กีไสย์
1) 20794 ด.ญ.สิรินภัทร งานภักดีพาณิชย์
2) 20823 ด.ญ.ปาณิดา เฉลิมแสน
3) 20899 ด.ญ.ธัญญ์ฐิตา มานะกิจ
4) 20965 ด.ญ.วรดา สุขขะนิวาสน์
1) 21053 ด.ญ.กนกรัตน์ รัชชุศิริ
2) 21073 ด.ญ.พริสรา อิทธิพัฒนากุล
3) 21056 ด.ญ.กัณชานัฏฐ์ ฉัตรฐาปนา
4) 21057 ด.ญ.กุลชาดา เจียมกิจวัฒนา
1) 20761 ด.ญ.จิดาภา วรรณอนันต์
2) 20783 ด.ญ.พัชรพร เด่นดอกไม้
3) 20968 ด.ญ.ไปรยา พาทเีพราะ
4) 21084 ด.ญ.วรินทร์ลภัส ไชยพิเศษ
1) 20768 ด.ญ.ณัชริญา ก๋าเตจ๊ะ
2) 20800 ด.ญ.กัญญาณัฐ บัณฑิต
3) 20855 ด.ญ.ณัชชา อินตา
4) 20991 ด.ญ.นันทธ์นัษฐ์ กันทะวงค์
1) 20786 ด.ญ.พิชญ์สินี พ่วงชิงงาม
2) 20844 ด.ญ.กานต์ญาดา ปัญญาเหล็ก
3) 21049 ด.ญ.อัณฑณา มีไฝ
4) 20892 ด.ญ.ชุดากานต์ เครือศรี

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 15 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.2 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 แดง หอ้ง 1

5 เหลือง หอ้ง 4

3 แสด หอ้ง 8

4 ม่วง หอ้ง 6

1 ขาว หอ้ง 5

2 ฟ้า หอ้ง 7



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20881 ด.ช.สหสวัชฎ์ ภัทรวิภาวัลย์
2) 20862 ด.ช.ธีรัช สังพาลี
3) 20952 ด.ช.ปุณณวิชญ์ ขาววัฒน์
4) 20929 ด.ช.เอกภพ ตาละวรรณ
1) 21066 ด.ช.นพฤทธิ ์นันทา
2) 21079 ด.ช.สิริภัทร จันทร์ทอง
3) 21078 ด.ช.วีริศ์ิ สุหฤทยา
4) 20814 ด.ช.ธัชพิสิษฐ์ ภัคเชียรโชติ
1) 20802 ด.ช.กีรติ มหาวงศ์
2) 20837 ด.ช.ศรัณย์พนธ์ ศรีรักษา
3) 20845 ด.ช.กุลธร วนัสบดีไพศาล
4) 20951 ด.ช.ปุณญพัฒน์ บรรเรียนกิจ
1) 20819 ด.ช.ปธานิน นิยมพงษ์
2) 20832 ด.ช.ภูมิรวิชญ์ กรจิระเกษมศานต์ิ
3) 20772 ด.ช.ธนกฤต ยอดมูลดี
4) 20932 ด.ช.กฤษฎิ์ กุลสถาพรชัย
1) 20867 ด.ช.ปาล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2) 20901 ด.ช.ธีภพ ม่วงสว่าง
3) 20923 ด.ช.ศุภกร เข่ือนข่าย
4) 20928 ด.ช.อินทนนท ์ค ามิยะ
1) 20798 ด.ช.กฤตนัย เสริฐสม
2) 20970 ด.ช.ศรัณย์ภัธณ์ ศรธวรากรฬ์
3) 20978 ด.ช.ฉันทพัฒน์ จันทะโชโต
4) 21085 ด.ช.ปกรณ์กิตต์ิ ใจมา

รายการที่ 16 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.2 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน

6 เขียว หอ้ง 3

5 เหลือง หอ้ง 4

3 ม่วง หอ้ง 6

4 ขาว หอ้ง 5

1 แดง หอ้ง 1

2 แสด หอ้ง 8



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20467 ด.ญ.พิชชาพร สบายสุข
2) 20458 ด.ญ.ปาณระพีร์ แพทย์รัตน์
3) 20398 ด.ญ.ธัญญ์วรัตน์ พิมลศิริ
4) 20550 ด.ญ.พรเจริญ เจ้าวัฒนพงศ์
1) 20715 ด.ญ.ปุญชญา ปาณสมบูรณ์
2) 20706 ด.ญ.ณัชชา อินทะวงค์
3) 20699 ด.ญ.กาญศิณี กันทาแปง
4) 20698 ด.ญ.กัณต์ฤทยั เพชรส าลี
1) 20497 ด.ญ.ปภัสสร วุฒิเจริญ
2) 20479 ด.ญ.กุลณิช โยธินอัศวกุล
3) 20654 ด.ญ.อชิรญาณ์ ประสบเกียรติ
4) 20652 ด.ญ.สาริศา เพียรชนะ
1) 20444 ด.ญ.ดลญา ช่างเหล็ก
2) 20560 ด.ญ.ศศิเขมณัฐ คมณัฏฐ์ภัค
3) 20551 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี
4) 20676 ด.ญ.นลินรัตน์ ช่างป้ัน
1) 20519 ด.ญ.สุภัสสรา ย่ิงรักชัย
2) 21105 ด.ญ.จุฑามาศ ตะกรุดทอง
3) 20665 ด.ญ.ชนกานต์ ชัยเรือนแก้ว
4) 20383 ด.ญ.กรัณฑรัตน์ ปลาลาศ
1) 20528 ด.ญ.ขวัญนภา ริทู
2) 20387 ด.ญ.แกมแพร พันธุประกิจ
3) 20633 ด.ญ.ธาราทพิย์ ศรีสมบัติ
4) 20403 ด.ญ.บัวมาฆะ วังราษฎร์

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 ม่วง หอ้ง 6

4 น้ าเงิน หอ้ง 2

5 เขียว หอ้ง 3

2 แสด หอ้ง 8

3 ขาว หอ้ง 5

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 17 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.3 หญิง

1 เหลือง หอ้ง 4



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20661 ด.ช.กุลนารัตน์ สุวรรณรัตน์
2) 20511 ด.ช.ภาราดล เชิดชูตระกูลทอง
3) 20643 ด.ช.รพีภัทร โลแก้ว
4) 20600 ด.ช.ภัทร์ สมศรี
1) 20720 ด.ช.ภูมิพัฒน์ งามแปง
2) 20723 ด.ช.วิศรุต เสาร์ค า
3) 20724 ด.ช.สิรวิชญ์ วงค์ไชย
4) 20710 ด.ช.เตชสิงห ์ชูสิงห์
1) 20399 ด.ช.ธาวิน ลือยศ
2) 20587 ด.ช.ธีรดนย์ โยนสนิท
3) 21511 ด.ช.อคิราภ์ ทองประเสริฐ
4) 21103 ด.ช.ตุลยพงค์ กีรติกรหริัณย์
1) 20554 ด.ช.ภูริณัฐ จันทร์เทีย่ง
2) 20593 ด.ช.พัฒน์ภิรมย์ พงษ์พูล
3) 20423 ด.ช.ศุภวัชร รุ่งเรือง
4) 20393 ด.ช.ดิษภัทร ใจวงค์ยะ
1) 20577 ด.ช.ชนาธิป ปวงค า
2) 20411 ด.ช.พิพัฒน์ พิพัฒนสิริ
3) 20503 ด.ช.พฤกษ์ สันยาย
4) 20667 ด.ช.ชวัลวิชญ์ ไชยจินดา
1) 20469 ด.ช.ภาคิน วีระนิติกุล
2) 20482 ด.ช.ชนกันต์ รุ่งนภาวิเชฐ
3) 20449 ด.ช.ธีทตั ลิ้มสุวรรณ
4) 20491 ด.ช.ธนวัฒน์ กาวิชัย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 เหลือง หอ้ง 4

4 ขาว หอ้ง 5

5 ม่วง หอ้ง 6

2 แสด หอ้ง 8

3 แดง หอ้ง 1

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 18 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.3 ชาย

1 เขียว หอ้ง 3



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20050 ด.ญ.ภัณฑิลา เดโชด ารงฤทธิ์
2) 20223 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เชียงลา
3) 20236 ด.ญ.สิริจุฑา ปโยธรสิริ
4) 20275 ด.ญ.พิชญ์สุดา จักรเกษตร
1) 20301 ด.ญ.ณัฐพิมล บุญยอด
2) 20027 ด.ญ.ชญานิษฐ์ ปานประดิษฐ์
3) 20111 ด.ญ.อารมณ์ดี มณีชาติ
4) 20155 ด.ญ.สาริศา ลังกาเป้ีย
1) 20256 ด.ญ.ณชนก อินเขียวสาย
2) 20029 ด.ญ.ณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง
3) 20036 ด.ญ.นุชญดา แก้วเกตุ
4) 20242 ด.ญ.อภิชญา จันทมิา
1) 20112 ด.ญ.กนกวรรณ นิยมทอง
2) 20143 ด.ญ.ปาวลี จายเรือน
3) 20243 ด.ญ.อรวรา จันทมิา
4) 20323 ด.ญ.พิชามญช์ุ บูรณะชาติ
1) 20063 ด.ญ.สุพิชฌาย์ ตันตรา
2) 20090 ด.ญ.นริศรา นวพรรณพงศ์
3) 20207 ด.ญ.ชัญญาภัค อินใจ
4) 20315 ด.ญ.ป่ินเพชร วงศ์จักร์

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 19 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.4 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 เขียว หอ้ง 3

