
                                                                                       

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี  47 

ระหวา่งวนัท่ี 10 - 16  มกราคม  2563 ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา  มหาวิทยาลยัรังสิต     

ประจ าวนัท่ี 14   มกราคม  2563     

ล าดบัที่ คู่ท่ี 
รุ่น/น ้าหนกั/ก.ก. 
รอบการแข่งขนั 

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

1 53 
S หญิง 40-45 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ศิริวิมลวลัย ์ศรีเจริญ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แดง แดง 
WP รุสนาณีย ์มาหน๊ะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น้ำเงิน 

2 54 
S หญิง 40-45 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ศศิประภา สุขใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แดง น้ำเงิน 
WP ธมลวรรณ กิจโสภี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ น้ำเงิน 

3 65 
A ชาย 45-50 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

มูฮ าหมดัอาฟิก ยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แดง แดง 
WP นิเวศน์ นาแพง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ำเงิน 

4 66 
A ชาย 45-50 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

นิตินยั ถ ้าแกว้ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
WP ภทัรพล แท่นนิล มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี น้ำเงิน 

5 55 
A หญิง 45-50 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

อสัมา เจ๊ะมะ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
WP กฤษณา มหิมา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ น้ำเงิน 

6 56 
A หญิง 45-50 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ฟิรดาวส์ ดุรอแม มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต แดง แดง 
WP อกัษรสวรรค ์ร้ายไธสง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

7 67 
B ชาย 50-55  ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

นิธินยั ถ ้าแกว้ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
WP อานสั ซีเซ็ง มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ น้ำเงิน 

8 68 
B ชาย 50-55  ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ประวีณ โลกวิจิตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี แดง น้ำเงิน 
WP คณิน อนัทบัทิม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

9 57 
B หญิง 50-55  ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ชลลดา เจยาคม มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง น้ำเงิน 
WP อารียา ชาญพงษพ์นัธ์ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

10 58 
B หญิง 50-55  ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

อาทิตยา สายสิญจน์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แดง น้ำเงิน 
WP ฐิตารีย ์สายฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น้ำเงิน 

11 69 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

อภิสิทธ์ิ พะวงัคาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แดง น้ำเงิน 
TKO พีรพล มิตทสาร มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

12 70 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ธนพล ศรีสุขใส มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี แดง แดง 
RSC เทวญั แสนเงิน มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต น้ำเงิน 

13 59 
C หญิง 55-60 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

วรรณดี บุญเพช็ร มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต แดง แดง 
WP ณัฏฐธิดา แปะซิว มหาวิทยาลยัทกัษิณ น้ำเงิน 

14 60 
C หญิง 55-60 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ฐิติมา ประจง มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา แดง น้ำเงิน 
WP ณัฐรดี บริสุทธ์ิสวสัด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น้ำเงิน 

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

(นายนกัรบ ทองแดง) 

ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจกัสีลตัแหง่ประเทศไทย 

                                         



                                          

                                                                                                     

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี  47 

ระหวา่งวนัท่ี 10 - 16  มกราคม  2563 ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัท่ี 14  มกราคม  2563    

ล าดบัที่ คู่ท่ี 
รุ่น/น ้าหนกั/ก.ก. 
รอบการแข่งขนั 

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

15 71 
D ชาย 60-65 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

กิติศกัด์ิ โคตรปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง แดง น้ำเงิน 
WP ดาฮาลนั เปาะดิงซามู มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต น้ำเงิน 

16 72 
D ชาย 60-65 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

อาดีลนั เจ๊ะแมง มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง น้ำเงิน 
TKO ฮาฟิต อาแด มหาวิทยาลยัทกัษิณ น้ำเงิน 

17 61 
D หญิง 60-65 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

สุวภทัร โพธ์ิงามวงศ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แดง แดง 
WP เจนจิรา หวา้นเครือ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

18 62 
D หญิง 60-65 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ศิริลกัษณ์ เขียนโคกกรวด มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา แดง น้ำเงิน 
WP แครทรียา แสนอุบล มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี น้ำเงิน 

19 73 
E ชาย 65-70 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

นาวี สุรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต แดง แดง 
TKO ซุบฮี สะแลแม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น้ำเงิน 

20 74 
E ชาย 65-70 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

มะรอมลี คูลี มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง น้ำเงิน 
WP สุรศกัด์ิ ดอกค า มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

21 63 
E หญิง 65-70 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

อริน จนัทร์ชูเพชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั แดง แดง 
WP ปวีณา ศรีอินทร์สุทธ์ิ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี น้ำเงิน 

22 64 
E หญิง 65-70 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

อรญา ชูสุวรรณ์ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
RSC นิตยา ป้อพนัธ์ุดุง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้ำเงิน 

23 75 
F ชาย 70-75 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

ศูฟี โวะ มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง แดง 
WP มูหามดัฮาริส กูโน มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ น้ำเงิน 

24 76 
F ชาย 70-75 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

กฤษณา แสงทอง มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ แดง น้ำเงิน 
WP กูอิบรอเฮม กูบาฮา มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

25 77 
G ชาย 75-80 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

พงษน์รินทร์ ศรีโคตร มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง น้ำเงิน 
WP มูฮมัหมดัศอ็บรี บ่าวเต๊ะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น้ำเงิน 

26 78 
G ชาย 75-80 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

อดิศกัด์ิ บือราเฮง มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
WP ภูมิศกัด์ิ งนัเกาะ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

27 79 
I ชาย 85-90 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

พิมพิราช ตน้เขียว มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต แดง แดง 
WP ชาตรี อินทแ์ถม มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ น้ำเงิน 

28 80 
I ชาย 85-90 ก.ก. 
รอบรองชนะเลิศ 

สุรวิช ศรีระน า มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ แดง น้ำเงิน 
WP อนุวตัร์ หวงัเสล่ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต น้ำเงิน 

    ลงช่ือ.................................................... 
(นายนักรบ ทองแดง) 

ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลตัแห่งประเทศไทย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


