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2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
สรุปเหรียญรางวัล 

ลำดับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
    

1 วิทยาเขตลำปาง  6 2 0 8 

2 วิทยาเขตอ่างทอง  0 2 2 4 

3 วิทยาเขตสุโขทัย  0 1 1 2 

4 วิทยาเขตเชียงใหม่  0 1 0 1 

5 วิทยาเขตตรัง  0 0 2 2 

6 วิทยาเขตอุดรธานี  0 0 1 1 

7 วิทยาเขตกระบี่  0 0 0 0 

8 วิทยาเขตกรุงเทพ  0 0 0 0 

9 วิทยาเขตชลบุรี  0 0 0 0 

10 วิทยาเขตชัยภูมิ  0 0 0 0 

11 วิทยาเขตชุมพร  0 0 0 0 

12 วิทยาเขตเพชรบูรณ์  0 0 0 0 

13 วิทยาเขตมหาสารคาม  0 0 0 0 

14 วิทยาเขตยะลา  0 0 0 0 

15 วิทยาเขตศรีสะเกษ  0 0 0 0 

16 วิทยาเขตสมุทรสาคร  0 0 0 0 

17 วิทยาเขตสุพรรณบุรี  0 0 0 0 

รวม 6 6 6 18 
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4 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู 
ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 

กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร รอบจัดอันดับ บุคคลชาย (50-30 M. Round Individual Men) 
รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง นาย สิงขร เขื่อนเมือง 660  

เงิน วิทยาเขตอ่างทอง นาย ณัฐวุฒิ เกตุกะพงษ์ 591  

ทองแดง วิทยาเขตตรัง นาย ธีรชัย นพรัตน์ 587  

  วิทยาเขตลำปาง นาย นพคุณ ปอนสืบ 621  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย กรีฑา บุญสูง 570  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นายธีร์พิพัชร์ ขยัน 561  

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย วัชระ ปัดถาวะโร 554  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย วัชพล ไชยยอง 541  

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย ธนกฤต นรินทร์ 532  

  วิทยาเขตชัยภูมิ นาย อรรถสิทธิ์ อุดม 518  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ชณชณ อุทาภักดี 510  

  วิทยาเขตลำปาง นาย วสันต์ ชมภ ู 494  

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย ยศนันทน์ ชาวชุมนุม 490  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย พิพรรธ พลายด้วง 465  

  วิทยาเขตลำปาง นาย ธราธร สกุลบุญญาธิการ 453  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ทักษิณ สุขดี 378  



 
 
 
 
 

5 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย นันทวัฒน์ กองนาคู 351  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ปรเมษฐ์ ศรีสกุล 320  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ไชยกร เหล่าชุมพล 280  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย คเณศณัฎฐา ครุฑอยู่ 185  

  วิทยาเขตชัยภูมิ นาย เกียรติศักดิ์ นามโพธิ์ DNS  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย อนุยุต คำมะโน DNS  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร รอบจัดอันดับ บุคคลหญิง (50-30 M. Round Individual Women) 
รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา 636  

เงิน วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว เพ็ญศรี แซ่กือ 605  

ทองแดง วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 600  

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 631  

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว วชิราพรรณ งามประดิษฐ์ 605  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 588  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี 570  

  วิทยาเขตตรัง นางสาว ศิริกัญญา คำอ่ิม 541  

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว บุษยา ชมพูคีรี 533  

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว ภานุมาส หล่อขุมทอง 491  



 
 
 
 
 

6 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว เกศกนก ภูดี 455  

  วิทยาเขตกระบี่ นางสาว พิชญา พงศ์ประเสริฐ 446  

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว จิราภรณ์ จันทร์เทศ 422  

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว มุกดา แรงเขตการณ์ 367  

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว วรารัตน์ ประมังคะตา 253  

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว ปวีณา ประสมศรี 237  

  วิทยาเขตตรัง นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีไทยรักษ์ 131  

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว กรรณิกา เพ็ชทูล 19  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย นันทวัฒน์ กองนาคู 6  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ทักษิณ สุขดี 4  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย ธนกฤต นรินทร์ ุ6  

  วิทยาเขตยะลา นาย มูฮัมหมัดซีฮาบุดีน มูซอ 0  

 
 
 



 
 
 
 
 

7 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นาย วสันต์ ชมภ ู 6  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย คเณศณัฎฐา ครุฑอยู่ 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย ยศนันทน์ ชาวชุมนุม 6  