4 น้ าเงิน หอ้ง 2

5 เหลือง หอ้ง 4

2 ฟ้า หอ้ง 7

3 แดง หอ้ง 1

1 ม่วง หอ้ง 6



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 20142 ด.ช.ปารเมศ ไชยเวช
2) 20135 ด.ช.นภัทรวีร์ สุพจนานุรักษ์
3) 20164 ด.ช.ชยพล ลิดี
4) 20329 ด.ช.ภูดิศ จุติเทพารักษ์
1) 20165 ด.ช.ชลันธร สงจันทร์
2) 20283 ด.ช.วรภพ นามมา
3) 20287 ด.ช.ศุภณัฐ งามสง่า
4) 20303 ด.ช.ณัฐชนน เขนย
1) 20225 ด.ช.ภัทรดนัย วรรณวัต
2) 20204 ด.ช.คณิศร ชุมทอง
3) 20072 ด.ช.จิรัฏฐ์ ตนะกุล
4) 20286 ด.ช.ศิริบูรณ์ สร้อยอินต๊ะ
1) 20023 ด.ช.กรรัช จิรกิตยางกูร
2) 20049 ด.ช.ภรัณยู บุญเป็ง
3) 20100 ด.ช.วชิรวิชญ์ ไชยวงค์
4) 20330 ด.ช.ยศกร เทพภิบาล
1) 20039 ด.ช.ปพณ เรืองศิริ
2) 20197 ด.ช.สิงหา วีระนิติกุล
3) 20228 ด.ช.ริชช่ี ซามิลเออล ์กิวมอร์ มันตราเมสมบัติ
4) 20260 ด.ช.ณิชกุล ภิระตา

รายการที่ 20 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.4 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน

5 น้ าเงิน หอ้ง 2

6 เขียว หอ้ง 3

3 แดง หอ้ง 1

4 เหลือง หอ้ง 4

1 ขาว หอ้ง 5

2 ม่วง หอ้ง 6



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 19623 ด.ญ.นตขวัญ ขอบใจ
2) 19762 ด.ญ.ฐิติกาญจน์ อังอนุสรณ์
3) 19833 ด.ญ.ภูชิญา ตัณมุขยกุล
4) 19967 ด.ญ.ปารณีย์ ทลูค าเตย
1) 19693 ด.ญ.ศิริกันติยา จูพงศ์วิชญ์
2) 19744 ด.ญ.ศุภกาญจ์ คิมหนัต์สวัสด์ิ
3) 19758 ด.ญ.ชลิดา รวมวงษ์
4) 19815 ด.ญ.ณัฐพินันท ์ศรีวิเชียร
1) 19689 ด.ญ.ลานนานารี อาวารักษ์
2) 19882 ด.ญ.ภาวิตา วิเชียร
3) 19883 ด.ญ.ภิญญดา แก้วเกตุ
4) 19892 ด.ญ.สริษา วงค์สถาน
1) 19935 ด.ญ.ภิญญดา จินดามาตย์
2) 19806 ด.ญ.กุลรดา มณีรัตน์
3) 19924 ด.ญ.นันทน์ลิน มุกลีมาศ
4) 19553 ด.ญ.กัณต์ฤทยั วัฒนาศิลป์
1) 19647 ด.ญ.อทติญา ค าชัยวงค์
2) 19688 ด.ญ.รภัส ชัยสิทธิ์
3) 19666 ด.ญ.ณัฐชา เสาร์ค า
4) 20378 ด.ญ.สุภัสสรา ต่างสุข
1) 19609 ด.ญ.ชญาณิศา พวกคง
2) 19633 ด.ญ.พิมพ์ณัชชา ไชยวงค์
3) 19812 ด.ญ.ฐิตวันต์ อินนันต์
4) 19723 ด.ญ.นันทน์ภัส สุภาพ

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 21 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.5 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

5 ชมพู หอ้ง 8

6 น้ าเงิน หอ้ง 2

3 ขาว หอ้ง 5

4 ม่วง หอ้ง 6

2 ฟ้า หอ้ง 7

1 เขียว หอ้ง 3



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 19875 ด.ช.ปนิทรรศน์ ค าเลิศ
2) 19671 ด.ช.ธัชนนท ์กันทาค า
3) 19696 ด.ช.สุภณฑิต มีแสงเงิน
4) 19736 ด.ช.ภูรักษ์ แสนทวีสุข
1) 19564 ด.ช.ณภัทรพงศ์ สุภาศรี
2) 19618 ด.ช.ธชาพัฒน์ เดชชีวะ
3) 19700 ด.ช.กรวิชญ์ คันธา
4) 19813 ด.ช.ณฐกร ศิริสายัณห์
1) 19571 ด.ช.ธรรมพิทกัษ์ ทองบ่อ
2) 19678 ด.ช.ปัณณธร วิศรุตมัย
3) 19802 ด.ช.กฤตภาส ค าแสง
4) 19717 ด.ช.เตชินท ์มาลีเศษ
1) 19776 ด.ช.ปัณณวิชญ์ นิลสกุล
2) 19779 ด.ช.พัชรกรณ์ ขยัน
3) 19821 ด.ช.นพรุจ วงค์ไชย
4) 19949 ด.ช.อันดา พรหมเศรณี
1) 19585 ด.ช.ภารัชต์ อรุณมานะกุล
2) 19740 ด.ช.วัชริศ หาญผจญศึก
3) 19868 ด.ช.ธนชัย ตนะกุล
4) 21542 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ค าตา
1) 19576 ด.ช.นิรวิทย์ โกมลธง
2) 19595 ด.ช.ศุภกิตต์ิ ก้อนเข่ือน
3) 19605 ด.ช.กิตติ แก้วบุตร
4) 19829 ด.ช.พัทธนันท ์อุทธัง

รายการที่ 22 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.5 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน

6 แดง หอ้ง 1

5 ขาว หอ้ง 5

3 ม่วง หอ้ง 6

4 เขียว หอ้ง 3

2 ชมพู หอ้ง 8

1 ฟ้า หอ้ง 7



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 19087 ด.ญ.ปพิชญา โปทาสาย
2) 19447 ด.ญ.ถมทอง นาคะเกศ
3) 21100 ด.ญ.ณัฐชยา บุญตันสา
4) 19247 ด.ญ.ปภาวรินท ์สมฤทธิ์
1) 19175 ด.ญ.ณัฐณิชา ค าวัง
2) 19112 ด.ญ.ณัฏฐนิชา ทองเพ็ง
3) 21533 ด.ญ.จาด้า อัลบาเนเซ
4) 19394 ด.ญ.บุรัสกร ประวัง
1) 19430 ด.ญ.กานต์พิสชา โตไพบูลย์
2) 19460 ด.ญ.พิชญาพร ทพิย์เกษร
3) 19315 ด.ญ.วรินทร์ชญา บุญมา
4) 19174 ด.ญ.ณัฎฐณิชา เขตวัง
1) 19318 ด.ญ.ศรัยรัชต์ เสาร์แก้ว
2) 19253 ด.ญ.พิชญาภรณ์ มุ้งทอง
3) 19372 ด.ญ.อรณา ตรีอินทอง
4) 19381 ด.ญ.ณภัทรา พริบไหว
1) 19411 ด.ญ.วรรณลดา เตชะตา
2) 19477 ด.ญ.อชิรญา ยาวิชัย
3) 19434 ด.ญ.จิระพรรณ วิภาสเดชานนท์
4) 19211 ด.ญ.ศิริภัสสร พิชิตภารตะพงษ์
1) 19103 ด.ญ.ศุภจิตรา เสมอชีพ
2) 19128 ด.ญ.ณัฐฑยา ไชยาโส
3) 19307 ด.ญ.ภัคจิรา สุนันตา
4) 19346 ด.ญ.ธิษณามดี ค าฝ้ัน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 23 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.6 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

6 เขียว หอ้ง 3

5 เหลือง หอ้ง 4

3 ฟ้า หอ้ง 7

4 แดง หอ้ง 1

1 ม่วง หอ้ง 6

2 น้ าเงิน หอ้ง 2



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ
1) 19108 ด.ช.โสภณวิชญ์ สุขเกษม
2) 19273 ด.ช.กันต์ธีร์ วัฒนานันท์
3) 19347 ด.ช.นนทป์วิธ กุลเนติธาดา
4) 19393 ด.ช.นพรัตน์ อินทวงศ์
1) 19199 ด.ช.ภูเบศวร์ บัวธนะ
2) 19409 ด.ช.รณิศร แสนหลวง
3) 19132 ด.ช.ธนดล ชิตามิน
4) 20357 ด.ช.อุชุกร จรนามล
1) 19200 ด.ช.ภูมิสิทธิ ์สายสงเคราะห์
2) 19479 ด.ช.เอกนภัทร ชูชัยมงคล
3) 19348 ด.ช.นภัสรพี สุพจนานุรักษ์
4) 20358 ด.ช.อรุชา จรนามล
1) 19483 ด.ช.กันต์ นวชัย
2) 19485 ด.ช.ฌริฏฐ์ ยินดีวงศ์
3) 19495 ด.ช.ปรเมศร์ ปิยะกิจ
4) 19498 ด.ช.ภีมภัทร เรืองฤทธิ์
1) 19270 ด.ช.อัครวัฒณ์ สายหล่อ
2) 19391 ด.ช.ธนวัชร์ ยามามูระ
3) 19076 ด.ช.ธนโชติ รัชตพฤกษ์
4) 19091 ด.ช.พัฒน์รพี ใจม่ัน
1) 19450 ด.ช.นิรินธน์ เทยีนส่งรัศมี
2) 19263 ด.ช.ศิริพงศ์ วาทศิานนท์
3) 19187 ด.ช.นฤพัทธ์ เข่ือนเพชร
4) 19189 ด.ช.นิพิฐพนธ์ กิติศรี

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 24 วิง่ผลัด 4x100 เมตร ช้ัน ป.6 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

