
รายงานสรุปการจัดการแขงขันกีฬา

กาสะลองคำเกมส ระหวางวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562

# ประเภทกีฬา CRRU KPRU NSRU PSRU LPRU URU CMRU PCRU จัด

1 CR01-01 ฟุตบอล ทีมชาย /25 /25 /25 /25 /24 /22 /25 /30

2 CR02-01 ฟุตซอล ทีมชาย /14 /14 /17 /17 /14 /17 /17 /16

3 CR02-02 ฟุตซอล ทีมหญิง /13 /17 /17 /17 /12 /17 /15 /14

4 CR03-01 บาสเกตบอล ทีมชาย /14 /12 /14 /10 /15 /15 /12 /12

5 CR03-02 บาสเกตบอล ทีมหญิง /14 /11 /15 /11 /7 /13 /12 /12

6 CR04-01 วอลเลยบอล ทีมชาย /11 /17 /15 /13 /11 /18 /13 /14

7 CR04-02 วอลเลยบอล ทีมหญิง /14 /13 /13 /15 -0 /13 /14 /15

8 CR05-01 วอลเลยบอลชายหาด ทีมชาย /2 /3 /3 /2 /3 /4 /3 /2

9 CR05-02 วอลเลยบอลชายหาด ทีมหญิง /3 /3 /3 /2 /3 /3 /3 /3

10 CR06-01 เซปกตะกรอ ทีมชุด ชาย /10 /11 /10 /12 -0 /12 /13 /20

11 CR06-02 เซปกตะกรอ ทีมชุด หญิง /12 -0 /15 /12 -0 /12 /15 /0

12 CR06-03 เซปกตะกรอ ทีมเดี่ยว ชาย /4 /5 /5 /5 /4 /5 /13 /5

13 CR06-04 เซปกตะกรอ ทีมเดี่ยว หญิง /5 /4 /5 /9 -0 /5 /15 /6

14 CR06-05 เซปกตะกรอ ทีมคู ชาย /2 /7 /3 /6 /0 /3 /13 /4

15 CR06-06 เซปกตะกรอ ทีมคู หญิง /2 /3 /3 /6 -0 /3 /15 /3

16 CR07-01 แฮนดบอล ทีมชาย /16 /17 /21 /15 -0 /19 /14 /16

17 CR07-02 แฮนดบอล ทีมหญิง /15 /16 -0 /14 -0 /11 /13 /16

18 CR08-01 เปตอง ประเภท ทีมชาย /4 /5 /4 /4 /3 /4 /4 /3

19 CR08-02 เปตอง ประเภท ทีมหญิง /4 /4 /4 /4 /3 /4 /4 /4

20 CR08-03 เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /1

21 CR08-04 เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2

22 CR08-05 เปตอง ประเภท ชายคู /6 /5 /6 /6 /2 /6 /6 /6

23 CR08-06 เปตอง ประเภท หญิงคู /6 /5 /6 /6 /5 /5 /6 /5

24 CR08-07 เปตอง ประเภท คูผสม /6 /6 /6 /6 /6 /6 /6 /9

25 CR08-08 เปตอง ประเภท Shooting ชาย /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1

26 CR08-09 เปตอง ประเภท Shooting หญิง /0 /0 /0 /1 /1 /1 /1 /1

27 CR09-02 มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แตไมเกิน 52 กก. /1 -0 /1 -0 -0 /0 /1 /1

28 CR09-03 มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แตไมเกิน 56 กก. /1 /1 -0 -0 -0 /1 -0 /1

29 CR09-04 มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนไลทเวลเตอรเวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แตไมเกิน 64 กก. /1 /1 /1 /1 -0 /0 -0 /1

30 CR09-05 มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนเวลเตอรเวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แตไมเกิน 69 กก. /1 /1 -0 -0 /1 /1 -0 /1

31 CR09-06 มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แตไมเกิน 75 กก. /1 /1 /0 -0 -0 /0 /1 -0

32 CR09-07 มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนไลทเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แตไมเกิน 81 กก. /1 -0 /1 -0 -0 /1 /1 -0

33 CR09-08 มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนไลทฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แตไมเกิน 48 กก. /1 /1 -0 -0 -0 /1 -0 /1

34 CR09-09 มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แตไมเกิน 51 กก. /0 /1 -0 -0 /1 /1 -0 /1

35 CR09-10 มวยสากลสมัครเลน หญิง รุนแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แตไมเกิน 54 กก. /1 /1 /1 -0 -0 /1 /1 -0

36 CR09-13 มวยสากลสมัครเลน ชาย รุนไลทเวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แตไมเกิน 60 กก. /1 -0 -0 /1 /1 /0 -0 /1

37 CR10-01 มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไมเกิน 51 กก. /0 /0 -0 -0 -0 /1 /1 /1

38 CR10-02 มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แตไมเกิน54กก. /1 /0 -0 -0 /1 /1 /1 /1

39 CR10-03 มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนเฟเธอรเวท น้ำหนักเกิน 54กก. แตไมเกิน57กก. /1 -1 -0 -0 /1 /0 /1 /1

