
อันดับที่ หมายเลข ทีม ช่ือ หมายเหตุ

1 A5 เอน็ดูลม้ นายกิตติ ทบัมีบุญ

2 A2 PIPSIZA นายสุวินยั ช่ืนใจ

3 A10 YSS IPONE  สอาดล าปาง นายณัฐวุธ พากเพียน

4 A3 วฒันพานิช - เบสเจริญยนต์ นายศราวุธ วาระวะ

5 A1 บา้นลูกโป่ง นายราเชนทร์ ไชยยะ

6 A11 แหลมทอง นายทองพนู โคกโพธ์ิ

7 A8 เอน็ดูโร่สายเมา นายธีระพงษ ์จกัรแกว้

 ผลการแข่งขนั รุ่นนบัรอบ  Kawasaki 150cc.                         วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อันดับที่ หมายเลข ทีม ช่ือ หมายเหตุ

1 B5 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม นายเทิดภูมิ บุญส าเร็จ

2 B8 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม ด.ช.ธนภทัร ธารี

3 B14 YSS IPONE ` สอาดล าปาง นายณัฐพล ขจรค า

4 B6 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม นายสุธีร์ ธญัญเจริญ

5 B15 YSS IPONE  สอาดล าปาง นายธนากร วงศวิ์ชยั

6 B3  เอก็ซ์  ซบัวลัย์ นายประจกัร แสงทอง

7 B18 อิปอน นายศราวุฒิ ผสมสุทธิสิน

Kawasaki Enduro 3 Hrs. R5 Phetchabun

                                                                ผลการแข่งขนั รุ่นนบัรอบ  Kawasaki 140cc.                              วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562



 ผลการแข่งขนั รุ่นนบัรอบ  Kawasaki 150cc. Lady                       วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อนัดบัที่ หมายเลข ทีม ช่ือ หมายเหตุ

1 L2 API  ชยัภูมิเอน็ดูโร่ น.ส. พรรณธวิา สภุวงศ์

2 L3 แหลมทอง เอน็ดูโร่ ด.ญ. ลลีาวด ียาขามป้อม

3 L1 บ่อวินเอน็ดูโร่ น.ส. สุพิชฌาย ์สนิทยานนท์

4 L4 แหลมทอง เอน็ดูโร่ น.ส. สรุรัีตน์ ยาขามป้อม

5 L5 วฒันพานิช น.ส. มนุนิทร เจรญิไวย์

   ผลการแข่งขนั รุ่นนบัรอบ  Versys -X300                                        วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อนัดบัที่ หมายเลข ทีม ช่ือ หมายเหตุ

1 X6 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม นายวิชญป์พล รัตนพนัธุ์แตง

2 X2 โปรโมโตสปอร์ท นายชยัวฒัน์ อินทร์ฉาย

3 X1 Janejira Racing Team นายนพพล ตุลาธาร

4 X5 โมโตฮอลิค ราชพฤกษ์ นายศุภโชค เกตุดี

5 X4 วชัร คาวาซากิ สระบุรี นายสมยศ จนัร์องอาจ

6 X3 นายธีรกูล ป่ินป้อง
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อนัดบัที่ หมายเลข ทีม ช่ือ หมายเหตุ

1 M5 เอน็ดูลม้ AMERON นายอทัุย สามรัีมย์

2 M1 MPC KORAT นายเฉลิมพล แชจอหอ

3 M3 MPC KORAT นายสุทธิพงษื ปลัง่ประโทก

4 M4 เอน็ดูลม้ นายปฐมพงษ ์ผดุงโกเมด็

5 M2 MPC KORAT นายประสานโชค นิลดอนขวาง
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อนัดบัท่ี หมายเลข ช่ือทีมแข่ง นกัแข่งคนท่ี1 นกัแข่งคนท่ี2 จ านวนรอบ

1 C1 หมบัเขา้ให้ คุณวีรวชัญ์ คุณสกุลรัตน์ กิจสงวน 12

2 C3 ศูนยบ์รรเทาทุกขห์มี คุณ ปิยะพล สินดี คุณ ธนัวา สุริวงศ์ 11

3 C2 หมูยืนขา้งหมี - หมียืนขา้งหมู คุณภีม คุณแว่น 9

        ผลการแข่งขนั รุ่นนบัรอบ  KLX230                                    วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

