
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 39   “พลศึกษาเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม  ประจ าปี 2557 
ณ  โรงยิมสด์ุสติฮอลล ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จงัหวัดศรีสะเกษ 

............................................................ 

ล าดับ ประเภท รุ่น/น้ าหนัก ชื่อ-สกุล สังกัด เหรียญ 

1 พิเศษ หญิง 
น ้ำหนัก 

40 – 45  กก. 

นำงสำวณภัทร  ปิยรักษ์ วิทยำเขตสมุทรสำคร ทอง 

นำงสำวรัชนีกร  ทวยหำญ วิทยำเขตตรัง เงิน 

นำงสำวณิชนันท์  หมื่นเผือก วิทยำเขตเชียงใหม่ 
ทองแดง 

นำงสำวสำลินี  มำมุ วิทยำเขตยะลำ 

2 พิเศษ ชำย 
น ้ำหนัก 

40 – 45  กก. 

นำยปัญญำ  ลำพรผล วิทยำเขตชุมพร ทอง 

นำยยูโซ๊ฟ  สะนิ วิทยำเขตสมุทรสำคร เงิน 

นำยอัมรันท์  อำมิง วิทยำเขตยะลำ ทองแดง 

3 A ชำย 
น ้ำหนัก 

45 – 50  กก. 

นำยทวีศักดิ์  สิทธิจินดำ วิทยำเขตสมุทรสำคร ทอง 

นำยธีรพร  นำแซง วิทยำเขตชุมพร เงิน 

นำยอดิศร  ส้ำยำ วิทยำเขตยะลำ ทองแดง 

4 A หญิง 
น ้ำหนัก 

45 – 50  กก. 

นำงสำวฟิรดำวส์  ดุรอแม วิทยำเขตยะลำ ทอง 

นำงสำววิสุดำ  สุขเจือ วิทยำเขตสุโขทัย เงิน 

นำงสำวปวีณำ  ก้ำเหนิดแจ้ง วิทยำเขตชัยภูมิ 
ทองแดง 

นำงสำวพิมพ์ชนก  ยิ่งแย้ม วิทยำเขตกรุงเทพ 
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ล าดับ ประเภท รุ่น/น้ าหนัก ชื่อ-สกุล สังกัด เหรียญ 

5 B ชำย 
น ้ำหนัก 

50 – 55  กก. 

นำยเจตนำรมณ์  บุญพงษ์ วิทยำเขตสมุทรสำคร ทอง 

นำยพิพัฒน์  พรมทอง วิทยำเขตชุมพร เงิน 

นำยสำยชล  เพ็งศรี วิทยำเขตอ่ำงทอง 
ทองแดง 

นำยบีลำ  นำแว วิทยำเขตยะลำ 

6 B หญิง 
น ้ำหนัก 

50 – 55  กก. 

นำงสำวสุดำ  เหลืองอภิชำตกุล วิทยำเขตสุโขทัย ทอง 

นำงสำวพวงผกำ  รักพูลแก้ว วิทยำเขตกระบี่ เงิน 

นำงสำวสำยรุ้ง  เพ่งพิศ วิทยำเขตชุมพร 
ทองแดง 

นำงสำวสุภำภรณ์  ซิ มเทียม วิทยำเขตกรุงเทพ 

7 C ชำย 
น ้ำหนัก 

55 – 60  กก. 

นำยสิริวัฒน์  มีพร วิทยำเขตกรุงเทพ ทอง 

นำยธนำรัตน์  ศิลปะพรหมมำศ วิทยำเขตชุมพร เงิน 

นำยปฐมพงศ์  นำมวงศ์ษำ วิทยำเขตสุโขทัย 
ทองแดง 

นำยกฤษฎำ  พิมพ์สุวรรณ์ วิทยำเขตชลบุรี 

8 C หญิง 
น ้ำหนัก 

55 – 60  กก. 

นำงสำวณิชำกร  ภูพวก วิทยำเขตตรัง ทอง 

นำงสำวพรรณวรท  เปลวเพลิง วิทยำเขตกรุงเทพ เงิน 

นำงสำวรอฮำนิง  จะจ้ำ วิทยำเขตยะลำ 
ทองแดง 

นำงสำวแครทรียำ  แสนอุบล วิทยำเขตชุมพร 
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ล าดับ ประเภท รุ่น/น้ าหนัก ชื่อ-สกุล สังกัด เหรียญ 

9 D ชำย 
น ้ำหนัก 

60 – 65  กก. 

นำยธวัชชัย  ไกรทองสุข วิทยำเขตสมุทรสำคร ทอง 

นำยอภินันท์  แสงทอง วิทยำเขตกรุงเทพ เงิน 

นำยพลวัฒน์  ไชรสำร วิทยำเขตศรีสะเกษ 
ทองแดง 

นำยมะไซนี  สแลมัน วิทยำเขตยะลำ 

10 D หญิง 
น ้ำหนัก 

60 – 65  กก. 

นำงสำวสุดำพร  สีสอนดี วิทยำเขตสุโขทัย ทอง 

นำงสำวณัฐกำนต์  ไชยศรียำ วิทยำเขตตรัง เงิน 

นำงสำวกมลชนก  หอมมำก วิทยำเขตชุมพร ทองแดง 

11 E ชำย 
น ้ำหนัก 

65 – 70  กก. 

