
 
 
 
 
 

รายงานผลการแขง่ขัน 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 

“พลศึกษาเกมส”์ 
 
 
 
 

รอบ Championship 
 
 
 
 

ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 
 
 
 
 



 

สารบัญ 

     

ผลการแข่งขัน ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565        
- ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส         
- ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส         
- ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด 
- ผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล 
- ผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
- ผลการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง 
- ผลการแข่งขันกีฬายิงธนู 
- ผลการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 
- ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 
- ผลการแข่งขันกีฬาวูซูประลองยุทธ 
- ผลการแข่งขันกีฬาคูราช 
- ผลการแข่งขันกีฬาฟันดาบ 
- ผลการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก  
      

              
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ผลการแข่งขัน 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 สรุปเหรียญรางวัล 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาเทเบิลเทนนิส 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาเทเบิลเทนนิส 
 

กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 11.00  ชิงชนะเลิศ - 4 

  วิทยาเขตชัยภูมิ  
- นาย อนุกูล ราชวงษ์ 

  วิทยาเขตลำปาง  
- นาย ณัฏฐกฤตย์ วงศ์นอก 

วิทยาเขตลำปาง  
ชนะ 

วิทยาเขตชัยภูมิ 
3 : 0 

สนาม 
1. สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคารเอราวัณ มกช.ชัยภูมิ 
 
กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 11.00  ชิงชนะเลิศ - 5 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
- นางสาว รุจิรา งามสอาด 

  วิทยาเขตชัยภูมิ  
- นางสาว สุรางคนา สิงห์หาร 

วิทยาเขตชัยภูมิ  
ชนะ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
3 : 2 

สนาม 
1. สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคารเอราวัณ มกช.ชัยภูมิ 
 
กีฬาเทเบิลเทนนิส - ชายคู่ 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00  ชิงชนะเลิศ - 2 
  วิทยาเขตชัยภูมิ 
  วิทยาเขตลำปาง 

วิทยาเขตลำปาง  
ชนะ 

วิทยาเขตชัยภูมิ 
3 : 0 

สนาม 
1. สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคารเอราวัณ มกช.ชัยภูมิ 
 
 
 



 
 
 
 
 

5 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาเทเบิลเทนนิส - หญิงคู่ 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00  ชิงชนะเลิศ - 3 
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  วิทยาเขตชัยภูมิ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ชนะ 

วิทยาเขตชัยภูมิ 
3 : 1 

 
สนาม 
1. สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคารเอราวัณ มกช.ชัยภูมิ 
 
กีฬาเทเบิลเทนนิส - คู่ผสม 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 9.00  ชิงชนะเลิศ - 1 
  วิทยาเขตชัยภูมิ 
  วิทยาเขตชัยภูมิ 

วิทยาเขตชัยภูมิ 

 
สนาม 
1. สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคารเอราวัณ มกช.ชัยภูมิ 



 

  
  

 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาเทนนิส 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 
 

 



 
 
 
 
 

7 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาเทนนิส 
 

กีฬาเทนนิส - ชายเดี่ยว 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 2 - 5 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นาย กษิดิศ สำเร็จ 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย พีรวัฒน์ อนุสิทธิ์ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ชนะ 

 วิทยาเขตชลบุรี 
2 : 0  

2 1 09.00 2 - 6 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย อิรฟาน ยาลี 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย ลัญชานนท์ อัคนิโรจน์ 

วิทยาเขตยะลา  
ชนะ 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
2 : 1  

3 2 09.00 2 - 7 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย อัมรัน มะฮามะนอ 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
- นาย กรวินท์ เดชะปัญญา 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ชนะ 

วิทยาเขตยะลา 
2 : 0  

4 1 09.00 2 - 8 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย นิธิ ยิ้วศรีคล 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นาย ฐานทัพ สุขสำราญ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ชนะ 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
2 : 0  

 
สนาม 
1. สนามเทนนิส มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร 
2. โดมคชสาร มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาเทนนิส - หญิงเดี่ยว 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 9.00 พบกันหมด - 11 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
- นางสาว กรชวัล พนาสันติสขุ 

  วิทยาเขตมหาสารคาม  
- นางสาว สาลินี ภักดีโชติ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ชนะ 

วิทยาเขตมหาสารคาม 
2 : 0  

 
กีฬาเทนนิส - ชายคู่ 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 9.00 รอบสอง - 3 
  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
  วิทยาเขตยะลา 

วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ชนะ 

วิทยาเขตยะลา 
2 : 0  

2 1 9.00 รอบสอง - 4 
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  วิทยาเขตชลบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ชนะ 

 วิทยาเขตชลบุรี 
2 : 0  

3 1 9.00 รอบสอง - 5 
  วิทยาเขตยะลา 
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตยะลา  
ชนะ 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
0 : 0 

ชนะ walk over 

4 1 9.00 รอบสอง - 6 
  วิทยาเขตชลบุรี 
  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ชนะ 

วิทยาเขตชลบุรี 
2 : 0  

 
สนาม 
1. สนามเทนนิส มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร 



 
 
 
 
 

9 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬาเทนนิส - คู่ผสม 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 9.00 พบกันหมด - 1 
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  วิทยาเขตมหาสารคาม 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขตมหาสารคาม 
2 : 0  

2 1 9.00 พบกันหมด - 2 
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  วิทยาเขตชลบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ชนะ 

วิทยาเขตชลบุรี 
0 : 0 

ชนะ walk over 

 
สนาม 
1. สนามเทนนิส มกช.วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาเทควันโด 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

11 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำ บุคคลชาย 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- - 

  วิทยาเขตลำปาง  
- นาย ธนวินท์ อินทเสน 

  วิทยาเขตอุดรธานี  
- นาย วรภพ ขันละไว 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย ปวริศ สันติสวัสดวิงศ์ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย เกียรติศักดิ์ พุทธรินทร์ 

วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ 

 
กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำ บุคคลหญิง 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10:00  ชิงชนะเลิศ - - 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นางสาว วรันญา กุณศรี 

  วิทยาเขตลำปาง  
- นางสาว ชนาภา เงินเชื้อ 

วิทยาเขตลำปาง  
ชนะ 

 วิทยาเขตเชียงใหม่ 
0 : 0  

 
กีฬาเทควันโด - ท่าร่ายรำ (Poomsae) ท่าร่ายรำคู่ผสม (ชาย-หญิง) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00  ชิงชนะเลิศ - - 
  วิทยาเขตลำปาง 
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิทยาเขตลำปาง  
ชนะ  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
0 : 0  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาเทควันโด หอประชุมโรงอาหารชั้น2 มกช.อ่างทอง 
 



 
 
 
 
 