5 เหลือง หอ้ง 4

6 ม่วง หอ้ง 6

4 แสด หอ้ง 9

2 แดง หอ้ง 1

3 ขาว หอ้ง 5

1 เขียว หอ้ง 3



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20315 ด.ญ.ป่ินเพชร วงศ์จักร์ เหลือง หอ้ง 4
2 20223 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เชียงลา ม่วง หอ้ง 6
3 20320 ด.ญ.พลอยปภัส ลีสวัสด์ิพร ฟ้า หอ้ง 7
4 20242 ด.ญ.อภิชญา จันทมิา แดง หอ้ง 1
5 21524 ด.ญ.พรนิชา เช้ือสุข แสด หอ้ง 8
6 20112 ด.ญ.กนกวรรณ นิยมทอง น้้าเงิน หอ้ง 2
7 20279 ด.ญ.ภัทรศยา แจ้งสว่าง ขาว หอ้ง 5
8 20230 ด.ญ.วรพิชชา ตาธิ เขียว หอ้ง 3

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20201 ด.ช.อมรพงศ์ พันธ์วัตร์ ขาว หอ้ง 5
2 20153 ด.ช.รัชชานนท ์ปัญญาเป็ง น้้าเงิน หอ้ง 2
3 20204 ด.ช.คณิศร ชุมทอง แดง หอ้ง 1
4 20300 ด.ช.ณัชธฤต ลักษวุธ ม่วง หอ้ง 6
5 20294 ด.ช.กฤตเมธ ศรีธิชัย เหลือง หอ้ง 4
6 20344 ด.ช.ธนกฤต จิรัณธนัฐ แสด หอ้ง 8
7 20128 ด.ช.แทนคุณ มานะงาน เขียว หอ้ง 3
8 20096 ด.ช.ภัทรวัต สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา ฟ้า หอ้ง 7

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 25 วิง่ 200 เมตร ช้ัน ป.4 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

รายการที่ 26 วิง่ 200 เมตร ช้ัน ป.4 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19977 ด.ญ.สิรินธรรม ภิชญอรกช แสด หอ้ง 9
2 19882 ด.ญ.ภาวิตา วิเชียร ขาว หอ้ง 5
3 19572 ด.ญ.ธัญชนก เกียรติโภคะ เหลือง หอ้ง 4
4 19762 ด.ญ.ฐิติกาญจน์ อังอนุสรณ์ เขียว หอ้ง 3
5 20378 ด.ญ.สุภัสสรา ต่างสุข ชมพู หอ้ง 8
6 19553 ด.ญ.กัณต์ฤทยั วัฒนาศิลป์ ม่วง หอ้ง 6
7 19874 ด.ญ.ปณาลี ธงแดงงาม ฟ้า หอ้ง 7
8 19723 ด.ญ.นันทน์ภัส สุภาพ น ้าเงิน หอ้ง 2
9 21106 ด.ญ.ธันยวรัศม์ ไชยพิเศษ แดง หอ้ง 1

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19810 ด.ช.ชัยภัทร เชียงลา ม่วง หอ้ง 6
2 19773 ด.ช.ปกป้อง ธีระกุล เขียว หอ้ง 3
3 21527 ด.ช.เศรษฐ์ปารย์ โสมวิภาต ฟ้า หอ้ง 7
4 19661 ด.ช.ชิน ชินอนุวัฒน์ ชมพู หอ้ง 8
5 19597 ด.ช.อนรรฆ มงคลเวส แดง หอ้ง 1
6 19958 ด.ช.ธรา แสงสว่าง แสด หอ้ง 9
7 19674 ด.ช.บุญญวัฒน์ สุวรรณ เหลือง หอ้ง 4
8 19876 ด.ช.ปิยะพัฒน์ พุทธพันธ์ ขาว หอ้ง 5
9 19718 ด.ช.ธนกฤต ค้าใสใย น ้าเงิน หอ้ง 2

รายการที่ 28 วิง่ 200 เมตร ชั น ป.5 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 27  วิง่ 200 เมตร ชั น ป.5 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19105 ด.ญ.สริตา วงค์สถาน เหลือง หอ้ง 4
2 19394 ด.ญ.บุรัสกร ประวัง น ้าเงิน หอ้ง 2
3 19324 ด.ญ.กฤศญา แสวงกาญจน์ เขียว หอ้ง 3
4 19318 ด.ญ.ศรัยรัชต์ เสาร์แก้ว แดง หอ้ง 1
5 19315 ด.ญ.วรินทร์ชญา บุญมา ฟ้า หอ้ง 7
6 19144 ด.ญ.ปิธัญญา สิทธิโรจน์ ชมพู หอ้ง 8
7 19282 ด.ญ.ถิรดา จินะกาศ ม่วง หอ้ง 6
8 19507 ด.ญ.อรนิชชา ชูชัยมงคล แสด หอ้ง 9
9 19452 ด.ญ.เบญญาภา กองจันทร์ ขาว หอ้ง 5

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19312 ด.ช.รณกร ปูแดง เขียว หอ้ง 3
2 19248 ด.ช.ปัญญา สุวิทย์ศักดานนท์ แดง หอ้ง 1
3 19223 ด.ช.ชนะภัย ขันดวง ม่วง หอ้ง 6
4 19399 ด.ช.พชรธร บุญทา้วราช ชมพู หอ้ง 8
5 19070 ด.ช.ณฐรัตน์ พันธุประกิจ ขาว หอ้ง 5
6 19485 ด.ช.ฌริฏฐ์ ยินดีวงศ์ แสด หอ้ง 9
7 19354 ด.ช.พงศกร อาธิ เหลือง หอ้ง 4
8 20750 ด.ช.กิตติภณ จรุงธนไพรศาล น ้าเงิน หอ้ง 2
9 19089 ด.ช.ปุณญพัฒน์ ปาลี ฟ้า หอ้ง 7

รายการที่ 30 วิง่ 200 เมตร ชั น ป.6 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 29 วิง่ 200 เมตร ชั น ป.6 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21233 ด.ญ.ธัญณิชชวีย์ อภิรัตน์มนตรี เขียว หอ้ง 3
2 21164 ด.ญ.กุลวัลย์ ทวีวัฒน์เมธี น้้าเงิน หอ้ง 2
3 21373 ด.ญ.ธัญญ่า เบ้าสกุล ม่วง หอ้ง 6
4 21326 ด.ญ.นายอง คิม ขาว หอ้ง 5
5 21115 ด.ญ.จิงชิง ซึ แดง หอ้ง 1
6 21401 ด.ญ.จิรัชญา ศรีสุขประภัสสร ฟ้า หอ้ง 7
7 21439 ด.ญ.กันตพร ปราบเขต แสด หอ้ง 8
8 21279 ด.ญ.ณฐมน เงาค้า เหลือง หอ้ง 4

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21424 ด.ช.พุธสิงหา กล่อมจอหอ ฟ้า หอ้ง 7
2 21281 ด.ช.ณัชนนท ์ธัญยาธีรพงษ์ เหลือง หอ้ง 4
3 21221 ด.ช.ญาณกร ยอดคีรี เขียว หอ้ง 3
4 21155 ด.ช.ศุภปกรณ์ จันทะสิงห์ แดง หอ้ง 1
5 21500 ด.ช.บวรทตั สุวรรณ์ แสด หอ้ง 9
6 21385 ด.ช.พีรวิชญ์ เข็มเพ็ชร์ ม่วง หอ้ง 6
7 21165 ด.ช.ชยพล พันธุขุ์นทด น้้าเงิน หอ้ง 2
8 21316 ด.ช.ฐิติกร เซี่ยงฉิน ขาว หอ้ง 5

รายการที่ 32 วิง่ 50 เมตร ช้ัน ป.1 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 31 วิง่ 50 เมตร ช้ัน ป.1 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20780 ด.ญ.ปุญญ์รดา ธนะชัยขันธ์ เขียว หอ้ง 3
2 20985 ด.ญ.ณัฎฐานุดี ไกลถ่ิน เหลือง หอ้ง 4
3 21058 ด.ช.เกิดทรัพย์ เกิดสว่างกุล แสด หอ้ง 8
4 21007 ด.ญ.วริทยา วุฒวัณณ ขาว หอ้ง 5
5 20918 ด.ญ.รสรมณ เตรียมรังษี ฟ้า หอ้ง 7
6 20781 ด.ญ.ปุณิกา เอมเอ่ียม น ้าเงิน หอ้ง 2
7 20758 ด.ญ.กัลยภรณ์ วุฒิปณิธิพงศ์ ม่วง หอ้ง 6
8 แดง หอ้ง 1

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21077 ด.ญ.วรัญนันท ์ประไพพันธ์ แสด หอ้ง 8
2 21031 ด.ช.พชรดนัย สายพรม ม่วง หอ้ง 6
3 20898 ด.ช.ธรรพ์ หวังวิศวาวิทย์ เหลือง หอ้ง 4
4 20897 ด.ช.ทกัษ์ดนัย สุขมณี เขียว หอ้ง 3
5 20766 ด.ช.ณฐมนัส หนูจิตต์ น ้าเงิน หอ้ง 2
6 20803 ด.ช.อัศริน แซ่ลี ขาว หอ้ง 5
7 20938 ด.ช.ชานน เศวตศุภลักษณ์ ฟ้า หอ้ง 7
8 แดง หอ้ง 1

รายการที่ 34 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.2 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 33 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.2 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20530 ด.ญ.จินหจุ์ฑา เทพน าโสมนัสส์ เหลือง หอ้ง 4
2 20549 ด.ญ.ผาณิดา ยะบาล แดง หอ้ง 1
3 20616 ด.ญ.กมลวรรณ พัวกนกหริัญ น  าเงิน หอ้ง 2
4 20610 ด.ญ.หทยัรัตน์ พรหมภักดี ฟ้า หอ้ง 7
5 20417 ด.ญ.ภีมราฎา เชื อค าฟู ขาว หอ้ง 5
6 20455 ด.ญ.ปราณปรียา ขัดสาย เขียว หอ้ง 3
7 20701 ด.ญ.กีรติกา ไชยวิภาสสาทร แสด หอ้ง 8
8 20487 ด.ญ.ญาญาฎา แสนปาง ม่วง หอ้ง 6