40 CR10-04 มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนไลทเวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แตไมเกิน 60 กก. /1 /1 -0 -0 /1 /0 -0 /1

41 CR10-05 มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนไลทเวลเตอรเวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แตไมเกิน 63.5 กก. /1 /1 /1 -0 /1 /0 /1 /1

42 CR10-06 มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนเวลเตอรเวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไมเกิน 67 กก. /1 /1 -0 -0 /1 /0 /1 /1

43 CR10-07 มวยไทยสมัครเลน ชาย รุนไลทมิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แตไมเกิน 71 กก. /0 /1 /1 -0 /0 /1 /1 -0

44 CR10-08 มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แตไมเกิน 48 กก. /1 -0 -0 -0 -0 /1 /1 /1

45 CR10-09 มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไมเกิน 51 กก. /1 -0 /1 -0 /0 /0 /1 /1

46 CR10-10 มวยไทยสมัครเลน หญิง รุนแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แตไมเกิน 54 กก. /0 -0 /1 -0 /0 /1 /1 -0

47 CR11-01 เทนนิส ทีมชาย /6 /6 /4 /5 /2 /4 -0 /6

48 CR11-02 เทนนิส ทีมหญิง /0 /6 -0 /5 /3 /4 -0 /6

49 CR11-03 เทนนิส ชายเดี่ยว /2 /2 /2 /2 /2 /2 -0 /1

50 CR11-04 เทนนิส หญิงเดี่ยว /2 /2 -0 /2 /3 /2 -0 /1

51 CR11-05 เทนนิส ชายคู /4 /4 /4 /4 /2 /4 -0 /2

52 CR11-06 เทนนิส หญิงคู /4 /4 -0 /4 /3 /4 -0 /2

53 CR11-07 เทนนิส คูผสม /4 /4 -0 /4 -0 /4 -0 /4

54 CR12-01 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลชาย รุนไมเกิน 54 กก. น้ำหนักไมเกิน 54 กก. /1 -0 /0 /1 -0 /1 -0 /1

55 CR12-02 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลชาย รุนไมเกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แตไมเกิน 58 กก. /1 -0 /1 /1 -0 /1 -0 /1
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56 CR12-03 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลชาย รุนไมเกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แตไมเกิน 63 กก. /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 -0

57 CR12-04 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลชาย รุนไมเกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แตไมเกิน 74 กก. /1 /1 /1 /1 -0 /1 /1 -0

58 CR12-05 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลชาย รุนไมเกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แตไมเกิน 80 กก. /1 /1 /0 -0 -0 /1 -0 -0

59 CR12-07 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลชาย รุน 87 กก.ขึ้นไป /1 /1 -0 -0 -0 /1 -0 /1

60 CR12-08 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลหญิง รุนไมเกิน 46 กก. น้ำหนักไมเกิน 46 กก. /1 /1 /1 -0 -0 /0 /1 -0

61 CR12-09 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลหญิง รุนไมเกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แตไมเกิน 49 กก. /1 -0 /1 /1 -0 /0 /1 -0

62 CR12-10 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลหญิง รุนไมเกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แตไมเกิน 53 กก. /1 /1 /1 -0 -0 /1 /1 -0

63 CR12-11 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลหญิง รุนไมเกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แตไมเกิน 57 กก. /1 /1 -0 /1 -0 /1 -0 -0

64 CR12-14 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลหญิง รุนไมเกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แตไมเกิน 73 กก. /1 -0 /0 -0 -0 /1 -0 /0

65 CR12-15 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลหญิง รุน 73 กก. ขึ้นไป /1 /1 -0 /1 -0 /0 -0 /0

66 CR12-16 เทควันโด ประเภทตอสูบุคคลชาย รุนไมเกิน 68 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก.แตไมเกิน 68 กก. /0 -0 -0 /1 -0 /0 -0 /0

