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หนา้ท ี1

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท กมลทพิย์ มลูลอ้ม มกช.สพุรรณบรุี

48กก.(ญ) เมวกิา เพมิสวุรรณ ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง WO

ฟลายเวท ขนษิฐา นกเชยวี ผูค้รองฟ้า RSC 2

51กก.(ญ) พัชรพร สายจันทร์ มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

ฟลายเวท อภญิญา บตุรดว้ง ลกูประดู่ ABD 2

51กก.(ญ) กมลทพิย์ เอมสกลุ ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

ฟลายเวท อรสิรา แกว้นกึ มกช.สพุรรณบรุี

51กก.(ญ) จฑุามาศ จติรพ์งศ์ ท.อ. RSC 1

ฟลายเวท กนกวรรณ วริฬุพัฒน์ ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

51กก.(ญ) สวรรยา ศรสีวสัด ิ ท.บ. WP 0:5

ฟลายเวท จริญัชยา พนูสงข์ั ตร. RSC 3

51กก.(ญ) ฐติมิา อรณุสวา่ง ภานุรังษี

ฟลายเวท ขวัญจริา กองวัน มกช.สโุขทัย

51กก.(ญ) จฑุามาศ รกัสตย์ั ราชนาวี RSC 1

ไลทเ์วท สภุาพร สกลนิหอมี สกฬ.จ.สมทุรปราการ

57กก.(ญ) เนรญัชญา เชอคําจนัทร ์ื ภานรุงัษี RSC 1

ไลทฟ์ลายเวท สมคัร แซหาญ่ ท.บ. WP 5:0

49กก. รักชาติ มะพอ ร.ร.กฬ.ท.แมส่อด

ไลทฟ์ลายเวท ณฐัวฒุิ ละอองศรี ภานรุงัษี WP 4:1

49กก. ฤทธอิมร แสงสวา่ง ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ไลทฟ์ลายเวท อัครเดช แสงเสนา ทภ. 2

49กก. ธนรชั แสงเพชร ตร. WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท พงศกร ไพโรจนว์ริฬุห ์ มาบตาพดุ WP 5:0

49กก. เกง่กาจ ยอดมณีบรรพต มกช.สพุรรณบรุี

ไลทเ์วท นฤเทพ กลนิษร ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

63กก. วสิทุธพิงษ์ แหวนนลิ พทิักษ์สนตริาษฏร์ั

ไลทเ์วท สทธโิชคิ สนประสทธิิ ิ ไทรนอ้ย

63กก. ศกดาั รวมธรรม สนง.ตร. RSC 1

ไลทเ์วท อนุ ศรเีทพ ทภ. 4

63กก. ณฐัพล แสนกลา้ ลกูประดู่ WP 0:5

ไลทเ์วท สงขพงศั ์ โฉมยงค์ สกฬ.จ.ชมุพร

63กก. ธนวฒัน์ ศรจีนัทร ์ มกช.สโุขทยั RSC 3

โปรแกรมการแขง่ขนั
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16 108
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14 106
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ชอ ื - สกลุ

1 1

2 2

โปรแกรมการแขง่ขนั

เรมิแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 
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หนา้ท ี2

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ไลทเ์วท คณุาธปิ ปิดนชุ ราชนาวี WP 5:0

63กก. อัศยทุธ พันนมุา สกฬ.จ.สงหบ์รุีิ

ไลทเ์วท นันทชยั บญุถงึ ทภ. 3

63กก. สมชาย วงคส์วุรรณ ท.อ. RSC 1

ไลทเ์วท ศรัณย์ ศรอีว่มบู่ ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

63กก. เสกสรรญ สภาพพร ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

ไลทเ์วท กติภิพ พอใจ มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

63กก. ทวิา จนัทะคําภา ทภ. 2 ABD 1

ไลทเ์วท มนสัชยั เอยีมศร ิิ ทภ. 1 WP 3:2

63กก. จารวัุตร ขนุเพชร ภานุรังษี

ไลทเ์วท บรรจง สนศริิ ิ ท.บ. RSC 2

63กก. สรุศรี ปัตธตีะ ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ไลทเ์วท อนวุฒัน์ ศรโีปฏก ตร. WO