12 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กิโลกรัม น้ำหนักเกิน 58 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 63 
กิโลกรัม 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00  รอบรองชนะเลิศ - 1 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย นัสรี สะแต 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย ภูชิชย ์ปุยอ๊อด 

วิทยาเขตอ่างทอง  
ชนะ 

 วิทยาเขตยะลา 
23 : 0  

2 1 11.00  ชิงชนะเลิศ - 4 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
- นาย สุรเชษฐ์ แสงศรี 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย ภูชิชย ์ปุยอ๊อด 

วิทยาเขตอ่างทอง  
ชนะ 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
33 : 11  

 
กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 68 กิโลกรัม น้ำหนักเกิน 63 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 68 
กิโลกรัม 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00  รอบรองชนะเลิศ - 2 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย วีรพงษ์ เมฆสงค์ 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
- นาย ภาคภูมิ ชัยมงคล 

วิทยาเขตอ่างทอง 
 ชนะ  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
35 : 4  

2 1 10.00  รอบรองชนะเลิศ - 3 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย ดานียาล สาแมง 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย หัสดินทร์ ปันจุติ 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ 

 วิทยาเขตยะลา 
29 : 4  

3 1 11.00  ชิงชนะเลิศ - 6 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย วีรพงษ์ เมฆสงค์ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 - นาย หัสดินทร์ ปันจุต ิ

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ 

 วิทยาเขตอ่างทอง 
11 : 3  

สนาม 
1. สนามกีฬาเทควันโด หอประชุมโรงอาหารชั้น2 มกช.อ่างทอง 



 
 
 
 
 

13 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
 
กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กิโลกรัม น้ำหนักเกิน 49 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 53 
กิโลกรัม 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- 5 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี - นางสาว 
บวรรัตน์ พราห์มใหญ่ 

  วิทยาเขตอ่างทอง - นางสาว 
กนิษฐา วงษาเทียม 

วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ชนะ 

 วิทยาเขตอ่างทอง 
11 : 0  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาเทควันโด หอประชุมโรงอาหารชั้น2 มกช.อ่างทอง 
 
กีฬาเทควันโด - ประเภทต่อสู้ (Kyearugi) บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กิโลกรัม น้ำหนักเกิน 53 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 57 
กิโลกรัม 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- 7 

  วิทยาเขตยะลา - นางสาว 
อทิตยา กูลเกื้อ 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี - 
นางสาว ญาณิศา ชมขำ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ 
วิทยาเขตยะลา 

29 : 1  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาเทควันโด หอประชุมโรงอาหารชั้น2 มกช.อ่างทอง 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาแฮนด์บอล 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 

 



 
 
 
 
 

15 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาแฮนด์บอล 
 

กีฬาแฮนด์บอล - ทีมชาย 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.30 พบกันหมด - 8 
  วิทยาเขตกรุงเทพ 
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
39 : 22 

2 1 12.00 พบกันหมด - 9 
  วิทยาเขตชัยภูมิ 
  วิทยาเขตกระบี่ 

วิทยาเขตกระบี่  
ชนะ  

วิทยาเขตชัยภูมิ 
25 : 14 

สนาม 
1. สนามกีฬาแฮนด์บอลมกช.กรุงเทพ 
 
กีฬาแฮนด์บอล - ทีมหญิง 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 9.00  พบกันหมด - 7 
  วิทยาเขตชัยภูมิ 
  วิทยาเขตมหาสารคาม 

วิทยาเขตมหาสารคาม  
ชนะ  

วิทยาเขตชัยภูมิ 
35 : 4 

 
สนาม 
1. สนามกีฬาแฮนด์บอลมกช.กรุงเทพ 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาแฮนด์บอลชายหาด 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

17 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมชาย 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 17.10 รอบแรก B 10 
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ชนะ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
2 : 1 

2 1 18.30 รอบแรก B 12 
  วิทยาเขตกระบี่ 
  วิทยาเขตชัยภูมิ 

วิทยาเขตกระบี่  
ชนะ  

วิทยาเขตชัยภูมิ 
2 : 0 

 
สนาม 
1. สนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด มกช.กรุงเทพ 
 
กีฬาแฮนด์บอลชายหาด - ทีมหญิง 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 16.30 รอบแรก A 9 
  วิทยาเขตกระบี่ 
  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ชนะ 

วิทยาเขตกระบี่ 
2 : 0 

2 1 17.50 รอบแรก A 11 
  วิทยาเขตชัยภูมิ 
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ 

วิทยาเขตชัยภูมิ 
2 : 0 

 
สนาม 
1. สนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด มกช.กรุงเทพ 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬากระบี่กระบอง 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

19 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬากระบี่กระบอง 
 

กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว (ชาย) รอบ เเรก 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตชลบุรี 
  นายใหม่ มีราศรี 
  นาย สมพงษ์ ดาวัลย์ 

102  

  วิทยาเขตชัยภูมิ 
  นาย ธันวา สินสุพรรณ์ 
  นาย สุรยุทธ ผลานิสงฆ์ 

95  

  วิทยาเขตลำปาง 
  นาย ปฏิภาณ นามบุตร 
  นาย ณัฐวุฒิ ปันดี 

102  

  วิทยาเขตศรีสะเกษ 
  นาย ราเชนทร์ วะลา 
  นาย กรประเสริฐ ตุมดาวเรือง 

110  

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  นาย มนัสวี ดอกตะเคียน 
  นาย วิสันต์ เมี่ยงแก 

107  

  วิทยาเขตอุดรธานี 
  นาย สุทิวัส ใจขาน 
  นาย ชัยชนะ อินวันนา 

103  

 
กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธง้าว (ชาย) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  นาย มนัสวี ดอกตะเคียน 
  นาย วิสันต์ เมี่ยงแก 

113  

เงิน วิทยาเขตชลบุรี 
  นายใหม่ มีราศรี 
  นาย สมพงษ์ ดาวัลย์ 

107  

ทองแดง วิทยาเขตอุดรธานี 
  นาย สุทิวัส ใจขาน 
  นาย ชัยชนะ อินวันนา 

106  

ทองแดง วิทยาเขตศรีสะเกษ 
  นาย ราเชนทร์ วะลา 
  นาย กรประเสริฐ ตุมดาวเรือง 

99  



 
 
 
 
 

20 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธอ่ืน ๆ (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตอ่างทอง 
  นาย เกษม แซ่หว้า 
  นาย เก่งกาจ ยอดมณีบรรพต 

105  

เงิน วิทยาเขตสุโขทัย 
  นาย วรินทร ตาทอง 
  นาย กฤษณวัฒน์ สุกร 

105  

ทองแดง วิทยาเขตลำปาง 
  นาย วีรภัทร โคระศรี 
  นาย ศฤงเดช เผ่าซื่อสัตย์วาจา 

99  

ทองแดง วิทยาเขตอุดรธานี 
  นาย เจษฎา ไกรวาปิ 
  นาย ณัฐพงศ์ วงศ์กัลยา 

102  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  นาย กฤษณะ หน่อปา 
  นาย ธนโชติ ไล้เลิศ 

