
                                                                            

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัที่  11 มกราคม  2563    

ล าดบัที ่ คู่ที่ 
รุ่น/น ้าหนกั/ก.ก. 
รอบการแข่งขนั 

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

1 9 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ฮาพีซะห์ สาแลแม มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา แดง แดง 

WP นทัชา ชาวหนองบวั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ำเงิน 

2 10 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
อสัมา เจ๊ะมะ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 

TKO ณัฐมล เชียงรัมย ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ น้ำเงิน 

3 11 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
สุพรรษา เศรษฐโสภณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม แดง แดง 

DIS โชติรัตน์ ศรีวิเชียร มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน 

4 12 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ภาคินี สนองดี มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ แดง น้ำเงิน 

WP กฤษณา มหิมา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ น้ำเงิน 

5 13 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
อาภาพร อินทองสี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แดง น้ำเงิน 

WP ฟิรดาวส์ ดุรอแม มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต น้ำเงิน 

6 14 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ศศิธร ต้ิวสุย มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา แดง น้ำเงิน 

WP อรอนงค ์จนัทร์เงิน มหาวิทยาลยัทกัษิณ น้ำเงิน 

7 15 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ทดัดาว ศิริรัตนพงค ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต แดง น้ำเงิน 

WP อกัษรสวรรค ์ร้ายไธสง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

8 16 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ปภาดา สิงห์บุระอุดม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แดง แดง 

WP ทรรศวรรณ ผ่องแกว้ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง น้ำเงิน 

9 10 
B ชาย 50-55  ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

อานสั ซีเซ็ง มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ แดง แดง 
WP หิรัญกฤษฎ์ิ ชูบวั มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง น้ำเงิน 

10 11 
B ชาย 50-55  ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ชชัชาย แจ่มจนัทร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แดง แดง 
WP วารศิลป์ ศรีสุข มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ น้ำเงิน 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายนักรบ ทองแดง) 
ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 



                                                                                  

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัที่  11 มกราคม  2563   เร่ิมท าการแข่งขนัเวลา 09.00 น. 

ล าดบัที ่ คู่ที่ 
รุ่น/น ้าหนกั/ก.ก. 
รอบการแข่งขนั 

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

11 12 
B ชาย 50-55  ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

เรืองศกัด์ิ กลิ่นล าดวน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา แดง น้ำเงิน 
WP อนุชิต แดงเฉย มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี น้ำเงิน 

12 13 
B ชาย 50-55  ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ประวีณ โลกวิจิตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี แดง แดง 
WP จิรพนธ์ ใจยะกวา้ง มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ น้ำเงิน 

13 14 
B ชาย 50-55  ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

นซัรุดดีน นิกานิ มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง แดง 
WP ศราวุฒิ สุขเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ำเงิน 

14 15 
B ชาย 50-55  ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

อบัดุล อามะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แดง แดง 
WP คณิน อนัทบัทิม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

15 17 
B หญิง 50-55  ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ศศิกานต ์มอญขาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แดง น้ำเงิน 

WP  วรรณิษา ปลดักลาง มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ น้ำเงิน 

16 18 
B หญิง 50-55  ก.ก. 

รอบคดัเลือก 

อารียา ชาญพงษพ์นัธ์ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
WP อิลฟาดีรา สมานนกุล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น้ำเงิน 

17 19 
B หญิง 50-55  ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
นนัทิกา ปัญญาคิด มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง แดง น้ำเงิน 

WP ปรางควิ์ไล วงับุญ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

18 20 
B หญิง 50-55  ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
อาทิตยา สายสิญจน์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แดง แดง 

WP กิตติยา แกว้อาษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี น้ำเงิน 

19 21 
B หญิง 50-55  ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
สุดา เหลืองอภิชาติกุล มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี แดง น้ำเงิน 

TKO กณัฎาวนี สุเด็ง มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต น้ำเงิน 

20 22 
B หญิง 50-55  ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
มณีรัตน์ นอ้ยภาษี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แดง แดง 

DIS อรปรียา ปราณข า มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายนักรบ ทองแดง) 

ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 



                                                                                       

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัที่  11 มกราคม  2563    

ล าดบัที ่ คู่ที่ 
รุ่น/น ้าหนกั/ก.ก. 
รอบการแข่งขนั 

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

21 23 
B หญิง 50-55  ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
อินทิรา โซ๊ะประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ แดง น้ำเงิน 

WP ฐิตารีย ์สายฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น้ำเงิน 

22 16 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

จีรศกัด์ิ บุญเต็ม มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต แดง น้ำเงิน 
WP จิรภทัร ใจยะกวา้ง มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ น้ำเงิน 

23 17 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

อิสมะแอ สาและ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ แดง น้ำเงิน 
WP อภิสิทธ์ิ พะวงัคาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ำเงิน 

24 18 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

อชัรัฟ บินมามะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แดง น้ำเงิน 
WP อามานสั เส็นทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา น้ำเงิน 

25 19 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

พีรพล มิตทสาร มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
WP เอกกมล เผือกพูลผล มหาวิทยาลยัรามค าแหง น้ำเงิน 

26 20 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

นนทวฒัน์ โคตรตสัสา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี แดง น้ำเงิน 
DIS ฆอซาหลี ปังหลีเส็น มหาวิทยาลยัทกัษิณ น้ำเงิน 

27 21 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

เขษมศกัด์ิ แสงไพโรจน์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แดง น้ำเงิน 
WP ธนพล ศรีสุขใส มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 

28 22 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

เกษม การรัมย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง แดง น้ำเงิน 
WP ศิรชชั เอี่ยมศิริ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ น้ำเงิน 

29 23 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ปฏิญญา ภูมิเดช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แดง น้ำเงิน 
WP เทวญั แสนเงิน มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต น้ำเงิน 

30 24 
E ชาย 65-70 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

นิรุทธ์ิ สวสัดี มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ แดง น้ำเงิน 
WP วริทธิ เทพากูล มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต น้ำเงิน 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายนักรบ ทองแดง) 
ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

 

 



 
                  

                                                                                         

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัที่  11 มกราคม  2563    

ล าดบัที ่ คู่ที่ 
รุ่น/น ้าหนกั/ก.ก. 
รอบการแข่งขนั 

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

31 25 
E ชาย 65-70 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ซุบฮี สะแลแม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แดง แดง 
RSC ธีรภทัร สุดตาซ้าย มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง น้ำเงิน 

32 26 
E ชาย 65-70 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

อนัวา ตูยง มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง น้ำเงิน 
WP ลุคมาน บือราเฮง มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ น้ำเงิน 

33 27 
E ชาย 65-70 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

มะรอมลี คูลี มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
TKO ณรงคศ์กัด์ิ แสงอร่าม มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี น้ำเงิน 

34 28 
E ชาย 65-70 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

สุรศกัด์ิ ดอกค า มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา แดง แดง 
WP กิตติชยั แจง้ข่าว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ำเงิน 

35 29 
E ชาย 65-70 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ปรณิน สิริภากุลธาดา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา แดง แดง 
WP บารมี ปฎิบตัิดี มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ น้ำเงิน 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายนักรบ ทองแดง) 
ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

                          