63กก. จริะพจน์ ไชยพงค์ หนองนําใส

ไลทเ์วท สปปวชิญ์ิ หยหีาสนิ มาบตาพดุ ABD 1

63กก. ลาภนิ รุง่ชู สกฬ.จ.ตรัง

มดิเดลิเวท ธเนศ นติธุร ทภ. 2

75กก. กติตศิกดิั กลนิษร ท.บ. RSC 2

มดิเดลิเวท ทศพล พรหมมา ไทรนอ้ย

75กก. ทะนง บญุเพลงิ พทิกัษส์นตริาษฏร์ั WO

มดิเดลิเวท ปิยะพนัธ์ ชนานดัิ ทภ. 1 RSC 1

75กก. วสิทุธิ ดาวลอย มกช.สพุรรณบรุี

มดิเดลิเวท สทุธชิยั เกอืฉมิ สกฬ.จ.ตรัง

75กก. ปลมื หวงัคละกลาง ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

มดิเดลิเวท ศกดกิติติั ปญัญาอดวิงค์ ลกูประดู่ WP 5:0

75กก. เกยีรตศิกดิั พรหมชวย่ ทภ. 4

มดิเดลิเวท บรรณพล พนัโนน ตร. WO

75กก. วรียทุธิ ชแูกว้ หนองนําใส

มดิเดลิเวท บวร กาดําดวน ราชนาวี RSC 3

75กก. สทธศิกดิิ ั จมุกมุาร สกฬ.จ.ชยนาทั

มดิเดลิเวท เชดศกดิิ ั ลกัษณะ ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี RSC 3

75กก. นฤทธิ ปังเตะ ราชทัณฑ์

29 121

มวยสากลชงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี ิ 2563
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หนา้ท ี1

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ไลทเ์วลเตอรเ์วท จรีพักตร อนิทรคํ์า ตร.

60กก.(ญ) พรชตาิ สหาบรูาณี ผูค้รองฟ้า WP 1:4

ไลทเ์วลเตอรเ์วท สดุาพร สสอนดีี ราชนาวี RSC 2

60กก.(ญ) รัตนธร เสารต์อ ลกูประดู่

ไลทเ์วลเตอรเ์วท กติตยิา นามไพร พทิกัษ์สนตริาษฏร์ั

60กก.(ญ) ปณิดา แกว้แกน่คณู ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 3:2

ไลทเ์วลเตอรเ์วท นรศิรา ผกูพันธ์ มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

60กก.(ญ) ทพิวรรณ นลิทองอยู่ ท.บ. RSC 2

ไลทเ์วลเตอรเ์วท พรทพิย ์ บวัป่า สนง.ตร. WP 5:0

60กก.(ญ) นพาพร เขยีวนอ้ย ท.อ.

เวลเตอรเ์วท ณฐัวดี โสมนสั ลกูประดู่ RSC 1

69กก.(ญ) สนุสิา สงหส์ายิ มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

เวลเตอรเ์วท จนัทรแ์จม่ สวุรรณเพ็ง ตร. RSC 2

69กก.(ญ) พันธวิา บญุตะนัย มกช.สโุขทยั

เวลเตอรเ์วท ใบสน มณีกอ้น สนง.ตร. RSC 2

69กก.(ญ) แกว้ฤดี คําถากระปุ่ ม ผูค้รองฟ้า

เวลเตอรเ์วท วรรณกานต์ แซตนั่ สกฬ.จ.ชมุพร

69กก.(ญ) จนัทดิา สขุาเขนิ ท.อ. RSC 1

เวลเตอรเ์วท แกว้กลัยา แสนแกว้ ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

69กก.(ญ) พรธรีา เพชรขุม้ ภานุรงัษี WP 0:5

เฟเธอรเ์วท รณชยั แสวงทรพัย์ ทภ. 1 RSC 2

57กก. วนัฉลอง หนูชยแกว้ั ราชทณัฑ์

เวลเตอรเ์วท ปฎภิาณ นามโคตร บอ่นํามนัฝาง

69กก. อุสมาน เสสงูเนนิ ราชทณัฑ์ WP 2:3

ฟลายเวท วุฒชิยั ยรุะชยั ท.บ. WP 3:2

52กก. อธริาช วฒุพิันธ์ ท.อ.