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20601 ด.ช.สุกฤษฏิ์ ทนิโชติพิรุฬห์ แดง หอ้ง 1
2 20480 ด.ช.จตุรวิชญ์ แก้ววงค์วาน ขาว หอ้ง 5
3 20561 ด.ช.ศิรวิชญ์ เรืองศรี น  าเงิน หอ้ง 2
4 20746 ด.ช.ศุภกร อัครวงษ์ ฟ้า หอ้ง 7
5 20562 ด.ช.ศุภณัฐ กุมารแก้ว ม่วง หอ้ง 6
6 20720 ด.ช.ภูมิพัฒน์ งามแปง แสด หอ้ง 8
7 20514 ด.ช.รัชพล สทา้นไตรภพ เขียว หอ้ง 3
8 20613 ด.ช.อภิชัย ไชยวงษ์ เหลือง หอ้ง 4

รายการที่ 36 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.3 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 35 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.3 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20220 ด.ญ.ปุณณญิณณ์ บุณยนิตย์ ขาว หอ้ง 5
2 20349 ด.ญ.พราว เรืองศิลป์สุวิทย์ แสด หอ้ง 8
3 20119 ด.ญ.จิรชยา แดงเสริมศิริ เขียว หอ้ง 3
4 20092 ด.ญ.ปริม อาสาสรรพกิจ ม่วง หอ้ง 6
5 20207 ด.ญ.ชัญญาภัค อินใจ เหลือง หอ้ง 4
6 20116 ด.ญ.กัลยกร ช่อศรี แดง หอ้ง 1
7 20024 ด.ญ.กัลยากร แก้วค าฟู น  าเงิน หอ้ง 2
8 20185 ด.ญ.พิชญธิดา ปัญโญกลาง ฟ้า หอ้ง 7

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20123 ด.ช.ณคุณ ทพิย์อักษร แดง หอ้ง 1
2 20132 ด.ช.ธรรศ ขัดผาบ น  าเงิน หอ้ง 2
3 20051 ด.ช.ภาวิณ เป่ียมผล ขาว หอ้ง 5
4 20068 ด.ช.ธนกฤต บุญนิธิพันธุ์ ม่วง หอ้ง 6
5 20290 ด.ช.อติกานต์ ลือชัย เหลือง หอ้ง 4
6 20249 ด.ช.กันตภณ ทศิอาจ เขียว หอ้ง 3
7 20285 ด.ช.ศรัณย์ หล่อโชควัฒนา ฟ้า หอ้ง 7
8 20353 ด.ช.ภูบดินทร์ ศรีบาล แสด หอ้ง 8

รายการที่ 38 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.4 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 37 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.4 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19930 ด.ญ.พันพราว ศรีพยัคฆเศวต ขาว หอ้ง 5
2 19666 ด.ญ.ณัฐชา เสาร์ค า ชมพู หอ้ง 8
3 19552 ด.ญ.กัญญ์วรา พรมแปง ฟ้า หอ้ง 7
4 19663 ด.ญ.ณธิดา สักแกแก้ว เขียว หอ้ง 3
5 21106 ด.ญ.ธันยวรัศม์ ไชยพิเศษ แดง หอ้ง 1
6 20379 ด.ญ.แสนฟ้า วงศ์วารเตชะ เหลือง หอ้ง 4
7 19771 ด.ญ.บุณยารีย์ วงศ์ภูมิชัย น  าเงิน หอ้ง 2
8 19806 ด.ญ.กุลรดา มณีรัตน์ ม่วง หอ้ง 6
9 19972 ด.ญ.ลภัสรดา ธรรมบัญชา แสด หอ้ง 9

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19581 ด.ช.พีรวิชญ์ กันทา เหลือง หอ้ง 4
2 19913 ด.ช.ฐิติโชติ พีรธัชหริัญ ฟ้า หอ้ง 7
3 19773 ด.ช.ปกป้อง ธีระกุล เขียว หอ้ง 3
4 19845 ด.ช.สุภาพ สุริยยศ ม่วง หอ้ง 6
5 19585 ด.ช.ภารัชต์ อรุณมานะกุล ขาว หอ้ง 5
6 19650 ด.ช.กรัณฑ์ สุพรรณกุล น  าเงิน หอ้ง 2
7 19755 ด.ช.กิตติพิชญ์ กล้าจอหอ แดง หอ้ง 1
8 19564 ด.ช.ณภัทรพงศ์ สุภาศรี ชมพู หอ้ง 8
9 19962 ด.ช.ธีรภัทร วงษ์สันติสกุล แสด หอ้ง 9

รายการที่ 40 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.5 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 39 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.5 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19137 ด.ญ.นภรภัทร วงศ์ฝ้ัน ม่วง หอ้ง 6
2 19197 ด.ญ.พิชญธิดา วิลัยพรรณ ขาว หอ้ง 5
3 19174 ด.ญ.ณัฎฐณิชา เขตวัง ฟ้า หอ้ง 7
4 19190 ด.ญ.นิสิตา สมานมิตร ชมพู หอ้ง 8
5 19497 ด.ญ.พรพระคุณ เพิ่มสุวรรณ แสด หอ้ง 9
6 19204 ด.ญ.ลักษิกา นิธิชลสุข น ้าเงิน หอ้ง 2
7 19372 ด.ญ.อรณา ตรีอินทอง แดง หอ้ง 1
8 19114 ด.ญ.กันต์ญฉัตร อินทจักร์ เขียว หอ้ง 3
9 19143 ด.ญ.ปัณณธร สารชัย เหลือง หอ้ง 4

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19269 ด.ช.อชิระพล จินะปัญโญ เหลือง หอ้ง 4
2 19225 ด.ช.ชยพล โออริยกุล น ้าเงิน หอ้ง 2
3 19082 ด.ช.นราวุฒิ อุ่นเตจ๊ะ เขียว หอ้ง 3
4 19214 ด.ช.สุษิระ ขอบใจ ชมพู หอ้ง 8
5 19495 ด.ช.ปรเมศร์ ปิยะกิจ แสด หอ้ง 9
6 19276 ด.ช.กิตติชัย นิมมลรัตน์ ฟ้า หอ้ง 7
7 19170 ด.ช.จิรสิน เตชะวุฒิ ขาว หอ้ง 5
8 20052 ด.ช.บุรธัช ค้ามะนิด ม่วง หอ้ง 6
9 19355 ด.ช.พัสกร ธรรมปัญญา แดง หอ้ง 1

รายการที่ 42 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.6 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 41 วิง่ 50 เมตร ชั น ป.6 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21273 ด.ญ.ชัญญา จันทรัตน์ เหลือง หอ้ง 4
2 21356 ด.ญ.สิตางศ์ุ อินทจันทร์ ขาว หอ้ง 5
3 21441 ด.ญ.ณชารีญา ภูอวด แสด หอ้ง 8
4 21253 ด.ญ.ลมินตา สถิตเมธากุล เขียว หอ้ง 3
5 21179 ด.ญ.ธันยนันท ์จันทร์แก้ว น ้าเงิน หอ้ง 2
6 21431 ด.ญ.สุชาดา เทพประชุม ฟ้า หอ้ง 7
7 21393 ด.ญ.สุภานัน เครือศรี ม่วง หอ้ง 6
8 21133 ด.ญ.บุณยวีร์ ยอดมณี แดง หอ้ง 1

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21237 ด.ช.ปภากร เลิศธนะโภค เขียว หอ้ง 3
2 21169 ด.ช.ชาญญ์ บัดติยา น ้าเงิน หอ้ง 2
3 21134 ด.ช.ปัณณวิชญ์ สุคนธสิงห์ แดง หอ้ง 1
4 21476 ด.ช.พฤกษ์สรัล อิทธิพัฒนากุล แสด หอ้ง 9
5 21354 ด.ช.เศรษฐ์ชรัณ บารมีณฐภัคกุล ขาว หอ้ง 5
6 21394 ด.ช.เสฏฐวุฒิ หล้าหนัก ม่วง หอ้ง 6
7 21265 ด.ช.กีรติ ศรีสุวรรณ เหลือง หอ้ง 4
8 21428 ด.ช.วิรวัฒน์ กันธิ ฟ้า หอ้ง 7

รายการที่ 44 วิง่ 60 เมตร ชั น ป.1 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 43 วิง่ 60 เมตร ชั น ป.1 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20787 ด.ญ.พิชยา ชัยศรี ฟ้า หอ้ง 7
2 21069 ด.ญ.ปภาวี แซ่ย่าง แสด หอ้ง 8
3 20948 ด.ช.ปรมะ ตานะเศรษฐ เหลือง หอ้ง 4
4 20981 ด.ญ.ซากิ ยามาชิตะ ม่วง หอ้ง 6
5 20770 ด.ญ.ณัฐหทยั จิระพงษ์สุวรรณ น ้าเงิน หอ้ง 2
6 21021 ด.ญ.ณัฐชนก มาต๊ิบ ขาว หอ้ง 5
7 20778 ด.ญ.ปวิชญา สัมพันธ์สวาท เขียว หอ้ง 3
8 แดง หอ้ง 1