  วิทยาเขตยะลา นาย มูฮำมัดตัรกี สาเม๊าะ 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตชลบุรี นาย พิพรรธ พลายด้วง 7  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ไชยกร เหล่าชุมพล 1  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตยะลา นาย อาซือมิง สาแม 0  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ชณชณ อุทาภักดี 6  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

8 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตยะลา นาย วาษิก จันทร์สงค์ 0  

  วิทยาเขตชัยภูมิ นาย อรรถสิทธิ์ อุดม 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นาย ธราธร สกุลบุญญาธิการ 4  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ปรเมษฐ์ ศรีสกุล 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นาย สิงขร เขื่อนเมือง 7  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย วัชพล ไชยยอง 1  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย กรีฑา บุญสูง 0  

  วิทยาเขตตรัง นาย ธีรชัย นพรัตน์ 6  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

9 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ณัฐวุฒิ เกตุกะพงษ์ 4  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ชณชณ อุทาภักดี 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย วัชระ ปัดถาวะโร 4  

  วิทยาเขตลำปาง นาย นพคุณ ปอนสืบ 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นาย สิงขร เขื่อนเมือง 6  

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย นันทวัฒน์ กองนาคู 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย ธนกฤต นรินทร์ 2  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย วัชพล ไชยยอง 6  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

10 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย กรีฑา บุญสูง 6  

  วิทยาเขตลำปาง นาย วสันต์ ชมภ ู 2  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย ยศนันทน์ ชาวชุมนุม 0  

  วิทยาเขตตรัง นาย ธีรชัย นพรัตน์ 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ณัฐวุฒิ เกตุกะพงษ์ 6  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย พิพรรธ พลายด้วง 2  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ชณชณ อุทาภักดี 6  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นายธีร์พิพัชร์ ขยัน 2  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

11 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย วัชระ ปัดถาวะโร 6  

  วิทยาเขตชัยภูมิ นาย อรรถสิทธิ์ อุดม 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ปรเมษฐ์ ศรีสกุล 0  

  วิทยาเขตลำปาง นาย นพคุณ ปอนสืบ 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง นาย สิงขร เขื่อนเมือง 7  

เงิน วิทยาเขตลำปาง นาย นพคุณ ปอนสืบ 1  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ ชิงที่ 3 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทองแดง วิทยาเขตตรัง นาย ธีรชัย นพรัตน์ 6  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ชณชณ อุทาภักดี 2  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

12 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ รองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นาย สิงขร เขื่อนเมือง 6  

  วิทยาเขตตรัง นาย ธีรชัย นพรัตน์ 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย (30 M. Individual Match Men) รอบ รองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย ชณชณ อุทาภักดี 2  

  วิทยาเขตลำปาง นาย นพคุณ ปอนสืบ 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตตรัง นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีไทยรักษ์ 2  

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว ปวีณา ประสมศรี 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 16 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว วรารัตน์ ประมังคะตา 6  

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว กรรณิกา เพ็ชทูล 0  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

13 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา 6  

  วิทยาเขตตรัง นางสาว ศิริกัญญา คำอ่ิม 2  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 6  

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว เพ็ญศรี แซ่กือ 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว วชิราพรรณ งามประดิษฐ์ 4  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี 3  

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 7  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

14 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว บุษยา ชมพูคีรี 4  

  วิทยาเขตตรัง นางสาว ศิริกัญญา คำอ่ิม 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา 6  

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว ปวีณา ประสมศรี 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 6  

  วิทยาเขตกระบี่ นางสาว พิชญา พงศ์ประเสริฐ 2  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว จิราภรณ์ จันทร์เทศ 0  

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว เพ็ญศรี แซ่กือ 6  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

15 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว วชิราพรรณ งามประดิษฐ์ 6  

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว มุกดา แรงเขตการณ์ 2  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว เกศกนก ภูดี 0  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี 6  

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว ภานุมาส หล่อขุมทอง 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ 8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี นางสาว วรารัตน์ ประมังคะตา 0  

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 6  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

16 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 6  

เงิน วิทยาเขตลำปาง นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา 2  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women) รอบ ชิงที่ 3 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทองแดง วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 6  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)  
รอบ รองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา 6  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง (30 M. Individual Match Women)  
รอบ รองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 5  

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 6  

 
 
 



 
 
 
 
 