ฟลายเวท กฤษฏา ดาลาศ ทภ. 1

52กก. อภชิาติ ฉายแกว้ สกฬ.จ.ชยนาทั RSC 2

ฟลายเวท ธติสิรรค์ ปนัโหมด สนง.ตร. RSC 2

52กก. ขวญัชยั เปลยีนขนุทด สกฬ.จ.อา่งทอง

ฟลายเวท ภาคภมูิ มโหธร ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

52กก. แสนชยั หอ้งแกว้ ภานุรงัษี WO

ฟลายเวท วนัเฉลมิ แซหาญ่ ราชนาวี RSC 2

52กก. เลศิชาย ไชยเวช สกฬ.จ.สงหบ์รุีิ

ฟลายเวท สรุสทธิิ หลวงโปธา ทภ. 2 KO 2

52กก. วชระิ จอมมะเรงิ หนองนําใส

ฟลายเวท สเุมธ พันสขุ มกช.สพุรรณบรุี

52กก. ฉลองชยั มนีลิดี ทภ. 3 RSC 2

ฟลายเวท สาธติ แกว้เกษม สกฬ.จ.ตรงั RSC 2

52กก. อานันท์ กณัหาชาลี สกฬ.จ.นครนายก
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โปรแกรมการแขง่ขนั
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ชอ ื - สกลุ
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หนา้ท ี2

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ฟลายเวท ขวญัชยั หอ้งแกว้ ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 4:1