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21028 ด.ช.ปริญญา หล้าเมืองฤทธิ์ ฟ้า หอ้ง 7
2 21067 ด.ช.นิธิ สุริยากานนท์ แสด หอ้ง 8
3 21074 ด.ช.ภูมิปิติ ชูก้าเนิด น ้าเงิน หอ้ง 2
4 20958 ด.ช.ภูตะวัน เอื อวิริยะไชยกุล ม่วง หอ้ง 6
5 20795 ด.ช.สิริพัฒน์ พิพัฒนสิริ เขียว หอ้ง 3
6 20775 ด.ญ.นรมน ค้าเหลือง เหลือง หอ้ง 4
7 20942 ด.ช.ณัฐภูมิ แก้วหล้า ขาว หอ้ง 5
8 แดง หอ้ง 1

รายการที่ 46 วิง่ 60 เมตร ชั น ป.2 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 45 วิง่ 60 เมตร ชั น ป.2 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20403 ด.ญ.บัวมาฆะ วังราษฎร์ ม่วง หอ้ง 6
2 20442 ด.ญ.ณัฐณิชา วัดสังข์ เหลือง หอ้ง 4
3 20416 ด.ญ.ภิรญา ตัณมุขยกุล เขียว หอ้ง 3
4 20465 ด.ญ.พลอยแก้วใส วัฒนานันท์ ขาว หอ้ง 5
5 20716 ด.ญ.เปรมินทร์ อะเซ็ง แสด หอ้ง 8
6 20544 ด.ญ.ปพิชญา ถูกหมาย ฟ้า หอ้ง 7
7 20553 ด.ญ.แพรวา มณีวรรณ์ แดง หอ้ง 1
8 20630 ด.ญ.ณัฐวรา สุขปัญญา น้้าเงิน หอ้ง 2

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20505 ด.ช.ภวพล พลนิกร ฟ้า หอ้ง 7
2 20451 ด.ช.นัทธ์ฐภัค มาเต็ม ม่วง หอ้ง 6
3 20575 ด.ช.เจษฎา จินะมอย ขาว หอ้ง 5
4 20579 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ ตุ้มปามา น้้าเงิน หอ้ง 2
5 20501 ด.ช.พงศ์พิพัฒ มณีศรีแสง แดง หอ้ง 1
6 20515 ด.ช.ศตคุณ ทองต๊ะมา เหลือง หอ้ง 4
7 20533 ด.ช.ชัยภัทร์ ชูสินตระกูล เขียว หอ้ง 3
8 20696 ด.ช.ก้องภพ เอียดทุง่คา แสด หอ้ง 8

รายการที่ 48 วิง่ 60 เมตร ช้ัน ป.3 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 47 วิง่ 60 เมตร ช้ัน ป.3 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20102 ด.ญ.วรุณยุพา ต้ังไพบูรณ์ทรัพย์ เขียว หอ้ง 3
2 20138 ด.ญ.ปณิตา ศรีนฤวรรณ ขาว หอ้ง 5
3 20336 ด.ญ.อรณัชชา พุทธวงค์ น้้าเงิน หอ้ง 2
4 20337 ด.ญ.กชพร นวชัย แสด หอ้ง 8
5 20281 ด.ญ.มนัสวิน ขุนแก้ว ม่วง หอ้ง 6
6 20063 ด.ญ.สุพิชฌาย์ ตันตรา เหลือง หอ้ง 4
7 20131 ด.ญ.ธนพร แซ่ยับ ฟ้า หอ้ง 7
8 20117 ด.ญ.กุลปรียา มาละพิงค์ แดง หอ้ง 1

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20348 ด.ช.พงศ์ภวัน ประไพพันธ์ แสด หอ้ง 8
2 20069 ด.ช.จารุวิทย์ วงศ์มณี แดง หอ้ง 1
3 20098 ด.ช.ภูธดล ปันทวิงค์ เขียว หอ้ง 3
4 20265 ด.ช.ธนาภัทร ฉัตรชัยเรืองศรี ขาว หอ้ง 5
5 20233 ด.ช.ศุภวิชญ์ สัจจวิโส ฟ้า หอ้ง 7
6 20026 ด.ช.ชญานน อานมณี น้้าเงิน หอ้ง 2
7 20306 ด.ช.ธณกฤต ทองทา เหลือง หอ้ง 4
8 20078 ด.ช.ณฐรัช สาลี ม่วง หอ้ง 6

รายการที่ 50 วิง่ 60 เมตร ช้ัน ป.4 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 49 วิง่ 60 เมตร ช้ัน ป.4 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19768 ด.ญ.ธนัชพร ชัยอักษร น้้ำเงิน หอ้ง 2
2 19787 ด.ญ.ภูษณิศำ ศรีเพ็ญ ม่วง หอ้ง 6
3 19623 ด.ญ.นตขวัญ ขอบใจ เขียว หอ้ง 3
4 19939 ด.ช.วรภพ ก้ีใจ แดง หอ้ง 1
5 19970 ด.ญ.พิสินี บุรีค้ำ แสด หอ้ง 9
6 19765 ด.ญ.ณัฐทยำ กิตติกุล ขำว หอ้ง 5
7 19815 ด.ญ.ณัฐพินันท ์ศรีวิเชียร ฟ้ำ หอ้ง 7
8 19887 ด.ญ.วรัชยำ พรมจันทร์ เหลือง หอ้ง 4
9 19854 ด.ญ.กำนต์พิชชำ ปัญโญ ชมพู หอ้ง 8

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19760 ด.ช.ชัยภัทร ไชยจักร ขำว หอ้ง 5
2 19614 ด.ช.ณภัทร์ รุ่งสว่ำง เขียว หอ้ง 3
3 19700 ด.ช.กรวิชญ์ คันธำ ชมพู หอ้ง 8
4 19965 ด.ช.นิธิ อุณจักร แสด หอ้ง 9
5 19785 ด.ช.ภูผำ เวชกำมำ ม่วง หอ้ง 6
6 19931 ด.ญ.พิชชำภำ ชัยสงครำม แดง หอ้ง 1
7 19738 ด.ช.รวิศวร์ เชำวกำรกูล น้้ำเงิน หอ้ง 2
8 19800 ด.ช.กรพัชร์ แจ้งจันทร์ เหลือง หอ้ง 4
9 19554 ด.ช.กันตภณ ยำวุฑฒิ ฟ้ำ หอ้ง 7

รำยกำรที่ 52 วิง่ 60 เมตร ช้ัน ป.5 ชำย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รำยกำรที่ 51 วิง่ 60 เมตร ช้ัน ป.5 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19396 ด.ญ.ปุณยภา ประเสริฐสังข์ ชมพู หอ้ง 8
2 19253 ด.ญ.พิชญาภรณ์ มุ้งทอง แดง หอ้ง 1
3 19373 ด.ญ.อรัญชยา วงค์ปัญญาดี ม่วง หอ้ง 6
4 19204 ด.ญ.ลักษิกา นิธิชลสุข น ้าเงิน หอ้ง 2
5 19477 ด.ญ.อชิรญา ยาวิชัย เหลือง หอ้ง 4
6 21537 ด.ญ.ปรียาวดี พลทมิฬ แสด หอ้ง 9
7 19063 ด.ญ.กวิสรา อรุณเลิศพิทกัษ์ เขียว หอ้ง 3
8 19376 ด.ญ.ครองขวัญ บุญมาปะ ขาว หอ้ง 5
9 19107 ด.ญ.สุรดา โสภณจิตร ฟ้า หอ้ง 7

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19440 ด.ช.ชัยพัฒนา นันทประเสริฐ เหลือง หอ้ง 4
2 19317 ด.ช.วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ ฟ้า หอ้ง 7
3 19499 ด.ช.ภูมิพัฒน์ จัยสิน แสด หอ้ง 9
4 19237 ด.ช.ธนกฤต วรโชติธนันกูล ม่วง หอ้ง 6
5 19212 ด.ช.เศรษฐสัณห ์กันตีมูล ชมพู หอ้ง 8
6 19079 ด.ช.ธนันทเ์ศรษฐ์ ธรรมวงศ์ ขาว หอ้ง 5
7 19289 ด.ช.ธารนท ีมีสัตย์ แดง หอ้ง 1
8 19416 ด.ช.ศิรบุตร รุจิระเวช น ้าเงิน หอ้ง 2
9 21532 ด.ช.จักริน เกษเสนา เขียว หอ้ง 3

รายการที่ 54 วิง่ 60 เมตร ชั น ป.6 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 53 วิง่ 60 เมตร ชั น ป.6 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21466 ด.ญ.ณิชาภัทร สุดธนาพันธ์ แสด หอ้ง 9
2 21153 ด.ญ.วิรัญดา วรรณาภรณ์ แดง หอ้ง 1
3 21200 ด.ญ.วีรยา อารีศิริ น ้าเงิน หอ้ง 2
4 21404 ด.ญ.ชัญญานุช ไชยค้าภา ฟ้า หอ้ง 7
5 21395 ด.ช.เอกณัฏฐ์ โอภาสพิพัฒน์ ม่วง หอ้ง 6
6 21227 ด.ญ.ณิชาภา บุญฤทธิน์ุภาพ เขียว หอ้ง 3
7 21327 ด.ญ.บุญรักษา แสนทรงสิริ ขาว หอ้ง 5
8 21296 ด.ญ.พลอยชมพู สมเกตุ เหลือง หอ้ง 4

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21438 ด.ช.กรวิชญ์ ณ ล้าพูน แสด หอ้ง 8
2 21178 ด.ช.ธนินทเ์ศรษฐ์ ธรรมวงศ์ น ้าเงิน หอ้ง 2
3 21406 ด.ช.ฐานพัฒน์ วิรัตน์เกษม ฟ้า หอ้ง 7
4 21146 ด.ช.เมธีรดนย์ เมฆบังวัน แดง หอ้ง 1
5 21384 ด.ญ.พิมพ์ทพิย์ วงศ์มณี ม่วง หอ้ง 6
6 21323 ด.ช.ทยากร มีสัตย์ ขาว หอ้ง 5
7 21254 ด.ช.ศิวัช ไหวยะ เขียว หอ้ง 3
8 21278 ด.ช.ณฐภัทร กุณรังษี เหลือง หอ้ง 4