 ผลการแข่งขนั  ส่ือมวลชน                           วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562



 ผลการแข่งขนั รุ่น1 ชัว่โมง Adventure Open                           วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อนัดบัท่ี หมายเลข ช่ือทีมแข่ง นกัแข่งคนท่ี1 นกัแข่งคนท่ี2 จ านวนรอบ

1 E5 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม นายวิชญป์พล รัตนพนัธุ์แตง นายธเนศ เผือกพนัธ์มุข 16

2 E4 MARK SUPERBIKE นายมคัรานนท ์ทานะ นายณัฐพล นิลศิลป์ 16

3 E3 PROMOTOR SPORT นายสิทธิชยั แสงนทัธี นายธนากร กฤตยาวฒัน์ 16

4 E1 Janejira Racing Team นายนพพล ตุลาธาร นายสาธิต สถิตยดี์ 16

5 E2 โมโตฮอลิค ราชพฤกษ์ นายธีระ พทุธไทย นายศุภโชค เกตุดี 15
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  ผลการแข่งขนัรุ่น 3 ชัว่โมง  KLX250                                               วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อนัดบัที่ หมายเลข ช่ือทีมแข่ง นักแข่งขีค่นที1่ นักแข่งขีค่นที2่ นักแข่งขีค่นที3่ จ านวนรอบ

1 K5 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม นายเทิดภูมิ บุญส าเร็จ นายธเนศ เผือกพนัธ์มุข นายวิชญป์พล รัตนพนัธุ์แตง 26

2 K3 CROSS FLYING TEAM นายสพล สมรูป นายจตุรงค ์มะณี นายชยัพฤกษ ์แสงอรุณ 26

3 K6 HUNTER IPONE นายสิทธิชยั แสงนทัธี นายศราวุฒิ ผสมสุทธิสิน นายสนัน่ ประทุมยศ 26
4 K8 เอน็ดูลม้ ทีม นายภาคิน เกียรติรตน นายอุทยั สามีรัมย์ นายกิตติ ทบัมีบุญ 26

5 K10 YSS IPONE  สอาดล าปาง นายลิขิต พลเคน นายณัฐพล ศรีนวลฟตูะ๊ นายสมภพ ดีมี 25

6 K1 เก่ง 31 เซอร์วิส & โมดิโฟร์ เพชรบูรณ์ นายเอกราช ตาแจง้ นายธานิท รุจิหิรัญกร นายวีระพนัธ์ อินพร 23

7 K4 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม นายสุธีร์ ธญัญเจริญ นายกฤษณพนัธ์ จนัทึก นายไมตรี จิรัฐิติกาลพนัธุ์ 21



  ผลการแข่งขนัรุ่น 3 ชัว่โมง  KLX250 Open                                            วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อนัดบัที่ หมายเลข ช่ือทีมแข่ง นักแข่งขีค่นที1่ นักแข่งขีค่นที2่ นักแข่งขีค่นที3่ จ านวนรอบ

1 H7 บ่อวินเอน็ดูโร่ BY ขา้วหลามเรสซ่ิง นายธนรัตน์ เพญ็จนัทร์ นายพสธร ทิมเท่ียง นายวิศณุกร ค  าทองหลาง 27

2 H1 บา้นลูกโป่ง นายวนัมงคล ยาบุญนะ นายณัฐนนัท ์ปัญญาราษฏร์ 26

3 H10 YSS IPONE  สอาดล าปาง นายลิขิต พลเคน นายณัฐพล ศรีนวลฟตูะ๊ นายสมภพ ดีมี 25

4 H9 โมโต ฮอลิค ราชพฤกษ์ นายปิยะพงษ ์ชูใจ นายจิรพนัธุ์ เสียงดงั นายธีระ พทุธไทย 24

5 H4 เก่ง 31 เซอร์วิส & โมดิโฟร์ เพชรบูรณ์ นายเอกราช ตาแจง้ นายธานิท รุจิหิรัญกร นายวีระพนัธ์ อินพร 23

6 H2 โปรโมโตสปอร์ท นายธนโชติ อินทโชติ นายชยัวฒัน์ อินทร์ฉาย นายธนากร กฤตยาวฒัน์ 23

ผลการแข่งขนัรุ่น 3 ชัว่โมง Production 250cc.                                      วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อนัดบัที่ หมายเลข ช่ือทีมแข่ง นักแข่งขีค่นที1่ นักแข่งขีค่นที2่ นักแข่งขีค่นที3่ จ านวนรอบ