52กก. ฐติศิกดิั หอยทอง ทภ. 4

ฟลายเวท ปฎภิาณ อุทยัดา ตร. KO 1

52กก. พัชรพงศ์ จันทรศ์ริิ สกฬ.จ.ชมุพร

เฟเธอรเ์วท ศราวุฒิ สขุเทศ สนง.ตร. WO

57กก. พธูเนศ รอดสขุ พทิกัษ์สนตริาษฏร์ั

เฟเธอรเ์วท สทุนิ มาสขุ ท.อ. WP 4:1

57กก. อภวิฒัน์ แกลว้กลา้ ภานุรังษี

เฟเธอรเ์วท อนุชา เกดิปรี สกฬ.จ.สงหบ์รุ ีิ WP 4:1

57กก. วนัชยั ระหอ้ย ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

เฟเธอรเ์วท โสภณ กลา้ฉุน มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

57กก. ปฎภิาน แทส้งูเนนิ ตร. WP 0:5

เฟเธอรเ์วท พละบดี พลดลิก ลกูประดู่ WP 5:0

57กก. ณัฐพล ตาไธสง หนองนําใส

เฟเธอรเ์วท เอกสทธิิ พลราช ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

57กก. มงคล อาจวเิชยรี ทภ. 2 KO 1

เฟเธอรเ์วท รตุชการณ์ จนัทรต์รง ราชนาวี RSC 1

57กก. บารมี สามารถ ไทรนอ้ย

เฟเธอรเ์วท อาทติย์ แกว้บณัฑติ มกช.สโุขทยั

57กก. จกัรกฤษณ์ ประสพสนิ มาบตาพดุ RSC 2

เฟเธอรเ์วท จักรพงษ์ คุม้ครองไพร ทภ. 3

57กก. ภานุพงษ์ โสภาสขุ สกฬ.จ.ชยนาทั WP 0:5

เวลเตอรเ์วท นรภัทร ขนุดํา มาบตาพดุ

69กก. อธชิยั เพมิทรพัย ์ สนง.ตร. WP 0:5

เวลเตอรเ์วท ปัญญา สงหา้งหวา้ิ มกช.สโุขทยั

69กก. ชยยาั รวมธรรม ทภ. 1 WP 0:5

เวลเตอรเ์วท อภสิทธิิ สงขเ์มอืงั ผูค้รองฟ้า

69กก. พรีะภทัธ์ เยยีะสงูเนนิ ตร. ABD 1

เวลเตอรเ์วท รฐัพล กาลําดวน สกฬ.จ.ตรงั WP 5:0

69กก. ภวูดล พระอําพร ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

เวลเตอรเ์วท นันทชา ภมูคิอนสาร ลกูประดู่

69กก. ณรงคศ์กดิั แกว้มาลา พทิกัษส์นตริาษฏร์ั WP 1:4

เวลเตอรเ์วท กมัพล สทุธิ ทภ. 4 RSC 3

69กก. สมโภช สสาี ทภ. 3

เวลเตอรเ์วท ตรเีพชร คงดี ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

69กก. พนัธแ์สง เอยีมศร ิิ ทภ. 2 RSC 2

เวลเตอรเ์วท สมชาติ นพิันธโ์ท หนองนําใส

69กก. ธนพฒัน์ อมกฤตกวนิ สกฬ.จ.ชุมพร WP 0:5

เวลเตอรเ์วท พัดยศ เกยีรตเิจรญิศริิ สกฬ.จ.สงหบ์รุีิ

69กก. อนงึ คทัมารศรี ท.บ. RSC 2
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วนัท ี 17 พฤศจกิายน 2563   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบรุ ี

เรมิแขง่ขนัเวลา 12:05 น. 



หนา้ท ี1

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท กนกวรรณ ไชยแกว้ ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 5:0

48กก.(ญ) เมวกิา เพมิสวุรรณ ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

ไลทฟ์ลายเวท จันทกานต์ มโนบาล พทิกัษ์สนตริาษฏร์ั

48กก.(ญ) ปานประดบั ปลอดสยั ราชนาวี WP 1:4

ไลทฟ์ลายเวท ลลติา แงวกดุเรอื สกฬ.จ.สมทุรปราการ

48กก.(ญ) ธนวรรณ ทองดวง ท.อ. RSC 1

ไลทฟ์ลายเวท อญัมณี มตีวัตน มกช.สโุขทยั

48กก.(ญ) สรรพศริิ แชมละออ่ สกฬ.จ.ชุมพร WP 1:4

ไลทฟ์ลายเวท ฐติมิา ศรบีญุเรอืง ภานุรงัษี WP 5:0

48กก.(ญ) สมฤทยั สรปิทมุิ ผูค้รองฟ้า

ไลทฟ์ลายเวท ศภุ ฟ้าธรณีแสง ลกูประดู่ RSC 2

48กก.(ญ) ยภุาพร ยงัยนื ร.ร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

ไลทฟ์ลายเวท ณัฐชา ศลปกจิิ ท.บ.

48กก.(ญ) ศรวิรรณิ พงึปญัญา ตร. WP 2:3

ไลทฟ์ลายเวท นพรัตน์ บญุปลมื ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

48กก.(ญ) รชันกีร สกระโดนี สนง.ตร. WP 0:5

ไลทเ์วท วมิลสริิ แสงพรม สกฬ.จ.ชมุพร

57กก.(ญ) เนรญัชญา เชอคําจนัทร ์ื ภานุรงัษี RSC 1

ไลทเ์วท จฑุามาศ ทองแทง่ มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

57กก.(ญ) ธารทพิย ์ วรรณพรม สนง.ตร. RSC 1

ไลทเ์วท รุง่ฉัตร ขาวพันธุ์ มกช.สพุรรณบรุี

57กก.(ญ) นพเกตุ ศรสีวสัด ิ ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก RSC 1

ไลทเ์วท ปรดีากมล ถนิทบัไทย ตร. WP 5:0

57กก.(ญ) สธุติา กลนิลกูอนิ ลกูประดู่

ไลทเ์วท ศรโิสภาิ ศรศิกดิิ ั ผูค้รองฟ้า WP 5:0

57กก.(ญ) สภุาพร ทวถีนิ มกช.สโุขทยั

ไลทเ์วท อมุาวดี คงสนเทยีะั ท.บ.