17 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร รอบจัดอันดับ ทีมชาย (50-30 M. Round Team Men)  
รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง 

๐  นาย สิงขร เขื่อนเมือง 
๐  นาย วสันต์ ชมภู 
๐  นาย นพคุณ ปอนสืบ 
๐  นาย ธราธร สกุลบุญญาธิการ 

1775  

เงิน วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๐  นาย วัชพล ไชยยอง 
๐  นาย อนุยุต คำมะโน 
๐  นาย ธีร์พิพัชร์ ขยัน 
๐  นาย กรีฑา บุญสูง 

1672  

ทองแดง วิทยาเขตอุดรธานี 

๐  นาย วัชระ ปัดถาวะโร 
๐  นาย ยศนันทน์ ชาวชุมนุม 
๐  นาย ธนกฤต นรินทร์ 
๐  นาย นันทวัฒน์ กองนาคู 

1576  

  วิทยาเขตชลบุรี 
๐  นาย พิพรรธ พลายด้วง 
๐  นาย ปรเมษฐ์ ศรีสกุล 
๐  นาย ทักษิณ สุขดี 

1163  

  วิทยาเขตอ่างทอง 

๐  นาย ณัฐวุฒิ เกตุกะพงษ์ 
๐  นาย ชณชณ อุทาภักดี 
๐  นาย คเณศณัฎฐา ครุฑอยู่ 
๐  นาย ไชยกร เหล่าชุมพล 

1381  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

18 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 50-30 เมตร รอบจัดอันดับ ทีมหญิง (50-30 M. Round Team Women) 
รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน 
สถิติ/

คะแนน 
หมาย
เหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง 

๐  นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา 
๐  นางสาว วชริาพรรณ งามประดิษฐ์ 
๐  นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 
๐  นางสาว เกศกนก ภูดี 

1872  

เงิน วิทยาเขตอ่างทอง 
๐  นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 
๐  นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี
๐  นางสาว วชริญาณ์ พุ่มมะลิ 

1758  

ทองแดง วิทยาเขตสุโขทัย 

๐  นางสาว บุษยา ชมพูคีรี 
๐  นางสาว จิราภรณ์ จันทร์เทศ 
๐  นางสาว เพ็ญศรี แซ่กือ 
๐  นางสาว กรรณิกา เพ็ชทูล 

1560  

  วิทยาเขตอุดรธานี 

๐  นางสาว ภานุมาส หล่อขุมทอง 
๐  นางสาว ปวีณา ประสมศรี 
๐  นางสาว วรารัตน์ ประมังคะตา 
๐  นางสาว มุกดา แรงเขตการณ์ 

1111   

 



 

 
 

 
 
 

โปรแกรมการแข่งขัน 
ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

  
 



 

 

 
 
 

 
 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

 

 
 



 
 
 
 
 

21 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาเทเบิลเทนนิส 
ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมชาย 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 9.00 พบกันหมด 1 1 
๐  วิทยาเขตชัยภูมิ 
๐  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 

2 1 9.00 พบกันหมด 1 2 
๐  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๐  วิทยาเขตลำปาง 

 

3 1 12.00 พบกันหมด 1 5 
๐  วิทยาเขตชัยภูมิ 
๐  วิทยาเขตลำปาง 

 

4 1 12.00 พบกันหมด 1 6 
๐  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๐  วิทยาเขตชลบุรี 

 

5 1 15.00 พบกันหมด 1 9 
๐  วิทยาเขตชลบุรี 
๐  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 

6 1 15.00 พบกันหมด 1 10 
๐  วิทยาเขตลำปาง 
๐  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 

 
สนาม 
1. สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคารเอราวัณ มกช.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

22 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬาเทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 9.00 พบกันหมด 2 3 
๐  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๐  วิทยาเขตชลบุรี 

 

2 1 9.00 พบกันหมด 2 4 
๐  วิทยาเขตชัยภูมิ 
๐  วิทยาเขตลำปาง 

 

3 1 12.00 พบกันหมด 2 7 
๐  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
๐  วิทยาเขตลำปาง 

 

4 1 12.00 พบกันหมด 2 8 
๐  วิทยาเขตชลบุรี 
๐  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 

5 1 15.00 พบกันหมด 2 11 
๐  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๐  วิทยาเขตชัยภูมิ 

 

6 1 15.00 พบกันหมด 2 12 
๐  วิทยาเขตลำปาง 
๐  วิทยาเขตชลบุรี 

 

 
สนาม 
1. สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคารเอราวัณ มกช.ชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬาเรือพาย 
ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