รายการที่ 56 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.1 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 55 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.1 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20828 ด.ญ.พัทรญาดา บ าเพ็ชร ฟ้า หอ้ง 7
2 20890 ด.ญ.ใจใส ศรีกิจการ น้ าเงิน หอ้ง 2
3 20767 ด.ญ.ณภัค นพรัตน์ไกรลาศ ขาว หอ้ง 5
4 20957 ด.ญ.ภิญญานันท ์ฉัตรชัยโสภณ ม่วง หอ้ง 6
5 20882 ด.ญ.สุชัญญา ก้อนเข่ือน เขียว หอ้ง 3
6 20990 ด.ญ.ธารธารา เจนจิตร์สันติ เหลือง หอ้ง 4
7 21073 ด.ญ.พริสรา อิทธิพัฒนากุล แสด หอ้ง 8
8 แดง หอ้ง 1

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20914 ด.ช.ภูมิรพัฒน์ ณัฏฐวีรวรรณ ม่วง หอ้ง 6
2 21054 ด.ช.กรณ์ วิฆเนศ แสด หอ้ง 8
3 21047 ด.ช.อติเรก ผัดผ่อง เขียว หอ้ง 3
4 20831 ด.ช.พีรวิชญ์ ไพศาลโรจน์ ขาว หอ้ง 5
5 20813 ด.ช.ธนกฤต โสภาจารุภักด์ิ เหลือง หอ้ง 4
6 20836 ด.ช.วัชรากร ปัญญา ฟ้า หอ้ง 7
7 20959 ด.ช.ภูพิงค์ วิศัทวัฒนา น้ าเงิน หอ้ง 2
8 แดง หอ้ง 1

รายการที่ 58 วิง่ 80 เมตร ช้ัน ป.2 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 57 วิง่ 80 เมตร ช้ัน ป.2 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20418 ด.ญ.มนัสนันท ์ลีลาสุขเสรี ฟ้า หอ้ง 7
2 20528 ด.ญ.ขวัญนภา ริทู ม่วง หอ้ง 6
3 21514 ด.ญ.พิชญาชาดา แก้วกันยา น ้าเงิน หอ้ง 2
4 20573 ด.ญ.อชิรญา เกียรติเชิดแสงสุข เขียว หอ้ง 3
5 20715 ด.ญ.ปุญชญา ปาณสมบูรณ์ แสด หอ้ง 8
6 20572 ด.ญ.กุลจิรา โอภาสชวลิต เหลือง หอ้ง 4
7 20426 ด.ญ.สิริกัญญา กันธมาลา แดง หอ้ง 1
8 20497 ด.ญ.ปภัสสร วุฒิเจริญ ขาว หอ้ง 5

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20723 ด.ช.วิศรุต เสาร์ค้า แสด หอ้ง 8
2 20683 ด.ช.พีรธรรม ใจแก้ว ม่วง หอ้ง 6
3 20422 ด.ช.วิชยุตม์ ชะฎา แดง หอ้ง 1
4 20692 ด.ช.ศรัณย์ พูลสวัสด์ิ ฟ้า หอ้ง 7
5 20447 ด.ช.ธนนท ์สุภานุรัตน์ เขียว หอ้ง 3
6 20649 ด.ช.ศุภณัฐ ดอกจันทรา เหลือง หอ้ง 4
7 20532 ด.ช.ชัยพิพัฒน์ ย่ีเรือน น ้าเงิน หอ้ง 2
8 20393 ด.ช.ดิษภัทร ใจวงค์ยะ ขาว หอ้ง 5

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 60 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.3 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 59 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.3 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20031 ด.ญ.ณัฐรดา นิลแก้ว เขียว หอ้ง 3
2 20347 ด.ญ.ปริชญา อะทนุ แสด หอ้ง 8
3 20109 ด.ญ.อภิชญา สินสวาท เหลือง หอ้ง 4
4 20110 ด.ญ.อริสสุภิ์สรา แมนเซอร์ ม่วง หอ้ง 6
5 20320 ด.ญ.พลอยปภัส ลีสวัสด์ิพร ฟ้า หอ้ง 7
6 20170 ด.ญ.ณัฐกฤตา แก้ววงค์ น ้าเงิน หอ้ง 2
7 20317 ด.ญ.ปิยะนัท ทองสุข ขาว หอ้ง 5
8 20093 ด.ญ.ปวริศา สัมพันธ์สวาท แดง หอ้ง 1

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20114 ด.ช.กัญจน์ แสงขาว น ้าเงิน หอ้ง 2
2 20277 ด.ช.พีรดนย์ สนธิอาชา ฟ้า หอ้ง 7
3 20284 ด.ช.วิสัยทศัน์ กองปาง เหลือง หอ้ง 4
4 20345 ด.ช.ธนนท ์หยงสตาร์ แสด หอ้ง 8
5 20248 ด.ช.กวินภพ กะหมาย ขาว หอ้ง 5
6 20022 ด.ช.กรภัทร สินธุวงศานนท์ แดง หอ้ง 1
7 20087 ด.ช.ธนดล สุขขะนิวาสน์ ม่วง หอ้ง 6
8 20175 ด.ช.ธรรมปพน นามประเสริฐ เขียว หอ้ง 3

รายการที่ 62 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.4 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 61 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.4 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21525 ด.ญ.ณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ แดง หอ้ง 1
2 19720 ด.ญ.ธนัชภรณ์ ขันแก้วผาบ ม่วง หอ้ง 6
3 19756 ด.ญ.จตุพร ชุ่มใจ น ้าเงิน หอ้ง 2
4 19953 ด.ญ.ฐานนันท ์วาณิชย์เลิศธนาสาร แสด หอ้ง 9
5 19638 ด.ญ.รัฐชานันท ์จารุสวัสด์ิ เขียว หอ้ง 3
6 19795 ด.ญ.สุกฤตยา กุมภคาม เหลือง หอ้ง 4
7 19708 ด.ญ.ชมพูนุช เชิดชู ฟ้า หอ้ง 7
8 19688 ด.ญ.รภัส ชัยสิทธิ์ ชมพู หอ้ง 8
9 19707 ด.ญ.จิรัชยา ฤาชัย ขาว หอ้ง 5

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19655 ด.ช.กิตติทตั บุญวงศ์ เหลือง หอ้ง 4
2 19725 ด.ช.ปกชัย คมวีระวงศ์ ชมพู หอ้ง 8
3 19614 ด.ช.ณภัทร์ รุ่งสว่าง เขียว หอ้ง 3
4 19646 ด.ช.อดุลย์เดช อุประ แดง หอ้ง 1
5 19680 ด.ช.พงศภัค ปัญญาฟู ม่วง หอ้ง 6
6 19950 ด.ช.กฤติโกมล สุใจ แสด หอ้ง 9
7 19868 ด.ช.ธนชัย ตนะกุล ขาว หอ้ง 5
8 19766 ด.ช.ดนัยณัฐ เทพน้าโสมนัสส์ ฟ้า หอ้ง 7
9 19763 ด.ช.ณฐกร ปานเนาว์ น ้าเงิน หอ้ง 2

รายการที่ 64 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.5 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 63 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.5 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20360 ด.ญ.ทอฝัน เรืองกลั่น น ้าเงิน หอ้ง 2
2 19359 ด.ญ.ภัควรัตถ์ กันไชยสัก ม่วง หอ้ง 6
3 19367 ด.ญ.ศจิษฐา ทรัพย์นิวัตต์ ฟ้า หอ้ง 7
4 19110 ด.ญ.อัญรัศศ์ ธีรศรัณยานนท์ เขียว หอ้ง 3
5 19167 ด.ญ.กิตติยาภรณ์ พรมแปง ชมพู หอ้ง 8
6 19219 ด.ญ.กวิสรา ทพิย์สม ขาว หอ้ง 5
7 19211 ด.ญ.ศิริภัสสร พิชิตภารตะพงษ์ เหลือง หอ้ง 4
8 19507 ด.ญ.อรนิชชา ชูชัยมงคล แสด หอ้ง 9
9 19275 ด.ญ.กานต์พิสินี ธนัทพวงเงินมาก แดง หอ้ง 1

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19060 ด.ช.ปณเจษ มาลาวัลย์ เขียว หอ้ง 3
2 19291 ด.ช.นิชคุณ โสวิลัย ฟ้า หอ้ง 7
3 19316 ด.ช.วัชรวีร์ สุปินตา เหลือง หอ้ง 4
4 19251 ด.ช.ปุณยธร เป็งใจ ชมพู หอ้ง 8
5 19389 ด.ช.ทนิภัทร สุนันธไชย น ้าเงิน หอ้ง 2
6 19469 ด.ช.ศิรกานต์ สร้อยอินต๊ะ ม่วง หอ้ง 6
7 19321 ด.ช.อภิวิชญ์ รัตนแพทย์ ขาว หอ้ง 5
8 19431 ด.ช.เก้า สุต๋า แดง หอ้ง 1
9 19498 ด.ช.ภีมภัทร เรืองฤทธิ์ แสด หอ้ง 9

รายการที่ 66 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.6 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 65 วิง่ 80 เมตร ชั น ป.6 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21187 ด.ญ.พิชญา ทะยานัง น ้าเงิน หอ้ง 2
2 21116 ด.ญ.ชญาภา เขมพัฒนพงศ์ แดง หอ้ง 1
3 21468 ด.ญ.ธนัญญา พานิชชีวะ แสด หอ้ง 9
4 21266 ด.ญ.เกศกวิน ก้าเนิดชาติ เหลือง หอ้ง 4
5 21392 ด.ช.สุภวัฒก์ กันทะราษฎร์ ม่วง หอ้ง 6
6 21436 ด.ญ.ไอศริณ จันทฉายา ฟ้า หอ้ง 7