67 CR13-01 แบดมินตัน ทีมชาย /0 /6 /7 /6 -0 /6 /9 /7

68 CR13-02 แบดมินตัน ทีมหญิง /0 -0 /7 /6 -0 /6 -4 /7

69 CR13-03 แบดมินตัน ชายเดี่ยว /2 /2 /2 /2 /2 /2 /9 /2

70 CR13-04 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว /2 -0 /2 /2 /2 /2 /4 /2

71 CR13-05 แบดมินตัน ชายคู /4 /3 /4 /4 /2 /4 /9 /4

72 CR13-06 แบดมินตัน หญิงคู /2 /2 /4 /4 /2 /4 /4 /4

73 CR13-07 แบดมินตัน คูผสม /4 /4 /4 /4 /6 /4 /13 /4

74 CR14-01 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย /3 /5 /5 /5 -0 /8 /4 /5

75 CR14-02 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง /0 /5 /5 /3 -0 /3 /5 /0

76 CR14-03 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว /2 /2 /2 /2 -0 /2 /4 /2

77 CR14-04 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว /1 /2 /2 /2 -0 /2 /5 /2

78 CR14-05 เทเบิลเทนนิส ชายคู /2 /4 /4 /4 -0 /4 /4 /4

79 CR14-06 เทเบิลเทนนิส หญิงคู /0 /4 /4 /2 -0 /2 /5 /2

80 CR14-07 เทเบิลเทนนิส คูผสม /2 /4 /4 /4 -0 /4 /9 /4

81 CR15-01 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2

82 CR15-02 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2

83 CR15-03 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย /2 /2 /2 /2 -0 /2 /2 /2

84 CR15-04 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย /2 /1 -0 /2 /1 /2 /2 /2

85 CR15-05 กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย /2 /1 -0 /2 /1 /2 /3 /2

86 CR15-06 กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย /2 /1 /0 /1 /2 /2 /2 /1

87 CR15-07 กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย /2 -0 /2 /1 /2 /1 /2 /1

88 CR15-08 กรีฑา วิ่งขามรั้ว 110 เมตร ชาย /0 /2 -0 /1 -0 /1 /1 /2

89 CR15-09 กรีฑา วิ่งขามรั้ว 400 เมตร ชาย /2 /2 -0 /2 -0 /2 /2 -0

90 CR15-10 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย /4 /6 /6 /6 /4 /6 /8 /4

91 CR15-11 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย /5 /6 /6 /6 -0 /5 /9 -0

92 CR15-12 กรีฑา ขวางจักร ชาย /2 /2 -0 /2 /1 /0 /3 /2

93 CR15-13 กรีฑา ทุมน้ำหนัก ชาย /1 /2 /2 /2 -0 /0 /2 /2

94 CR15-14 กรีฑา พุงแหลน ชาย /2 /2 /2 /2 -0 /2 /2 /2

95 CR15-15 กรีฑา กระโดดไกล ชาย /2 /1 /2 /2 /1 /2 /1 /1

96 CR15-16 กรีฑา เขยงกาวกระโดด ชาย /2 -0 -0 /2 /1 /0 /1 /2

97 CR15-17 กรีฑา กระโดดสูง ชาย /1 -0 /1 /2 -0 /2 /2 /2

98 CR15-18 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง /2 /2 /2 /1 /1 /2 /2 /1

99 CR15-19 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง /2 /2 /2 /2 /1 /2 /2 /2

100 CR15-20 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง /2 /2 /2 /1 /1 /2 /2 /0

101 CR15-21 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง /1 -1 -0 -0 /1 /2 /2 -0

102 CR15-22 กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง /2 -0 -0 -0 /1 /2 /2 /1

103 CR15-23 กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง /0 -0 -0 -0 /1 /0 /2 -0

104 CR15-24 กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง /1 -0 -0 -0 /1 /1 /3 -0

105 CR15-25 กรีฑา วิ่งขามรั้ว 100 เมตร หญิง /0 /2 -0 /1 -0 /1 /1 /1

106 CR15-26 กรีฑา วิ่งขามรั้ว 400 เมตร หญิง /0 -0 -0 /1 /1 /1 /1 -0

107 CR15-27 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง /4 /5 /4 /6 -0 /6 /8 /2

108 CR15-28 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง /4 -0 -0 /6 -0 /6 /8 -0

109 CR15-29 กรีฑา ขวางจักร หญิง /2 -0 -0 /2 /2 /2 /2 /2

110 CR15-30 กรีฑา ทุมน้ำหนัก หญิง /2 -0 -0 /2 /2 /2 /2 /2
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111 CR15-31 กรีฑา พุงแหลน หญิง /2 /1 -0 /1 /2 /1 /2 /2

112 CR15-32 กรีฑา กระโดดไกล หญิง /1 -0 -0 /2 /1 /1 /2 /1

113 CR15-33 กรีฑา เขยงกาวกระโดด หญิง /0 -0 -0 /2 /1 /0 /2 /1

114 CR15-34 กรีฑา กระโดดสูง หญิง /1 -0 -0 /2 -0 /0 /2 /2

115 CR15-35 กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย /2 /1 -0 /2 /2 /2 /2 -0

116 CR15-36 กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง /2 -0 -0 -0 /2 /1 /2 -0

117 CR15-37 กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย /4 /5 -0 /5 /3 /4 /6 -0

118 CR15-38 กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง /3 -0 -0 /5 /4 /3 /4 -0

119 CR15-39 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย /4 /6 /0 /6 -0 /6 /4 -0

120 CR15-40 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง /4 /5 -0 /6 /5 /5 /0 -0

121 CR15-41 กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย (100,200,300 และ400) ชาย /4 /6 /6 /6 -0 /6 /6 /4

122 CR15-42 กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย (100,200,300 และ400) หญิง /4 /5 /5 /6 /5 /5 /14 /1

123 CR34-01 E-Sport Arena of Valor (ROV) /14 /10 /10 -0 /5 /12 /11 /6

124 CR34-02 E-Sport (PUBG) PC /4 /4 /4 -0 /3 /6 /4 -0

(อาจารยวรสฤษฎิ์ ปงเมือง)

ประธานฝายเทคนิคกีฬา
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