98  

 
กีฬากระบี่กระบอง - อาวุธพลอง (หญิง) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตศรีสะเกษ 
  นางสาว ชนิยา พิมอุทา 
  นางสาว ปริศนา มีชัย 

103  

เงิน วิทยาเขตสุโขทัย 
  นางสาว กฤษ์ติญาภรณ์ ดีเทียน 
  นางสาว กานต์มณี สุทธิอุดมโชค 

102  

ทองแดง วิทยาเขตชัยภูมิ 
  นางสาว ธิมาพร จันทร์ณรงค์ 
  นางสาว นิโลบล พงษ์เสน 

90   



 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬายิงธนู 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 



 
 
 
 
 

22 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ 1/4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตชลบุรี 

  นาย กฤษฎา บทสูงเนิน 
  นาย พิพรรธ พลายด้วง 
  นาย ผดุงเกียรติ ปักกาวะเร 
  นาย พนศักดิ์ วุฒิวงศ์ 

3  

  วิทยาเขตอ่างทอง 

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

5  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ 1/4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 

  นาย ฐิรพล วรรณสุข 
  นาย อริย์ธัช คุ้มวงษ์ 
  นาย ณัฐดนัย ลอยหา 
  นาย ณัฐภัทร อาจณรงค์ 

4  

  วิทยาเขตอุดรธานี 

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

5  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

23 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ 1/4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  นาย กรีฑา บุญสูง 
  นาย วัชพล ไชยยอง 
  นายธีร์พิพัชร์ ขยัน 

6  

  วิทยาเขตยะลา 
  นาย อัมรีย์ สือแม 
  นาย นาวาวี โต๊ะตาหยง 
  นาย มูฮำมัดตัรกี สาเม๊าะ 

0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ 1/4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง 

  นาย สุรศักดิ์ ดวงแก้ว 
  นาย ธีรวัฒน์ พรหมดวง 
  นาย ไชยภัทร ปาลี 
  นาย พงศกร โตริ 

6  

  วิทยาเขตชัยภูมิ 

  นาย เกียรติศักดิ์ นามโพธิ์ 
  นาย อรรถสิทธิ์ อุดม 
  นาย รณฤทธิ์ ลีภูเขียว 
  นาย ศักดิ์สิทธิ์ อ้วนตา 

0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

24 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ 1/8 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตยะลา 
  นาย อัมรีย์ สือแม 
  นาย นาวาวี โต๊ะตาหยง 
  นาย มูฮำมัดตัรกี สาเม๊าะ 

5  

  วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 

  นาย สหภาพ กางโหลน 
  นาย ทรงพล โมงขุนทด 
  นาย กิตติธร ศรีบุรินทร์ 
  นาย ธีรภัทร์ รามจันทร์ 

4  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ ชิงที3่ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทองแดง วิทยาเขตอ่างทอง 

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

5  

  วิทยาเขตลำปาง 

  นาย สุรศักดิ์ ดวงแก้ว 
  นาย ธีรวัฒน์ พรหมดวง 
  นาย ไชยภัทร ปาลี 
  นาย พงศกร โตริ 

4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

25 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  นาย กรีฑา บุญสูง 
  นาย วัชพล ไชยยอง 
  นายธีร์พิพัชร์ ขยัน 

6  

เงิน วิทยาเขตอุดรธานี 

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

2  

 
 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ รอบรองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  นาย กรีฑา บุญสูง 
  นาย วัชพล ไชยยอง 
  นายธีร์พิพัชร์ ขยัน 

6  

  วิทยาเขตลำปาง 

  นาย สุรศักดิ์ ดวงแก้ว 
  นาย ธีรวัฒน์ พรหมดวง 
  นาย ไชยภัทร ปาลี 
  นาย พงศกร โตริ 

0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

26 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Team Match Round Team Men) รอบ รอบรองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง 

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

2  

  วิทยาเขตอุดรธานี 

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

6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) รอบ 1/4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง 
  นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 
  นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี
  นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 

6  

  วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
  นางสาว สุภาวดี โพธิ์ศรี 
  นางสาว พรธีรา พรหมมา 
  นางสาว จุฑามาศ ขนเปรม 

0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

27 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) รอบ 1/4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 

  นางสาว วนัสนันท์ ชาตะพันธุ์ 
  นางสาว หนึ่งฤทัย อ่อนคล้าย 
  นางสาว ภัคจิรา จุฑาผิว 
  นางสาว รุ่งวิมล น้ำเย็น 

0  

  วิทยาเขตลำปาง 

  นางสาว ปิิยธิดา มะโนมูล 
  นางสาว ณัฐพร แซะพะ 
  นางสาว วรรณิกา แซ่โซ้ง 
  นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 

6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) รอบ 1/4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตสุโขทัย 

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

6  

  วิทยาเขตยะลา 
  นางสาว นูรมา เฮงปียา 
  นางสาว ฟาดีละห์ สะแม 
  นางสาว ซูไฮดา มะดิง 

0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

28 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women) รอบ 1/4 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตชลบุรี 
  นางสาว พัชราภรณ์ เอกาชัย 
  นางสาว รัตติยา เจียมสันเทียะ 
  นางสาว กนกวรรณ ทวีผล 

0  

  วิทยาเขตอุดรธานี 

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

6  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women)  
รอบ ชิงอันดับที่3 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทองแดง วิทยาเขตลำปาง 

  นางสาว ปิิยธิดา มะโนมูล 
  นางสาว ณัฐพร แซะพะ 
  นางสาว วรรณิกา แซ่โซ้ง 
  นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 

5  

  วิทยาเขตสุโขทัย 

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

1  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

29 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women)  
รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตอ่างทอง 
  นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 
  นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี
  นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 

6  

เงิน วิทยาเขตอุดรธานี 

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

0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women)  
รอบรองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตสุโขทัย 

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

4  

  วิทยาเขตอุดรธานี 

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

5  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

30 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Team Match Round Team Women)  
รอบรองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอ่างทอง 
  นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 
  นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี
  นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 

6  

  วิทยาเขตลำปาง 

  นางสาว ปิิยธิดา มะโนมูล 
  นางสาว ณัฐพร แซะพะ 
  นางสาว วรรณิกา แซ่โซ้ง 
  นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 

0  

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

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง 

  นาย สิงขร เขื่อนเมือง 
  นาย วสันต์ ชมภ ู
  นาย นพคุณ ปอนสืบ 
  นาย ธราธร สกุลบุญญาธกิาร 

5  

เงิน วิทยาเขตเชียงใหม่ 

  นาย กรีฑา บุญสูง 
  นาย อนุยุต คำมะโน 
  นาย วัชพล ไชยยอง 
  นายธีร์พิพัชร์ ขยัน 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