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21433 ด.ช.สุภวัฒก์ จตุแสน ฟ้า หอ้ง 7
2 21339 ด.ช.พัทธเศรษฐ์ เทยีนตระกูล ขาว หอ้ง 5
3 21384 ด.ญ.พิมพ์ทพิย์ วงศ์มณี ม่วง หอ้ง 6
4 21261 ด.ช.กฤติเดช สุจริต เหลือง หอ้ง 4
5 21240 ด.ช.ปิยดนัย กันค้า เขียว หอ้ง 3
6 21162 ด.ช.กฤษณ์วรงค์ ไตรปกรณ์กุศล น ้าเงิน หอ้ง 2

รายการที่ 68 วิง่ 100 เมตร ชั น ป.1 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 67 วิง่ 100 เมตร ชั น ป.1 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21053 ด.ญ.กนกรัตน์ รัชชุศิริ แสด หอ้ง 8
2 20908 ด.ญ.ภฆมณ อินใจ ขาว หอ้ง 5
3 20774 ด.ญ.นพรดา ดีค าป้อ ม่วง หอ้ง 6
4 20789 ด.ญ.ภานิชา บูรณสรรค์ แดง หอ้ง 1
5 21044 ด.ญ.ศศิผกา ปันเจริญ เหลือง หอ้ง 4
6 20866 ด.ญ.ปานพิมพ์ วิชัยชาติ เขียว หอ้ง 3

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 21022 ด.ช.ธนวิชญ์ ทพิย์วงค์ ม่วง หอ้ง 6
2 21070 ด.ช.ปราชญ์ปฏิพล เกษมุณี แสด หอ้ง 8
3 20851 ด.ช.ชยพล อ่อนเรือง เหลือง หอ้ง 4
4 20805 ด.ช.ชวนากร ชัยวงค์ น  าเงิน หอ้ง 2
5 20971 ด.ช.สกลพัฒน์ ไชยแก้ว ฟ้า หอ้ง 7
6 20982 ด.ช.ณกรณ์ กันธวงค์ ขาว หอ้ง 5

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 70 วิง่ 100 เมตร ชั น ป.2 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 69 วิง่ 100 เมตร ชั น ป.2 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20424 ด.ญ.สาวิกา แก้วกาบค า ฟ้า หอ้ง 7
2 20467 ด.ญ.พิชชาพร สบายสุข เหลือง หอ้ง 4
3 20556 ด.ญ.วรณิชชา มหาไม้ เขียว หอ้ง 3
4 20716 ด.ญ.เปรมินทร์ อะเซ็ง แสด หอ้ง 8
5 20470 ด.ญ.มินทร์ธีรา เมฆบังวัน ม่วง หอ้ง 6
6 20524 ด.ญ.กษิรากร ริวัฒนา น้ าเงิน หอ้ง 2

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20696 ด.ช.ก้องภพ เอียดทุง่คา แสด หอ้ง 8
2 20571 ด.ช.กันตพิชญ์ แก้วบัวเคน เหลือง หอ้ง 4
3 20664 ด.ช.ชนกันต์ แสงค า น้ าเงิน หอ้ง 2
4 20623 ด.ช.ชวกร ขันแก้ว แดง หอ้ง 1
5 20620 ด.ช.จิรัฎฐ์ ต้ังยะฤทธิ์ ม่วง หอ้ง 6
6 20540 ด.ช.ธนาบดี รุจิระเวช ฟ้า หอ้ง 7

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 72 วิง่ 100 เมตร ช้ัน ป.3 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 71 วิง่ 100 เมตร ช้ัน ป.3 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20188 ด.ญ.พิมพ์เดือน ภูริทตั ขาว หอ้ง 5
2 20110 ด.ญ.อริสสุภิ์สรา แมนเซอร์ ม่วง หอ้ง 6
3 20250 ด.ญ.คณัชชวัณ เตชะหงษา น ้าเงิน หอ้ง 2
4 20237 ด.ญ.สีลวัฑฒนี แก้วปุก แดง หอ้ง 1
5 20031 ด.ญ.ณัฐรดา นิลแก้ว เขียว หอ้ง 3
6 21094 ด.ญ.ภูมิชนก แซ่ลี ฟ้า หอ้ง 7

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 20194 ด.ช.วรินทร รตนประภา ขาว หอ้ง 5
2 20174 ด.ช.แทนคุณ ไชยวุฒิ แดง หอ้ง 1
3 20297 ด.ช.ชนกันต์ ศรีสวนจิก น ้าเงิน หอ้ง 2
4 20300 ด.ช.ณัชธฤต ลักษวุธ ม่วง หอ้ง 6
5 20099 ด.ช.ภูมิภากร กนิษฐสวัสด์ิ เขียว หอ้ง 3
6 20343 ด.ช.ไตรรัตน์ รัตนากาญจน์กุล แสด หอ้ง 8

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 74 วิง่ 100 เมตร ชั น ป.4 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 73 วิง่ 100 เมตร ชั น ป.4 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19892 ด.ญ.สริษา วงค์สถาน ขาว หอ้ง 5
2 19799 ด.ญ.อัจฉริยาภรณ์ สุวรรณชีพ เหลือง หอ้ง 4
3 19647 ด.ญ.อทติญา ค าชัยวงค์ ชมพู หอ้ง 8
4 19758 ด.ญ.ชลิดา รวมวงษ์ ฟ้า หอ้ง 7
5 19978 ด.ญ.สุภานัน วาณิชย์เลิศธนาสาร แสด หอ้ง 9
6 เขียว หอ้ง 3

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19898 ด.ช.เอกภวิษย์ สันบุญเป็ง ฟ้า หอ้ง 7
2 19612 ด.ช.ชินกร มอญไข่ เหลือง หอ้ง 4
3 19862 ด.ญ.ฐานิรา ศรีเมือง แดง หอ้ง 1
4 19902 ด.ช.กณวรรธน์ อินตุ่น ชมพู หอ้ง 8
5 19816 ด.ช.ณัทณเอก สมาธิ ม่วง หอ้ง 6
6 19786 ด.ช.ภูมินทร์ พันธ์เพ็ง น้ าเงิน หอ้ง 2

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 76 วิง่ 100 เมตร ช้ัน ป.5 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 75 วิง่ 100 เมตร ช้ัน ป.5 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................



ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19105 ด.ญ.สริตา วงค์สถาน เหลือง หอ้ง 4
2 19430 ด.ญ.กานต์พิสชา โตไพบูลย์ ฟ้า หอ้ง 7
3 19327 ด.ญ.กัญญาภัค วงศ์ขัติ แดง หอ้ง 1
4 21533 ด.ญ.จาด้า อัลบาเนเซ น ้าเงิน หอ้ง 2
5 19255 ด.ญ.ภัทรธิดา ค้าแก้ว ชมพู หอ้ง 8
6 19202 ด.ญ.มณธิตา เตไชยกูล ม่วง หอ้ง 6

ช่องวิ่งท่ี ช่ือ - นามสกุล สี      สถิต ิ     อันดบัท่ี หมายเหตุ

1 19401 ด.ช.พิธิวัฒน์ อินส้าราญ ม่วง หอ้ง 6
2 19217 ด.ช.อัสสกัณท ์กินขุนทด น ้าเงิน หอ้ง 2
3 19151 ด.ช.ภูมิพัฒน์ หลงศิริ ขาว หอ้ง 5
4 19294 ด.ช.ปุญญพัฒน์ สนธิอาชา ชมพู หอ้ง 8
5 19485 ด.ช.ฌริฏฐ์ ยินดีวงศ์ แสด หอ้ง 9
6 19240 ด.ช.ธีราทศัน์ แป้นถึง แดง หอ้ง 1

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 78 วิง่ 100 เมตร ชั น ป.6 ชาย

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 77 วิง่ 100 เมตร ชั น ป.6 หญิง

   ผูร้บัผิดชอบ..................................................................................................



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 21136 ด.ญ.ปุณณภา ลีลาสุขเสรี แดง หอ้ง 1
2 21497 ด.ญ.ZHIFEI LIANG แสด หอ้ง 8
3 21248 ด.ญ.ภัทรมน เช้ือเจ็ดตน เขียว หอ้ง 3
4 21173 ด.ญ.ณัฐพัชร์ แรงทน น้้าเงิน หอ้ง 2
5 21418 ด.ญ.ปุญญิศา สถิรวัฒนา ฟ้า หอ้ง 7
6 21387 ด.ญ.ภูมิขวัญ แซ่ลี้ ม่วง หอ้ง 6
7 21338 ด.ญ.พัทธมน ช้านาญปรุ ขาว หอ้ง 5
8 21283 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ทาวรรณ์ เหลือง หอ้ง 4

           
           

ผูบ้นัทึก ............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 1 ขว้างบอล ช้ัน ป.1 หญิง



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 21184 ด.ช.ปริญญ์ ปินธุกาศ น้้าเงิน หอ้ง 2
2 21480 ด.ช.สรสิช ฉัตรตระกูลชัย แสด หอ้ง 9
3 21214 ด.ช.กันต์กมล มลิวัลย์ เขียว หอ้ง 3
4 21406 ด.ช.ฐานพัฒน์ วิรัตน์เกษม ฟ้า หอ้ง 7
5 21332 ด.ช.ปิยะพัชร์ รุ่งเรืองศักด์ิ ขาว หอ้ง 5
6 21395 ด.ช.เอกณัฏฐ์ โอภาสพิพัฒน์ ม่วง หอ้ง 6
7 21128 ด.ช.ธนกร วังบุญ แดง หอ้ง 1
8 21303 ด.ช.วรณัฐ ชูวิระ เหลือง หอ้ง 4

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 2 ขว้างบอล ช้ัน ป.1 ชาย

                                                                

ผูบ้นัทึก ............................................................................................................................