 

 
 



 
 
 
 
 

24 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาเรือพาย 
ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตร (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย ณัฐพงศ์ แสงพรมชาลี   

  วิทยาเขตสุโขทัย นาย ศิวกร วงค์พิณ   

  วิทยาเขตลำปาง นาย ยุทธนา ทะมะรมย์   

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย มงคลชัย สนิทภักดี   

 
กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ระยะ 200 เมตร (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๐  นาย วันชัย ลุงซอง 
๐  นาย พศิณ เชื้อต่าย 

  

  วิทยาเขตอ่างทอง 
๐  นาย สรวชิญ์ พระทนอาจ 
๐  นาย มงคลชัย สนิทภักดี 
๐  นาย ต่อสกุล บุณยวรรณ 

  

 
กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 500 เมตร (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง นาย ยุทธนา ทะมะรมย์   

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย มงคลชัย สนิทภักดี   

  วิทยาเขตสุโขทัย นาย ศิวกร วงค์พิณ   

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย ณัฐพงศ์ แสงพรมชาลี   

 
 
 
 



 
 
 
 
 

25 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ระยะ 500 เมตร (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง 
๐  นาย มงคลชัย สนิทภักดี 
๐  นาย พิสิฐ อินทร์เปือย 
๐  นาย เจษฎา บรรทัดจันทร์ 

  

  วิทยาเขตลำปาง 
๐  นาย ยุทธนา ทะมะรมย์ 
๐  นาย ภูมิภัทร ฮังกาสี 

  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๐  นาย พศิณ เชื้อต่าย 
๐  นาย เดชขจร ยะพลหา 

  

 
กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 200 เมตร (หญิง) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาว นันธิดา กระจ่างแจ่ม   

  วิทยาเขตศรีสะเกษ นางสาว นิรชา ทีทอง   

 
กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ระยะ 200 เมตร (หญิง) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๐  นางสาว ธานิอร โสมทอง 
๐  นางสาว ณัฐริวรรณ นันไชย 

  

  วิทยาเขตอ่างทอง 
๐  นางสาว พิยดา อุปชิต 
๐  นางสาว จารุวรรณ เนียมทอง 
๐  นางสาว นิภาวรรณ บุญบำรุง 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

26 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 1 คน ระยะ 500 เมตร (หญิง) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ นางสาว นิรชา ทีทอง   

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาว นันธิดา กระจ่างแจ่ม   

 
กีฬาเรือพาย - เรือกรรเชียง 2 คน ระยะ 500 เมตร (หญิง) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๐  นางสาว ธานิอร โสมทอง 
๐  นางสาว ณัฐริวรรณ นันไชย 

  

  วิทยาเขตอ่างทอง 
๐  นางสาว อรทัย บุณรังษี 
๐  นางสาว จารุวรรณ เนียมทอง 
๐  นางสาว นิภาวรรณ บุญบำรุง 

   



 

 

 
 
 

 
 

โปรแกรมการแขง่ขันกีฬายิงธน ู
ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

 

 
 



 
 
 
 
 

28 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู 
ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 

กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลชาย (70 M. Round Individual Men) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง นาย สิงขร เขื่อนเมือง   

เงิน วิทยาเขตตรัง นาย ธีรชัย นพรัตน์   

ทองแดง วิทยาเขตอ่างทอง นาย ณัฐวุฒิ เกตุกะพงษ์   

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย วัชพล ไชยยอง   

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย วัชระ ปัดถาวะโร   

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย อนุยุต คำมะโน   

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย ยศนันทน์ ชาวชุมนุม   

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นายธีร์พิพัชร์ ขยัน   

  วิทยาเขตอุดรธานี นาย ธนกฤต นรินทร์   

  วิทยาเขตชลบุรี นาย พิพรรธ พลายด้วง   

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ปรเมษฐ์ ศรีสกุล   

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ทักษิณ สุขดี   

  วิทยาเขตลำปาง นาย นพคุณ ปอนสืบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

29 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลหญิง (70 M. Round Individual Women) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา   

เงิน วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี   

ทองแดง วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว เพ็ญศรี แซ่กือ   

  วิทยาเขตตรัง นางสาว ศิริกัญญา คำอ่ิม   

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว อริสรา ภูมิชนะ   

  วิทยาเขตลำปาง นางสาว เกศกนก ภูดี   

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ   

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว จิราภรณ์ จันทร์เทศ    
 