57กก.(ญ) อภษิฎา ทนัทา่หวา้ ท.อ. WP 0:5

ไลทเ์วท ประภาพร โฉมดง ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

57กก.(ญ) ภวูราภทัร มา้ชยั พทิกัษส์นตริาษฏร์ั RSC 2

ไลทเ์วท นลิาวลัย ์ เตชะสบื ราชนาวี ABD 1

57กก.(ญ) ณัฐภัทราปกรณ์ ไชยโรจนก์ลุ ร.ร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

ไลทฟ์ลายเวท กลวชัร บญุละ ทภ. 3 RSC 2

49กก. เถกงิเดช แกว้ประเสรฐิ ราชทณัฑ์

ไลทเ์วท สปปวชิญ์ิ หยหีาสนิ มาบตาพดุ

63กก. สธุี ชูการ ราชทณัฑ์ KO 2

ไลทฟ์ลายเวท จตรุงค์ มทุาพร ไทรนอ้ย

49กก. สมคัร แซหาญ่ ท.บ. RSC 1

ไลทฟ์ลายเวท กนัตศกดิั สมกนัผม หนองนําใส

49กก. สบพงษ์ื พรมเดอื สนง.ตร. RSC 1

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลชงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี ิ 2563

วนัท ี 18 พฤศจกิายน 2563   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบรุ ี

เรมิแขง่ขนัเวลา 12:05 น. 

ชอ ื - สกลุ

1 19

2 20

3 21

4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

14 32

15 33

16 34

17 161

18 170

19 155

20 156



หนา้ท ี2

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท ณฐัวุฒิ บวัใหญ่ ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 5:0

49กก. วเิจ็ส โอด๊ ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

ไลทฟ์ลายเวท ฤทธอิมร แสงสวา่ง ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

49กก. รตพิงษ์ คําทา้ว ลกูประดู่

ไลทฟ์ลายเวท เสกสรรค์ คุม้ดี สกฬ.จ.อา่งทอง

49กก. ธนรชั แสงเพชร ตร. WO

ไลทฟ์ลายเวท ณฐัพงษ์ ทว้มเจรญิ ราชนาวี RSC 3

49กก. ภานุวฒัน์ จันทระ สกฬ.จ.ชมุพร

ไลทฟ์ลายเวท พงศกร ไพโรจนว์ริฬุห ์ มาบตาพดุ RSC 1

49กก. วชัรนิทร์ บวัเจรญิ มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

ไลทเ์วท ศกดสิทธิั ิ อาทติยส์าม สกฬ.จ.ชยนาทั

63กก. นฤเทพ กลนิษร ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WO

ไลทเ์วท ศกดาั รวมธรรม สนง.ตร. WP 4:1

63กก. ณัฐพล แสนกลา้ ลกูประดู่

ไลทเ์วท ธนวฒัน์ ศรจัีนทร์ มกช.สโุขทยั

63กก. คณุาธปิ ปิดนุช ราชนาวี RSC 1

ไลทเ์วท สมชาย วงคส์วุรรณ ท.อ. RSC 2

63กก. ยศพล ชมุนมุ ผูค้รองฟ้า

ไลทเ์วท ขจรศกดิั อาสานอก มกช.สพุรรณบรุี

63กก. ศรณัย์ ศรอีว่มบู่ ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี WP 0:5

ไลทเ์วท ทวิา จนัทะคําภา ทภ. 2 WO

63กก. มนัสชยั เอยีมศริิ ทภ. 1

ไลทเ์วท บรรจง สนศริิ ิ ท.บ. RSC 1

63กก. อนุวฒัน์ ศรโีปฏก ตร.

มดิเดลิเวท วรีะพล จงจอหอ สนง.ตร. WP 4:1

75กก. กติตศิกดิั กลนิษร ท.บ.

มดิเดลิเวท ทะนง บญุเพลงิ พทิกัษส์นตริาษฏร์ั WP 5:0

75กก. ธนกฤต ตลอดไธสงคาภา ทภ. 3

มดิเดลิเวท ยทุธพงษ์ สกะโดนี ผูค้รองฟ้า WP 5:0

75กก. ปิยะพันธ์ ชนานัดิ ทภ. 1

มดิเดลิเวท ปลมื หวงัคละกลาง ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง KO 2