31 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) รอบ ชิงที่สาม 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทองแดง วิทยาเขตอุดรธานี 

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

6  

  วิทยาเขตอ่างทอง 

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

0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) รอบ รองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง 

  นาย สิงขร เขื่อนเมือง 
  นาย วสันต์ ชมภ ู
  นาย นพคุณ ปอนสืบ 
  นาย ธราธร สกุลบุญญาธกิาร 

6  

  วิทยาเขตอ่างทอง 

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

0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

32 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) รอบ รองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

  นาย กรีฑา บุญสูง 
  นาย อนุยุต คำมะโน 
  นาย วัชพล ไชยยอง 
  นายธีร์พิพัชร์ ขยัน 

6  

  วิทยาเขตอุดรธานี 

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

2  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) รอบ แรก 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตชลบุรี 
  นาย ทักษิณ สุขดี 
  นาย ปรเมษฐ์ ศรีสกุล 
  นาย พิพรรธ พลายด้วง 

0  

  วิทยาเขตอ่างทอง 

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

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

33 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) รอบ แรก 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตอุดรธานี 

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

6  

  วิทยาเขตยะลา 

  นาย วาษิก จันทร์สงค์ 
  นาย อาซือมิง สาแม 
  นาย มูฮัมหมัดซีฮาบุดีน มูซอ 
  นาย มูฮำมัดตัรกี สาเม๊าะ 

0  

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

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตลำปาง 

  นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา 
  นางสาว วชิราพรรณ งามประดิษฐ์ 
  นางสาว เกศกนก ภูดี 
  นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 

5  

เงิน วิทยาเขตอ่างทอง 
  นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 
  นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี
  นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 

4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

34 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women) รอบ ชิงที่สาม 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทองแดง วิทยาเขตสุโขทัย 

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

6  

  วิทยาเขตอุดรธานี 

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

0  

 
กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women) รอบ รองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตลำปาง 

  นางสาว ณัฐกาญจน์ จันธิมา 
  นางสาว วชิราพรรณ งามประดิษฐ์ 
  นางสาว เกศกนก ภูดี 
  นางสาว มีน่า เวนเคนยอน 

6  

  วิทยาเขตอุดรธานี 

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

0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

35 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายิงธนู - คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women) รอบ รองชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

  วิทยาเขตสุโขทัย 

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

0  

  วิทยาเขตอ่างทอง 
  นางสาว อริสรา ภูมิชนะ 
  นางสาว นัฐวดี ไตรโยธ ี
  นางสาว วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ 

6   

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬารักบี้ฟตุบอล 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 



 
 
 
 
 

37 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬารักบี้ฟุตบอล 
 

กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 14.30 พบกันหมด - 5 
  วิทยาเขตยะลา 
  วิทยาเขตกรุงเทพ 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
43 : 14 

2 1 16.00 พบกันหมด - 6 
  วิทยาเขตกระบี่ 
  วิทยาเขตมหาสารคาม 

วิทยาเขตกระบี่  
เสมอ  

วิทยาเขตมหาสารคาม 
24 : 24 

 
สนาม 
1. สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาว่ายน้ำ 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 
 



 
 
 
 
 

39 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาว่ายน้ำ 
 

กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตชลบุรี นาย จิรายุ เพียรประเสริฐ 00.56.15  

เงิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย เขต ชำนาญวาด 01.00.24  

ทองแดง วิทยาเขตชลบุรี นาย ธรรพ์ณกรณ์ ใจมูลมั่ง 01.00.25  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 01.00.53  

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย จตุพร ดำรัส 01.01.31  

  วิทยาเขตสุโขทัย นาย ธนพงศ์ อินพล 01.06.61  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย รัชชานนท์ อาภาวัง 01.07.19  

  วิทยาเขตกรุงเทพ นาย พัฒนพงษ์ จอมพลชนะโชติ 01.11.03  

 
กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร (ชาย) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย ภาสกร มณีจร 04.39.00  

เงิน วิทยาเขตสุโขทัย นาย ภูเบศ จันทร์คีรี 04.53.81  

ทองแดง วิทยาเขตชลบุรี นาย ธรรพ์ณกรณ์ ใจมูลมั่ง 05.02.56  

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย ธนโชติ บุญเกตุ 05.22.02  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ชัยพัทธ์ ประพฤติดี 05.31.11  

  วิทยาเขตกระบี่ นาย ภูริภัทร เสริมสิน DNF  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

40 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร (ชาย) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย ณัชพล คำปัน 29.94  

เงิน วิทยาเขตชลบุรี นาย มนัสวี ปรากฏ 31.88  

ทองแดง วิทยาเขตลำปาง นาย วิศรุต เกาะน้ำใส 34.02  

  วิทยาเขตกรุงเทพ นาย พีรวิชญ์ ทวีชัย 41.63  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย ณัฐสิฐ บุญอนุวัฒน์ 41.27  

  วิทยาเขตกรุงเทพ นาย พัฒนพงษ์ จอมพลชนะโชติ 36.54  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย ศุภกร เศรษฐกิจ 34.30  

 
กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร (ชาย) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย เขต ชำนาญวาด 01.17.23  

เงิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย นที เสนแก้ว 01.19.32  

ทองแดง วิทยาเขตลำปาง นาย สหัสวรรษ ศิริตา 01.21.31  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย รัชชานนท์ อาภาวัง 01.29.66  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ณัฐพงศ์ อนันทกาญจน์ 01.29.57  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย ชลธาร สกุลธนาวฒัน์ 01.21.39  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

41 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย ธนโชติ บุญเกตุ 28.04  

เงิน วิทยาเขตลำปาง นาย สหัสวรรษ ศิริตา 29.16  

ทองแดง วิทยาเขตกระบี่ นาย ภูริภัทร เสริมสิน 29.82  

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย ณัชพล คำปัน 30.64  

  วิทยาเขตสุโขทัย นาย ธนพงศ์ อินพล 31.94  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย ชัยพัทธ์ ประพฤติดี 32.32  

  วิทยาเขตกรุงเทพ นาย พีรวิชญ์ ทวีชัย 32.84  

  วิทยาเขตชลบุรี นาย จิรายุ เพียรประเสริฐ 40.76  

 
กีฬาว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร (ชาย) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตชลบุรี นาย คับคุณ เสงี่ยม 02.25.95  

เงิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี นาย รพีพงศ์ ศรีประสงค์ 02.28.74  

ทองแดง วิทยาเขตกระบี่ นาย ธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ 02.30.39  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย ศุภกร เศรษฐกิจ 02.38.35  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

42 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร (ชาย) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตชลบุรี 