1 P4 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม นายเทิดภูมิ บุญส าเร็จ นายธเนศ เผือกพนัธุ์มุข นายวิชญปพล รัตนพนธุ์แตง 26

2 P2 CROSS FLYING TEAM นายสพล สมรูป นายจตุรงค ์มะณี นายชยัพฤกษ ์แสงอรุณ 26

3 P6 HUNTER IPONE นายสิทธิชยั แสงนทัธี นายศราวุฒิ ผสมสุทธิสิน นายสนัน่ ประทุมยศ 26

4 P7 เอน็ดูลม้ทีม นายภาคิน เกียรติรตน นายอุทยั สามีรัมย์ นายกิตติ ทบัมีบุญ 26

5 P5 HUNTER IPONE นายอิศรา แกว้เขียว นายชนนัทสิ์ทธ์ิ ภคัหิรัญสกุล นายธีรยทุธ มิตรชลาพนัธ์ 24

6 P3 ศรีประจนัตว์ฒันยนต ์โชคสายสกุลทีม นายสุธีร์ ธญัญเจริญ นายกฤษณพนัธ์ จนัทึก นายไมตรี จิรัฐิกาลพนัธุ์ 21

7 P1 บา้นลูกโป่ง นายอ านาจ มานรัตน์ นายไพศาล แขง็ธญัญกิจ 19



   ผลการแข่งขนัรุ่น 3 ชัว่โมง Kawasaki 140cc.                                         วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อนัดบัที่ หมายเลข ช่ือทีมแข่ง นักแข่งขีค่นที1่ นักแข่งขีค่นที2่ นักแข่งขีค่นที3่ จ านวนรอบ

1 T3 สยามเอน็ดูโร่ ด.ช. อรุณสวสัด์ิ ศมานุกร นายธนกฤต เมฆเงิน นายจกัริน ยงัสุข 27

2 T2 เอน็ดูโร่ สายเมา นายมานพ ศรียารักษ์ นายธีระพงษ ์จกัรแกว้ นายประจกัร แสงทอง 26

3 T7 YSS IPONE  สอาดล าปาง นายณัฐวุธ พากเพียน นายคธาวุฒิ ปรีเปรม นายธนกร วงศวิ์ชยั 26

4 T5 วฒันพาณิชย์ นายศราวุธ วาระวะ นายวรวุฒิ แซ่ล้ิม 25

5 T6 ด. โมโตสปอร์ต นายชยัยวฒัน์ ไชยชมภู นายดิเรก บุญตา นายสุรพฒัน์  ใจวงั 23

6 T1 บา้นลูกโป่ง นายปฏกั รินฤาษี นายราเชนทร์ ไชยยะ 22

  ผลการแข่งขนัรุ่น 3 ชัว่โมง Kawasaki 150cc.                                       วนัอาทิตย ์ท่ี 22 ธนัวาคม 2562

อนัดบัที่ หมายเลข ช่ือทีมแข่ง นักแข่งขีค่นที1่ นักแข่งขีค่นที2่ นักแข่งขีค่นที3่ จ านวนรอบ

1 W2 คาวาซากิ เพชรบูรณ์ นาย สามารถ เอ่ียมยวง นาย เกรียงศกัด์ิ จนัทมิน นาย พิศณัย ์ปล้ืมมนสั 25

2 W7 YSS IPONE  สอาดล าปาง นายณัฐพล ขจรค า นายเฉลิมพล เกษาพร นายอนุพงษ ์อ านาจปลูก 25

3 W4 หลวงศิริ นาย ณัฐขจร ครองเคหา นาย ถวลัย ์สวสัด์ิศรี นาย อุทยั มอไธสง 22

4 W3 นาย ภานุพงศ ์ไทยบณัฑิตย์ นาย อดิสร จนัทร์ จิตร นาย พงษธ์ร พินิจมนตรี 22
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