นำยไววิทย์  มณี วิทยำเขตยะลำ ทอง 

นำยวัฒนำ  บุญตำ วิทยำเขตกรุงเทพ เงิน 

นำยดิว  หงส์อินทร์ วิทยำเขตศรีสะเกษ 
ทองแดง 

นำยฐิติเมธ  นรำกรพิพัฒน์ วิทยำเขตตรัง 

12 E หญิง 
น ้ำหนัก 

65 – 70  กก. 

นำงสำวกนกวรรณ  ตลึงจิตร วิทยำเขตสุโขทัย ทอง 

นำงสำวปนัดฎำ  ทองสุข วิทยำเขตชุมพร เงิน 

นำงสำวเบ็ญจมำศ  สมตน วิทยำเขตเชียงใหม่ 
ทองแดง 

นำงสำวนุชรินทร์  สมศรี วิทยำเขตตรัง 
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ล าดับ ประเภท รุ่น/น้ าหนัก ชื่อ-สกุล สังกัด เหรียญ 

13 F ชำย 
น ้ำหนัก 

70 – 75  กก. 

นำยอำนนท์  งำมข้ำ วิทยำเขตชลบุรี ทอง 

นำยพงศธร  โต๊ะสล้ำ วิทยำเขตยะลำ เงิน 

นำยธนินท์  ด้วงสุข วิทยำเขตกระบี่ 
ทองแดง 

นำยนฤเบศร์  เสนำ วิทยำเขตตรัง 

14 F หญิง 
น ้ำหนัก 

70 – 75  กก. 

นำงสำวพักตร์จิรำ  รักพงษ์ วิทยำเขตตรัง ทอง 

นำงสำวภณัดดำ  เติมผล วิทยำเขตสุพรรณบุรี เงิน 

นำงสำวลักษิกำ  สิทธิฤกษ์ วิทยำเขตเชียงใหม่ ทองแดง 

15 G ชำย 
น ้ำหนัก 

75 – 80  กก. 

นำยอรรถชัย  พรหมรำ วิทยำเขตชุมพร ทอง 

นำยเศรษฐชัย  ฉัตรภูมิสุวรรณ วิทยำเขตชลบุรี เงิน 

นำยณรงค์ศักดิ์  หนูสำย วิทยำเขตสุพรรณบุรี 
ทองแดง 

นำยมูฮัมมัดฮำฟิซ  มำแด วิทยำเขตกระบี่ 

16 H ชำย 
น ้ำหนัก 

80 – 85  กก. 

นำยฮำกรีฟส์  มะหลี วิทยำเขตยะลำ ทอง 

นำยรักษ์  ศักดิ์ภูเขียว วิทยำเขตมหำสำรคำม เงิน 

นำยชยธร  ขำวหล้ำ วิทยำเขตชุมพร 
ทองแดง 

นำยยุทธนำ  อริยะวงค์ วิทยำเขตเชียงใหม่ 

 

 

 



สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 39   “พลศึกษาเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม  ประจ าปี 2557 
ณ  โรงยิมสด์ุสติฮอลล ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จงัหวัดศรีสะเกษ 

............................................................ 

ล าดับ ประเภท รุ่น/น้ าหนัก ชื่อ-สกุล สังกัด เหรียญ 

17 I ชำย 
น ้ำหนัก 

85 – 90  กก. 

นำยศรำวุฒิ  พูลโพธิ์ วิทยำเขตชุมพร ทอง 

นำยอำนนท์  เค้ำแคน วิทยำเขตอ่ำงทอง เงิน 

นำยธนกร  มณีจันทร์ วิทยำเขตชัยภูมิ 
ทองแดง 

นำยอับดุลรอนิง  หะแวกะจิ วิทยำเขตยะลำ 
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ประเภทร่ายร าปันจักลีลา (ชาย) 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ผลการแข่งขัน อันดับ 
1. นำยบีลำ  นำแว วิทยำเขตยะลำ ทอง  
2. นำยสิริวัฒน์  มีพร วิทยำเขตกรุงเทพ เงิน  
3. นำยยุดทะสิน  พุดทะรักสำ วิทยำเขตอุดรธำนี ทองแดง  
     

 
 

ประเภทร่ายร าปันจักลีลา (หญิง) 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ผลการแข่งขัน อันดับ 

1. นำงสำวพิมพ์ชนก  ยิ่งแย้ม วิทยำเขตกรุงเทพ ทอง  
2. นำงสำวสำลินี  มำมุ วิทยำเขตยะลำ เงิน  
3. นำงสำวศันสนีย์  หัสด้ำ วิทยำเขตชุมพร ทองแดง  
     

 

นักกีฬายอดเยี่ยมหญงิ  ได้แก่   

 นำงสำวฟิรดำวส์  ดุรอแม  สังกัดวิทยำเขตยะลำ 

นักกีฬายอดเยี่ยมชาย  ได้แก่   

   นำยทวีศักดิ์  สิทธิจินดำ  สังกัดวิทยำเขตสมุทรสำคร 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  ได้แก ่

   สถำบันกำรพลศึกษำวิทยำเขตยะลำ 

 