  นาย จิรายุ เพียรประเสริฐ 
  นาย มนัสวี ปรากฏ 
  นาย คับคุณ เสงี่ยม 
  นายชยทัต กิจสุนทร 
  นาย ธรรพ์ณกรณ์ ใจมูลมั่ง 
  นาย ณัฐพงศ์ อนันทกาญจน์ 

04.20.53  

เงิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  นาย เขต ชำนาญวาด 
  นาย อภิเชษฐ สุขแจ่ม 
  นาย ธนโชติ บุญเกตุ 
  นาย รพีพงศ์ ศรีประสงค์ 
  นาย จตุพร ดำรัส 
  นาย ณัชพล คำปัน 

04.22.28  

ทองแดง วิทยาเขตเชียงใหม่ 

  นาย ชลธาร สกุลธนาวัฒน์ 
  นาย นราเศรษฐ์ เศรฐศิลป์ 
  นาย ภาสกร มณีจร 
  นาย ศุภกร เศรษฐกิจ 
  นาย ณัฐสิฐ บุญอนุวัฒน์ 
  นาย รัชชานนท์ อาภาวัง 

05.00.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

43 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร (หญิง) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาว เปรมวดี โสอิติกุล 01.07.62  

เงิน วิทยาเขตชลบุรี นางสาว ชนกกมล ทองทาสี 01.14.81  

ทองแดง วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาว ธานิอร โสมทอง 01.16.19  

  วิทยาเขตชุมพร นางสาว กชามาศ นาครักสุด DQ  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว พิยดา อุปชิต 01.38.63  

  วิทยาเขตกรุงเทพ นางสาว กฤษณา จุไร 01.20.53  

 
กีฬาว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร (หญิง) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาว เปรมวดี โสอิติกุล 05.29.89  

เงิน วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาว กิตติกานต์ ทิพย์อุบล 06.11.29  

ทองแดง วิทยาเขตชลบุรี นางสาว ชนกกมล ทองทาสี 06.24.22  

 
กีฬาว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร (หญิง) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตชุมพร นางสาว กชามาศ นาครักสุด 33.24  

เงิน วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาว กชกร ศรีบุรี 34.88  

ทองแดง วิทยาเขตลำปาง นางสาว อรวรา ตู 01.02.29  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาว ศรัญญา อินตาธรรม 01.08.29  

 
 
 



 
 
 
 
 

44 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร (หญิง) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตกรุงเทพ นางสาว กฤษณา จุไร 01.35.39  

เงิน วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว อรทัย บุณรังษี 01.38.85  

ทองแดง วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว พิยดา อุปชิต 02.03.16  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาว หมวย ศรีทอง 02.03.43  

 
กีฬาว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร (หญิง) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาว เปรมวดี โสอิติกุล 32.50  

เงิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสาว เบญญาภา สานคลุย 33.41  

ทองแดง วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาว กชกร ศรีบุรี 33.49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

45 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร (หญิง) รอบ รอบชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตเชียงใหม่ 

  นางสาว กิตติกานต์ ทิพย์อุบล 
  นางสาว กชกร ศรีบุรี 
  นางสาว วลีรัตน์ ใจสม 
  นางสาว หมวย ศรีทอง 
  นางสาว ศรัญญา อินตาธรรม 
  นางสาว ธานิอร โสมทอง 

07.44.87  

เงิน วิทยาเขตลำปาง 

  นางสาว อรวรา ตู 
  นางสาว จิราภา ปันทรส 
  นางสาว สุวิมล บุญแก้ว 
  นางสาว ธัญรดี วังกาวี 

12.24.32  

ทองแดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  นางสาว เบญญาภา สานคลุย 
  นางสาว โสภิรชัฏ์ ชัยพันธ์ 
  นางสาว สิตานันท์ ทรัพย์ประเสริฐ 
  นางสาว ช่อวรุณ จำปาทอง 

15.05.40   



 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาวซููประลองยุทธ 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 



 
 
 
 
 
 

47 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 แรก  1 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นาย กฤษณพล โสขะ 

  วิทยาเขตชัยภูมิ 
 - นาย ฐนกร สิงห์สาย 

วิทยาเขตชัยภูมิ  
ชนะ  

วิทยาเขตสมุทรสาคร 
2 : 0  

 
สนาม 
1. โดมสนามฟุตซอล มกช.สุพรรณบุรี 
 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 แรก  2 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย มูฮำหมัดฮาฟีซี เจ๊ะเล๊าะ 

  วิทยาเขตชัยภูมิ 
- นาย ณัฐกานต์ สังข์ทอง 

วิทยาเขตชัยภูมิ  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
2 : 0  

2 1 09.00 แรก - 3 

  วิทยาเขตลำปาง  
- นาย จีรพงษ์ แปจุมปู 

  วิทยาเขตกระบี่  
- นาย ดลรอหมาน เทพพิทักษ์ 

วิทยาเขตลำปาง  
ชนะ  

วิทยาเขตกระบี่ 
2 : 1  

 
สนาม 
1. โดมสนามฟุตซอล มกช.สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

48 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 แรก - 6 

  วิทยาเขตอ่างทอง 
 - นาย วรพล โยธิกา 

  วิทยาเขตชัยภูมิ 
 - นาย ฉัตรชัย ผ่องศรี 

วิทยาเขตชัยภูมิ  
ชนะ  

วิทยาเขตอ่างทอง 
2 : 0  

สนาม 
1. โดมสนามฟุตซอล มกช.สุพรรณบุรี 
 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 แรก - 10 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย โรลซามัง กาเจ 

  วิทยาเขตกระบี่  
- นาย ธรรมธารา สุขมี 

วิทยาเขตกระบี่  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
2 : 0  

สนาม 
1. โดมสนามฟุตซอล มกช.สุพรรณบุรี 
 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 แรก - 11 

  วิทยาเขตชัยภูมิ 
 - นาย โอภาส รอดนอก 

  วิทยาเขตกระบี่  
- นาย ธนกร พรหมรอด 

วิทยาเขตชัยภูมิ 
 ชนะ 

 วิทยาเขตกระบี่ 
2 : 0  

สนาม 
1. โดมสนามฟุตซอล มกช.สุพรรณบุรี 



 
 
 
 
 
 

49 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 
 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. (หญิง) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 แรก - 4 

  วิทยาเขตชัยภูมิ  
- นางสาว กันติยา ปะโนรัมย์ 

  วิทยาเขตกระบี่  
- นางสาว ศยามล ปรีชา 

วิทยาเขตชัยภูมิ  
ชนะ  

วิทยาเขตกระบี่ 
2 : 1  

2 1 09.00 แรก - 5 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ  
- นางสาว กนกวรรณ วิรุฬพัฒน์ 