ประเภทลาน



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 20996 ด.ญ.ปรียากร สมชัย เหลือง หอ้ง 4
2 20967 ด.ญ.วรรณกร มณีชัย น ้าเงิน หอ้ง 2
3 21032 ด.ญ.ภรณภัทร อินทรเกษตร ม่วง หอ้ง 6
4 20806 ด.ช.ชิณณวรรธน์ บุญชัยวงค์ ฟ้า หอ้ง 7
5 21021 ด.ญ.ณัฐชนก มาต๊ิบ ขาว หอ้ง 5
6 21002 ด.ญ.ภัทรสุดา วันแต่ง แดง หอ้ง 1
7 21057 ด.ญ.กุลชาดา เจียมกิจวัฒนา แสด หอ้ง 8
8 เขียว หอ้ง 3

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 3 ขว้างบอล ชั น ป.2 หญิง



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 21060 ด.ช.เจตน์บัณฑิต วิจันทร์ตา แสด หอ้ง 8
2 21004 ด.ช.ภูมิรพี กลิ่นหอม น ้าเงิน หอ้ง 2
3 20925 ด.ช.สุวิจักขณ์ จักรผันชีวี เหลือง หอ้ง 4
4 21011 ด.ญ.สิรินาถ ขัติยะ ฟ้า หอ้ง 7
5 20803 ด.ช.อัศริน แซ่ลี ขาว หอ้ง 5
6 21010 ด.ช.สรวิศ ปางบ้ารุง ม่วง หอ้ง 6
7 20827 ด.ช.พัฒนเทวา สุริยะ เขียว หอ้ง 3
8 20788 ด.ช.ภัคภณ กัมปนาทบวร แดง หอ้ง 1

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 4 ขว้างบอล ชั น ป.2 ชาย

ประเภทลาน



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 20619 ด.ญ.จิรัชยา ยอดใจ แดง หอ้ง 1
2 20419 ด.ญ.มาติกา คูหา เหลือง หอ้ง 4
3 20690 ด.ญ.วรารินทร์ ในฝัน ฟ้า หอ้ง 7
4 20506 ด.ญ.ภัคจิรา เช้ือจันทกึ ม่วง หอ้ง 6
5 20556 ด.ญ.วรณิชชา มหาไม้ เขียว หอ้ง 3
6 20465 ด.ญ.พลอยแก้วใส วัฒนานันท์ ขาว หอ้ง 5
7 20702 ด.ญ.ขวัญพิชชา กิตติอุดมทรัพย์ แสด หอ้ง 8
8 20390 ด.ญ.ชัญญาภัค ชัยเลิศ น้้าเงิน หอ้ง 2

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 5 ขว้างบอล ช้ัน ป.3 หญิง



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 20666 ด.ช.ชยังกูร ณ ล้าพูน ม่วง หอ้ง 6
2 20493 ด.ช.ธันวา สิงหโ์ตวะนา แดง หอ้ง 1
3 20415 ด.ช.ภัทร พรหมจรรยา น้้าเงิน หอ้ง 2
4 20675 ด.ช.ตระกูล ไชยเชษฐ์ เหลือง หอ้ง 4
5 20576 ด.ช.ฉัทชนันท ์แก้วค้าฟู เขียว หอ้ง 3
6 20713 ด.ช.ปวริศ รณไพรี แสด หอ้ง 8
7 20542 ด.ช.นฤเบศ จินดาหลวง ฟ้า หอ้ง 7
8 20410 ด.ช.พิชยพัฒน์ พิริยะจีระอนันต์ ขาว หอ้ง 5

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 6 ขว้างบอล ช้ัน ป.3 ชาย

ประเภทลาน



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 20346 ด.ญ.ธาริดา เกษประดิษฐ แสด หอ้ง 8
2 20173 ด.ญ.ทกัษอร สุภาวงค์ เหลือง หอ้ง 4
3 20199 ด.ญ.สุพิชญา จันทร์ศรี แดง หอ้ง 1
4 20210 ด.ญ.ณัชถา แสงสินธุ์ ม่วง หอ้ง 6
5 20239 ด.ญ.สุภัคชญา ช่ืนใจ ขาว หอ้ง 5
6 20038 ด.ญ.เบญญาภา พันธ์ซาว น ้าเงิน หอ้ง 2
7 20027 ด.ญ.ชญานิษฐ์ ปานประดิษฐ์ ฟ้า หอ้ง 7
8 20271 ด.ญ.ปาณิศรา สารชัย เขียว หอ้ง 3

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 7 ทุ่มน ้าหนกั ชั น ป.4 หญิง



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 20342 ด.ช.ณภัทร ดีประสิทธิ์ แสด หอ้ง 8
2 20310 ด.ช.นฤบดี ทพิย์วรรณ น ้าเงิน หอ้ง 2
3 20206 ด.ช.ชนินทร เขมพัฒนพงศ์ ม่วง หอ้ง 6
4 20183 ด.ช.ปุณณวิทย์ บังคมเนตร ฟ้า หอ้ง 7
5 20075 ด.ช.ชัยธวัช สงบ เหลือง หอ้ง 4
6 20022 ด.ช.กรภัทร สินธุวงศานนท์ แดง หอ้ง 1
7 20289 ด.ช.สิทธินนท ์เศรษฐกิจ ขาว หอ้ง 5
8 20291 ด.ช.อุกกฤษ หลานป้อ เขียว หอ้ง 3

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 8 ทุ่มน ้าหนกั ชั น ป.4 ชาย



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 19978 ด.ญ.สุภานัน วาณิชย์เลิศธนาสาร แสด หอ้ง 9
2 19732 ด.ญ.พิชญ์สุกานต์ ทัง่เชียงใหม่ แดง หอ้ง 1
3 19912 ด.ญ.ฐนัชญ์พร ทศภาทนิรัตน์ ฟ้า หอ้ง 7
4 19629 ด.ญ.ปานไพลิน ปานกลัด ขาว หอ้ง 5
5 19854 ด.ญ.กานต์พิชชา ปัญโญ ชมพู หอ้ง 8
6 19727 ด.ญ.ปริยากร ประเสริฐศร ม่วง หอ้ง 6
7 19789 ด.ญ.วรวลัญช์ ธนโชติโภคินันท์ เขียว หอ้ง 3
8 19877 ด.ญ.ณธิดา บัณฑิตชีวะกุล น้้าเงิน หอ้ง 2
9 เหลือง หอ้ง 4

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 9 ทุ่มน้้าหนกั ช้ัน ป.5 หญิง



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 21097 ด.ช.พานทอง ตะกรุดทอง ชมพู หอ้ง 8
2 19895 ด.ช.อชิรวิชญ์ ประสบเกียรติ ม่วง หอ้ง 6
3 19627 ด.ช.ปวรปรัชญ์ โลแก้ว ขาว หอ้ง 5
4 19870 ด.ช.ธีรภัทร เครือธง เขียว หอ้ง 3
5 19920 ด.ช.ธนชาติ ประสาททอง แดง หอ้ง 1
6 19584 ด.ช.ภาณุพงศ์ อุประโจง น้้าเงิน หอ้ง 2
7 19964 ด.ช.นนน มานิตย์ แสด หอ้ง 9
8 19820 ด.ช.ธีรภัทร ขาเหล็ก ฟ้า หอ้ง 7
9 เหลือง หอ้ง 4

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 10 ทุ่มน้้าหนกั ช้ัน ป.5 ชาย



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 19376 ด.ญ.ครองขวัญ บุญมาปะ ขาว หอ้ง 5
2 19420 ด.ช.เสฏฐชัย จิรานุสรณ์กุล น ้าเงิน หอ้ง 2
3 19171 ด.ญ.ชนัญชิตา ภิรมย์ ฟ้า หอ้ง 7
4 19100 ด.ญ.วรัญธภรณ์ มะโนแปง ม่วง หอ้ง 6
5 19415 ด.ญ.ศศินา โคนารีอุส เขียว หอ้ง 3
6 19339 ด.ญ.ทชัชญา วรรณศุภลาภ ชมพู หอ้ง 8
7 19402 ด.ญ.พิมพ์มาดา ฟักทอง แดง หอ้ง 1
8 19505 ด.ญ.สุธีภัทร ร่วมพิทกัษ์กุล แสด หอ้ง 9
9 19213 ด.ญ.สุทนศิรินทร์ พงษ์ไฝ เหลือง หอ้ง 4

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 11 ทุ่มน ้าหนกั ชั น ป.6 หญิง



ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล สี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 สถิตท่ีิดท่ีีสุด ผลการแข่งขัน หมายเหตุ

1 19229 ด.ญ.ฐิตารีย์ ฉายบุ น ้าเงิน หอ้ง 2
2 19078 ด.ช.ธนพล จ้าใจ แดง หอ้ง 1
3 19230 ด.ช.ณภัทร ทศันภักด์ิ ม่วง หอ้ง 6
4 19326 ด.ช.กัญจน์ ชูวุฒยากร เขียว หอ้ง 3
5 19168 ด.ช.คีย์ตวรรณ อุ่นอินต๊ะ ฟ้า หอ้ง 7
6 19334 ด.ช.โชติวาสน์ ศิริประโชติ ขาว หอ้ง 5
7 19074 ด.ช.เตชินท ์อินทรักษ์ เหลือง หอ้ง 4
8 19357 ด.ช.เพชรแท ้คุณดิลกกิตติ ชมพู หอ้ง 8
9 19500 ด.ช.รัฐศาสตร์ ชัยสุวรรณ แสด หอ้ง 9

ผูบ้นัทึก ..............................................................................................................................

ประเภทลาน

ใบส่งรายช่ือนักกรฑีา / ใบบนัทึกผลการแข่งขัน
รายการที่ 12 ทุ่มน ้าหนกั ชั น ป.6 ชาย




