
                                                                            

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัที่  12   มกราคม  2563 

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

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

1 24 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบ 8 คน 

ศิริวิมลวลัย ์ศรีเจริญ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แดง แดง 
WP สุพรรณิกา แสนโพธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา น้ำเงิน 

2 25 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบ 8 คน 
เกศรา พละไชย มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี แดง น้ำเงิน 

DIS รุสนาณีย ์มาหน๊ะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น้ำเงิน 

3 26 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบ 8 คน 
ฟานีดา ดีแม มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง น้ำเงิน 

TKO ศศิประภา สุขใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น้ำเงิน 

4 27 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบ 8 คน 
แวซูไรด๊ะ แวสะแลแม มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง น้ำเงิน 

WP ธมลวรรณ กิจโสภี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ น้ำเงิน 

5 30 
A ชาย 45-50 ก.ก. 

รอบ 16 คน 
บุญฤทธ์ิ ราษรงค ์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง น้ำเงิน 

RSC นิตินยั ถ ้าแกว้ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

6 31 
A ชาย 45-50 ก.ก. 

รอบ 16 คน 
ณรงคฤ์ทธ์ิ รักบวัทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี แดง น้ำเงิน 

WP จกัรพรรณ์ หลอดชา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ น้ำเงิน 

7 32 
A ชาย 45-50 ก.ก. 

รอบ 16 คน 
ณัฐพงษ ์สีทอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม แดง น้ำเงิน 

WP ภทัรพล แท่นนิล มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี น้ำเงิน 

8 28 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบ 8 คน 
ฮาพีซะห์ สาแลแม มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา แดง น้ำเงิน 

WP อสัมา เจ๊ะมะ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

9 29 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบ 8 คน 

สุพรรษา เศรษฐโสภณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม แดง น้ำเงิน 
WP กฤษณา มหิมา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ น้ำเงิน 

10 30 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบ 8 คน 

ฟิรดาวส์ ดุรอแม มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต แดง แดง 
WP อรอนงค ์จนัทร์เงิน มหาวิทยาลยัทกัษิณ น้ำเงิน 

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

(นายนักรบ ทองแดง) 
ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 



                                                                                  

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัที่ 12 มกราคม  2563    

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

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

11 31 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบ 8 คน 

อกัษรสวรรค ์ร้ายไธสง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา แดง แดง 
WP ปภาดา สิงห์บุระอุดม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น้ำเงิน 

12 33 
B ชาย 50-55  ก.ก. 

รอบ 8 คน 
ภูมินทร์ สวสัด์ิไทร มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต แดง น้ำเงิน 

TKO นิธินยั ถ ้าแกว้ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

13 34 
B ชาย 50-55  ก.ก. 

รอบ 8 คน 
อานสั ซีเซ็ง มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ แดง แดง 

WP ชชัชาย แจ่มจนัทร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ น้ำเงิน 

14 35 
B ชาย 50-55  ก.ก. 

รอบ 8 คน 
อนุชิต แดงเฉย มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี แดง น้ำเงิน 

WP ประวีณ โลกวิจิตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 

15 36 
B ชาย 50-55  ก.ก. 

รอบ 8 คน 
นซัรุดดีน นิกานิ มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง น้ำเงิน 

WP คณิน อนัทบัทิม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

16 32 
C หญิง 55-60 ก.ก. 

รอบ 16 คน 

ณัฐรดี บริสุทธ์ิสวสัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แดง แดง 
RSC ปภาวิณี เก้ือก่อบุญ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

17 33 
C หญิง 55-60 ก.ก. 

รอบ 16 คน 

มาริษา จินดา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง แดง น้ำเงิน 
TKO ณัชชา สารเสนา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี น้ำเงิน 

18 37 
C ชาย 55-60 ก.ก. 

รอบ 8 คน 

จิรภทัร ใจยะกวา้ง มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ แดง น้ำเงิน 
RSC อภิสิทธ์ิ พะวงัคาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ำเงิน 

19 38 
C ชาย 55-60 ก.ก. 

รอบ 8 คน 

อามานสั เส็นทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา แดง น้ำเงิน 
WP พีรพล มิตทสาร มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

20 39 
C ชาย 55-60 ก.ก. 

รอบ 8 คน 

ฆอซาหลี ปังหลีเส็น มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง น้ำเงิน 
WP ธนพล ศรีสุขใส มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 

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

(นายนักรบ ทองแดง) 
ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 



                                                                                       

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั้ งท่ี  47 

ระหว่างวนัท่ี 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัท่ี  12  มกราคม  2563    

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

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

21 40 
C ชาย 55-60 ก.ก. 

รอบ 8 คน 

ศิรชชั เอี่ยมศิริ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ แดง น้ำเงิน 
WP เทวญั แสนเงิน มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต น้ำเงิน 

22 34 
D หญิง 60-65 ก.ก. 

รอบ 16 คน 
ตอเฮเราะห์ กียะ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ แดง น้ำเงิน 

WP ศิริลกัษณ์ เขียนโคกกรวด มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

23 35 
D หญิง 60-65 ก.ก. 

รอบ 16 คน 
สุชาดา ค าวนั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม แดง น้ำเงิน 

WP สุกนัยา รักษศ์รีทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต น้ำเงิน 

24 36 
D หญิง 60-65 ก.ก. 

รอบ 16 คน 
อีฟฟาร์ดะห์ ดะมิแล มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ แดง น้ำเงิน 

DIS กาญจนา ฉิมมะ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง น้ำเงิน 

25 37 
D หญิง 60-65 ก.ก. 

รอบ 16 คน 
แครทรียา แสนอุบล มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี แดง แดง 

DIS ธญัชนก ไทยมณี มหาวิทยาลยับูรพา น้ำเงิน 

26 41 
D ชาย 60-65 ก.ก. 

รอบ 8  คน 

กิติพร งามสง่า มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ แดง น้ำเงิน 
WP กิติศกัด์ิ โคตรปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง น้ำเงิน 

27 42 
D ชาย 60-65 ก.ก. 

รอบ 8  คน 

ชานน รามณี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา แดง น้ำเงิน 
WP ดาฮาลนั เปาะดิงซามู มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต น้ำเงิน 

28 43 
D ชาย 60-65 ก.ก. 

รอบ 8  คน 

อาดีลนั เจ๊ะแมง มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
TKO สราวุฒิ หลินมา มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต น้ำเงิน 

29 44 
D ชาย 60-65 ก.ก. 

รอบ 8  คน 

อภิสิทธ์ิ หวนัสู มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา แดง น้ำเงิน 
WP ฮาฟิต อาแด มหาวิทยาลยัทกัษิณ น้ำเงิน 

30 45 
F ชาย 70-75 ก.ก. 

รอบ 16  คน 

กูอิบรอเฮม กูบาฮา มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
RSC สุริยา เภอเกลี้ยง มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา น้ำเงิน 

31 46 
F ชาย 70-75 ก.ก. 

รอบ 16  คน 

พิสิฐษ ์สรงจินดา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง แดง แดง 
DIS บาชีร มะเซ็ง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ น้ำเงิน 

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

ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
 

 