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
- นางสาว ถมทอง เมฆใจดี 

วิทยาเขตศรีสะเกษ  
ชนะ 

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
2 : 0  

สนาม 
1. โดมสนามฟุตซอล มกช.สุพรรณบุรี 
 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. (หญิง) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 แรก - 7 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 - นางสาว ปาริชาติ ยอดนางรอง 

  วิทยาเขตตรัง 
 - นางสาว สุธาทิพย์ ทองตรีพันธุ์ 

วิทยาเขตตรัง  
ชนะ  

วิทยาเขตศรีสะเกษ 
2 : 0  

2 1 09.00 แรก - 8 

  วิทยาเขตตรัง  
- นางสาว สุธาทิพย์ ทองตรีพันธุ์ 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นางสาว พรสุดา โคตรพันธ์ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ชนะ  

วิทยาเขตตรัง 
2 : 0  

สนาม 
1. โดมสนามฟุตซอล มกช.สุพรรณบุรี 
 



 
 
 
 
 
 

50 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. (หญิง) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 09.00 แรก - 9 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ  
- นางสาว ปนัดดา นาราช 

  วิทยาเขตชัยภูมิ  
- นางสาว วราพร ใจเที่ยง 

วิทยาเขตชัยภูมิ  
ชนะ  

วิทยาเขตศรีสะเกษ 
2 : 0  

 
สนาม 
1. โดมสนามฟุตซอล มกช.สุพรรณบุรี 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาคูราช 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 

 
 



 
 
 
 
 

52 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

   

กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 10 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย พงษ์สิทธิ์ นาคนิล 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย รุสดันฮากีม กาเดร์ 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ 

 วิทยาเขตยะลา 
0 : 0 

2 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 9 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย อภิสิทธิ์ ภควัต
มานพ 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย กิรติ บุญศรี 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ 

 วิทยาเขตชลบุรี 
0 : 0 

3 1 10.00  ชิงชนะเลิศ - 20 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย กิรติ บุญศรี 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 - นาย พงษ์สิทธิ์ นาคนิล 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ  

วิทยาเขตกรุงเทพ 
0 : 0  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาคูราช มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

53 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 เเรก - 1 

  วิทยาเขตกรุงเทพ  
- นาย อาหามะ ตาเยะ 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย ณัฐพล สุกใส 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ 

 วิทยาเขตกรุงเทพ 
0 : 0  

2 1 10.00 แรก - 2 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นาย ธาดา ปานศรี 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 - นาย เสกสรรค์ อ่าน
เขียน 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ  

วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

0 : 0  

3 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 12 

  วิทยาเขตยะลา 
 - นาย ทรงกฤต สิทธิชัย 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย ณัฐพล สุกใส 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
0 : 0  

4 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 13 

  วิทยาเขตตรัง  
- นาย อชิระ วาราช 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย เสกสรรค์ อ่าน
เขียน 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ 

 วิทยาเขตตรัง 
0 : 0  

5 1 10.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- 21 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย ณัฐพล สุกใส 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 - นาย เสกสรรค์ อ่าน
เขียน 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ วิทยาเขต

ชลบุร ี
0 : 0  

สนาม 
1. สนามกีฬาคูราช มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 



 
 
 
 
 

54 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 แรก - 6 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย สักรินทร์ ปีแนบาโง 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นาย อภิวัฒน์ ถิ่นนอก 

วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
0 : 0  

2 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 18 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย ธนดล เกียรติ
ไพบูลย์ 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย กิตติธร พุ้ยน้อย 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ 

 วิทยาเขตกรุงเทพ 
0 : 0  

3 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 19 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 - นาย ณัฐภูมิ ไชยยงค์ 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นาย อภิวัฒน์ ถิ่นนอก 

วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ชนะ  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
0 : 0  

4 1 10.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- 22 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย กิตติธร พุ้ยน้อย 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นาย อภิวัฒน์ ถิ่นนอก 

วิทยาเขตชลบุรี 
 ชนะ 

 วิทยาเขตสมุทรสาคร 
0 : 0  

สนาม 
1. สนามกีฬาคูราช มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

55 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. (ชาย) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 แรก - 3 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย ทิวัตถ์ ชัยยา 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย ปราชญา สาร
ประสิทธิ์ 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

0 : 0  

2 1 10.00 แรก - 4 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย มาโส อาแว 

  วิทยาเขตสุโขทัย  
- นาย วิชากร รัตติยาวงค์ 

วิทยาเขตสุโขทัย 
 ชนะ 

วิทยาเขตยะลา 
0 : 0  

3 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 14 

  วิทยาเขตกรุงเทพ  
- นาย ธีรภัทร ไชยธรรม 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย ทิวัตถ์ ชัยยา 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขต
กรุงเทพ 
0 : 0  

4 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 15 

  วิทยาเขตตรัง 
 - นาย ธนาธิป เลี้ยงหล่ำ 

  วิทยาเขตสุโขทัย 
 - นาย วิชากร รัตติยาวงค์ 

วิทยาเขตตรัง  
ชนะ  

วิทยาเขตสุโขทัย 
0 : 0  

5 1 10.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- 23 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย ทิวัตถ์ ชัยยา 

  วิทยาเขตตรัง  
- นาย ธนาธิป เลี้ยงหล่ำ 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขตตรัง 
0 : 0  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาคูราช มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 



 
 
 
 
 

56 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

  
กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57.01 กก. แต่ไม่เกิน 63.00 กก. (หญิง) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 แรก - 5 

  วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- นางสาว กิตติญาภรณ์ วงศ์เสนา 

  วิทยาเขตตรัง  
- นางสาว ธัญวรัตน์ คีรีรัตน์ 

วิทยาเขตตรัง  
ชนะ 

 วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

0 : 0  

2 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 16 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นางสาว มัณฑิรา บุญเอนก 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นางสาว เบญจภรณ์ กันยาบัตร 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
0 : 0  

3 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 17 

  วิทยาเขตกรุงเทพ  
- นางสาว จินห์จุฑา คงชู 

  วิทยาเขตตรัง  
- นางสาว ธัญวรัตน์ คีรีรัตน์ 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ  

วิทยาเขตตรัง 
0 : 0  

4 1 10.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- 24 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นางสาว มัณฑิรา บุญเอนก 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นางสาว จินห์จุฑา คงชู 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขตกรุงเทพ 
0 : 0  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาคูราช มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

57 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63.01 กก. แต่ไม่เกิน 70.00 กก. (หญิง) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 11 

  วิทยาเขตตรัง  
- นางสาว กุลนัส สีนวน 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นางสาว ศศิธร เทียมคำ 

วิทยาเขตตรัง  
ชนะ 

 วิทยาเขตกรุงเทพ 
0 : 0  

2 1 10.00  ชิงชนะเลิศ - 25 

  วิทยาเขตตรัง 
 - นางสาว กุลนัส สีนวน 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นางสาว กัณฐิมา ทองศรี 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขตตรัง 
0 : 0  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาคูราช มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 
 
กีฬาคูราช - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70.01 กก. แต่ไม่เกิน 78.00 กก. (หญิง) 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 7 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นางสาว พรลภัส นพศิริ 

  วิทยาเขตตรัง  
- นางสาว นัสรีน มาวรรณ 

วิทยาเขตตรัง ชนะ 
วิทยาเขตกรุงเทพ 

0 : 0  

2 1 10.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- 26 

  วิทยาเขตตรัง 
 - นางสาว นัสรีน มาวรรณ 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นางสาว ปัทมา พูลสวัสดิ์ 

วิทยาเขตชลบุรี ชนะ 
วิทยาเขตตรัง 

0 : 0  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาคูราช มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬาฟันดาบ 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

59 59 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาฟันดาบ - ดาบ Foil บุคคลชาย 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 4 - 3 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย วรนิพิธ เกิดศิริ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย ธีรศักดิ์ ดอกเงิน 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ 

 วิทยาเขตเชียงใหม่ 
15 : 2  

2 1 10.00 4 - 4 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย ชินกร ศรีถาวร 

  วิทยาเขตอ่างทอง 
 - นาย กวีวัฒน์ เรือนทราย 

วิทยาเขตอ่างทอง  
ชนะ 

 วิทยาเขตกรุงเทพ 
15 : 1  

3 1 10.00 4 - 5 

  วิทยาเขตยะลา 
 - นาย อับดุลซูเบตร์ อุมาร์ 

  วิทยาเขตยะลา 
 - นาย มูหัมมัดอารีฟิน แวสนิ 

วิทยาเขตยะลา  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
15 : 10  

4 1 10.00 4 - 6 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย สาธิต จำรัสพิพัฒน์อาทร 

  วิทยาเขตกรุงเทพ  
- นาย จตุพนธ์ สนานคุณ 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ 

 วิทยาเขตเชียงใหม่ 
15 : 8  

5 1 10.00 แรก - 1 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย พีรวัส ศรีพรหม 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย ธีรศักดิ์ ดอกเงิน 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ 

 วิทยาเขตชลบุรี 
15 : 13  

  



 
 
 
 
 

60 60 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

6 1 10.00 แรก - 2 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย สาธิต จำรัสพิพัฒน์อาทร 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย ธีรภัทร แป้นแสง 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ 

 วิทยาเขตอ่างทอง 
15 : 11  

7 1 13.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 7 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย วรนิพิธ เกิดศิริ 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย กวีวัฒน์ เรือนทราย 

วิทยาเขตอ่างทอง  
ชนะ  

วิทยาเขตชลบุรี 
15 : 14  

8 1 13.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 8 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย อับดุลซูเบตร์ อุมาร์ 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย จตุพนธ์ สนานคุณ 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ 

 วิทยาเขตยะลา 
15 : 8  

9 1 13.00 
 ชิง

ชนะเลิศ 
- 9 

  วิทยาเขตอ่างทอง 
 - นาย กวีวัฒน์ เรือนทราย 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย จตุพนธ์ สนานคุณ 

วิทยาเขตอ่างทอง 
 ชนะ 

 วิทยาเขตกรุงเทพ 
15 : 4  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาฟันดาบ โรงยิมส์อเนกประสงค์ มกช.ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

61 61 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬาฟันดาบ - ดาบ Epee บุคคลชาย 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 4 - 7 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย วรนิพิธ เกิดศิริ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 - นาย นรบดี เฟ่ืองกาญจน์ 

วิทยาเขตชลบุรี 
 ชนะ 

 วิทยาเขตเชียงใหม่ 
15 : 1  

2 1 10.00 4 - 8 

  วิทยาเขตกรุงเทพ  
- นาย ภาณุพงศ์ ผดุงเลิศ 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ  
- นาย เกียรติกุล วะสุขันธ์ 

วิทยาเขตศรีสะเกษ  
ชนะ 

 วิทยาเขตกรุงเทพ 
15 : 12  

3 1 10.00 4 - 9 

  วิทยาเขตตรัง  
- นาย ไชยวัฒน์ พลเมือง 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย ปริวัติ เสกนาม 

วิทยาเขตตรัง  
ชนะ  

วิทยาเขตชลบุรี 
15 : 5  

4 1 10.00 4 - 10 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 - นาย ธีรพงษ์ รสชาติ 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย รัชภูมิ อินฟากท่า 

วิทยาเขตอ่างทอง  
ชนะ  

วิทยาเขตศรีสะเกษ 
15 : 4  

5 1 10.00 แรก - 1 

  วิทยาเขตยะลา 
 - นาย อัฟนัน อาแวกือจิ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย นรบดี เฟ่ืองกาญจน์ 

วิทยาเขตเชียงใหม่  
ชนะ 

 วิทยาเขตยะลา 
15 : 9  

6 1 10.00 แรก - 2 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย ภาณุพงศ์ ผดุงเลิศ 

  วิทยาเขตเชียงใหม่  
- นาย เชนชัย ญานกุล 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ 

 วิทยาเขตเชียงใหม่ 
14 : 9  

  



 
 
 
 
 

62 62 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

7 1 10.00 แรก - 3 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ  
- นาย เกียรติกุล วะสุขันธ์ 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย ธนภัทร รักคำ 

วิทยาเขตศรีสะเกษ  
ชนะ 

 วิทยาเขตอ่างทอง 
15 : 14  

8 1 10.00 แรก - 4 

  วิทยาเขตตรัง  
- นาย ไชยวัฒน์ พลเมือง 

  วิทยาเขตตรัง 
 - นาย ซัน มุหมีน 

วิทยาเขตตรัง  
ชนะ 

 วิทยาเขตตรัง 
15 : 14  

9 1 10.00 แรก - 5 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย ชุมพล เชื้อจักร 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย ปริวัติ เสกนาม 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
15 : 13  

10 1 10.00 แรก - 6 

  วิทยาเขตกรุงเทพ  
- นาย จตุพนธ์ สนานคุณ 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 - นาย ธีรพงษ์ รสชาติ 

วิทยาเขตศรีสะเกษ  
ชนะ 

 วิทยาเขตกรุงเทพ 
15 : 14  

11 1 13.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 11 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย วรนิพิธ เกิดศิริ 

  วิทยาเขตศรีสะเกษ  
- นาย เกียรติกุล วะสุขันธ์ 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ วิทยาเขตศรีสะ

เกษ 
15 : 10  

12 1 13.00 
 รอง

ชนะเลิศ 
- 12 

  วิทยาเขตตรัง  
- นาย ไชยวัฒน์ พลเมือง 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย รัชภูมิ อินฟากท่า 

วิทยาเขตอ่างทอง 
ชนะ  

วิทยาเขตตรัง 
15 : 5  

  



 
 
 
 
 

63 63 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

13 1 13.00  ชิงชนะเลิศ - 13 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย วรนิพิธ เกิดศิริ 

  วิทยาเขตอ่างทอง  
- นาย รัชภูมิ อินฟากท่า 

วิทยาเขตอ่างทอง  
ชนะ 

 วิทยาเขตชลบุรี 
15 : 14  

สนาม 
1. สนามกีฬาฟันดาบ โรงยิมส์อเนกประสงค์ มกช.ชลบุรี 
 
กีฬาฟันดาบ - ดาบ Sabre บุคคลชาย 

ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

1 1 10.00 เเรก - 1 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย ธนวัฒน์ โพธิ์แสงดา 

  วิทยาเขตตรัง 
 - นาย ไชยวัฒน์ พลเมือง 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ 

วิทยาเขตตรัง 
15 : 9  

2 1 10.00 เเรก - 2 

  วิทยาเขตกรุงเทพ  
- นาย ชินวัตร ฉิมสอน 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย ดารูวิส มะยายอ 

วิทยาเขตยะลา  
ชนะ  

วิทยาเขตกรุงเทพ 
15 : 5  

3 1 10.00 เเรก - 3 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย วรนิพิธ เกิดศิริ 

  วิทยาเขตตรัง 
 - นาย ซัน มุหมีน 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ 

 วิทยาเขตตรัง 
15 : 5  

4 1 10.00 เเรก - 4 

  วิทยาเขตยะลา  
- นาย อภิสิทธิ์ สาแม 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย จตุพนธ์ สนานคุณ 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
15 : 4  

  



 
 
 
 
 

64 64 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 ลำดับ สนาม เวลา รอบ สาย คู ่ ผู้แข่งขัน ผลการแข่งขัน 

5 1 11.00 
 รอบรอง

ชนะเลิศ 
- 5 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย ธนวัฒน ์โพธิ์แสงดา 

  วิทยาเขตยะลา 
 - นาย ดารูวิส มะยายอ 

วิทยาเขตชลบุรี  
ชนะ  

วิทยาเขตยะลา 
15 : 14  

6 1 11.00 
 รอบรอง

ชนะเลิศ 
- 6 

  วิทยาเขตชลบุรี 
 - นาย วรนิพิธ เกิดศิริ 

  วิทยาเขตกรุงเทพ  
- นาย จตุพนธ์ สนานคุณ 

วิทยาเขตกรุงเทพ  
ชนะ 

 วิทยาเขตชลบุรี 
15 : 8  

7 1 12.00  ชิงชนะเลิศ - 7 

  วิทยาเขตชลบุรี  
- นาย ธนวัฒน์ โพธิ์แสงดา 

  วิทยาเขตกรุงเทพ 
 - นาย จตุพนธ์ สนานคุณ 

วิทยาเขตชลบุรี 
 ชนะ  

วิทยาเขตกรุงเทพ 
15 : 13  

 
สนาม 
1. สนามกีฬาฟันดาบ โรงยิมส์อเนกประสงค์ มกช.ชลบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันกฬีากีฬายกน้ำหนัก 
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

66 66 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 81 กก. น้ำหนักตัวเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตชลบุรี นาย ศราวุธ แสงหิรัญ 271  

เงิน วิทยาเขตศรีสะเกษ นาย ครรชิต วงษ์ษา 270  

ทองแดง วิทยาเขตศรีสะเกษ นาย อิสรภาพ สีฟ้า 230  

  วิทยาเขตสุโขทัย นาย ธรรมนูญ จันดี 210  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย อานนท์ มั่นขวัญ ---  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย เทวัญ เเสงทาทิพย์ 150  

  วิทยาเขตสุโขทัย นาย ธวัชชัย แก้วทุ่ง 161  

  วิทยาเขตเชียงใหม่ นาย พงศกร รักมาก 180  

 
กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 59 กก. น้ำหนักตัวเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. (หญิง) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตชลบุรี นางสาว วิลาวัณย์ ลากอก 165  

เงิน วิทยาเขตศรีสะเกษ นางสาว เสาวคนธ์ กุนรา 156  

ทองแดง วิทยาเขตกระบี่ นางสาว รัตนาวดี ดำเพชร 151  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว สุพรรษา จิตรสวัสดิ์ 120  

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว พัชรีวรรณ ยี่รัก 146  

  วิทยาเขตชลบุรี นางสาว ธัญศิริ ซื่อตรง 148  

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสาว รัชนีกร อินทร์มะณี 120  

 



 
 
 
 
 

67 67 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 64 กก. น้ำหนักตัวเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. (หญิง) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตชลบุรี นางสาว เปรมหทัย ชัยภาสชมภู 186  

เงิน วิทยาเขตศรีสะเกษ นางสาว กาญจนา ไหมทอง 163  

ทองแดง วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว กมลลักษณ์ สิงหภณ 160  

  วิทยาเขตกระบี่ นางสาว สิริมา เมืองทรัพย์ 138  

  วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว สมจิตรา เฉลิมพะจง ---  

 
กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 96 กก. น้ำหนักตัวเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 96 กก. (ชาย) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสุโขทัย นาย ศราวุธ อิสระ 293  

เงิน วิทยาเขตชัยภูมิ นาย นนทพัฒน์ ธานีวรรณ 292  

ทองแดง วิทยาเขตชลบุรี นาย สิทธิพร บุตสีนนท์ 231  

  วิทยาเขตชัยภูมิ นาย พัชรพล บุญมณี 202  

  วิทยาเขตศรีสะเกษ นาย ธนชัย ชื่นชม 217  

  วิทยาเขตอ่างทอง นาย พรหมินทร์ ลาโม้ 190  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

68 68 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” 
รอบ Championship 

ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 

 กีฬายกน้ำหนัก - รุ่น 76 กก. น้ำหนักตัวเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 76 กก. (หญิง) รอบ ชิงชนะเลิศ 

เหรียญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แข่งขัน สถิติ/คะแนน หมายเหตุ 

ทอง วิทยาเขตสุโขทัย นางสาว สิริยากร ไขพันดุง 176  

เงิน วิทยาเขตศรีสะเกษ นางสาว ปริชาติ กุนรา 167  

ทองแดง วิทยาเขตชลบุรี นางสาว ปาริชาติ ทรงพิมพ์ไทย 162  

  วิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสาว อรวรรณ มุยไธสง 101  

  วิทยาเขตอ่างทอง นางสาว กฤติมา ใจแสน 110  

  วิทยาเขตมหาสารคาม นางสาว ขนิษฐา สินธุวา ---  

  วิทยาเขตกรุงเทพ นางสาว อธิตยา มณี 90  

  วิทยาเขตมหาสารคาม นางสาว อักษราภัค ประศรี ---  

  วิทยาเขตกรุงเทพ นางสาว อุทัยทิพย์ ศรีสุข 75   
 