75กก. ชยวฒัน์ั มติยะสทธิิ มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

มดิเดลิเวท วทิยา จันทรส์ม มกช.สโุขทยั

75กก. ศกดกิติติั ปญัญาอดวิงค์ ลกูประดู่ WP 2:3

มดิเดลิเวท บรรณพล พนัโนน ตร. WP 3:2

75กก. พทิกัษ์ ฤทธแิกว้ สกฬ.จ.สงหบ์รุีิ

มดิเดลิเวท อภสิทธิิ ขนัโคกเครอื ท.อ. WP 5:0

75กก. บวร กาดําดวน ราชนาวี

มดิเดลิเวท เชดศกดิิ ั ลักษณะ ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

75กก. กฤษณะ ศรสีงข์ั ภานุรงัษี RSC 3

39 177

40 178

37 175

38 176

35 173

36 174

33 171

34 172

31 168

32 169

29 166

30 167

27 164

28 165

25 162

26 163

23 159

24 160

มวยสากลชงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี ิ 2563

วนัท ี 18 พฤศจกิายน 2563   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบรุ ี

เรมิแขง่ขนัเวลา 12:05 น. 

ชอ ื - สกลุ

21 157

22 158

โปรแกรมการแขง่ขนั



หนา้ท ี1

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ฟลายเวท เปียมสขุ เพมิขนุทด สนง.ตร. WP 5:0

51กก.(ญ) ขนษิฐา นกเชยวี ผูค้รองฟ้า

ฟลายเวท อภญิญา บตุรดว้ง ลกูประดู่

51กก.(ญ) จฑุามาศ จติรพ์งศ์ ท.อ. ABD 1

ฟลายเวท สวรรยา ศรสีวสัด ิ ท.บ. WP 5:0

51กก.(ญ) จรัิญชยา พนูสงข์ั ตร.

ฟลายเวท จฑุามาศ รกัสตย์ั ราชนาวี KO 3

51กก.(ญ) วรดา พทุธโกษา ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ไลทเ์วลเตอรเ์วท ปานเพชร ปรุวิงค์ ร.ร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

60กก.(ญ) พรชตาิ สหาบรูาณี ผูค้รองฟ้า WP 0:5

ไลทเ์วลเตอรเ์วท สดุาพร สสอนดีี ราชนาวี RSC 3

60กก.(ญ) ปณดิา แกว้แกน่คณู ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ไลทเ์วลเตอรเ์วท ศรนิทพิย์ิ วยุชยภมู ิั สกฬ.จ.สมทุรปราการ

60กก.(ญ) ทพิวรรณ นลิทองอยู่ ท.บ. RSC 1

ไลทเ์วลเตอรเ์วท พรทพิย์ บวัป่า สนง.ตร. RSC 1

60กก.(ญ) สธุาทพิย์ ทองตรพัีนธ์ มกช.สโุขทัย

เวลเตอรเ์วท ธนัยช์นก ศกดศิรีั ท.บ. WP 5:0

69กก.(ญ) ณัฐวดี โสมนัส ลกูประดู่

เวลเตอรเ์วท จันทรแ์จม่ สวุรรณเพ็ง ตร.

69กก.(ญ) ใบสน มณีกอ้น สนง.ตร. RSC 2

เวลเตอรเ์วท ดวงกมล กลมดี ร.ร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

69กก.(ญ) จนัทดิา สขุาเขนิ ท.อ. RSC 2

เวลเตอรเ์วท พรธรีา เพชรขุม้ ภานุรังษี

69กก.(ญ) อนสุรา ดสูนเทยีะั ราชนาวี RSC 2

เวลเตอรเ์วท อสุมาน เสสงูเนนิ ราชทัณฑ์

69กก. วรีศกดิั ทาระขจดั สกฬ.จ.ชยนาทั RSC 2

ฟลายเวท ศภุกติต์ คําภา มาบตาพดุ

52กก. วฒุชิยั ยรุะชยั ท.บ. RSC 2

ฟลายเวท อภชิาติ ฉายแกว้ สกฬ.จ.ชยนาทั

52กก. ธติสิรรค์ ปนัโหมด สนง.ตร. WP 0:5

ฟลายเวท ทัตดนัย เรงิชยั มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

52กก. แสนชยั หอ้งแกว้ ภานรุงัษี WP 0:5

ฟลายเวท วนัเฉลมิ แซหาญ่ ราชนาวี WP 5:0

52กก. วัฒนพล บญุนําไพร มกช.สโุขทัย

ฟลายเวท รัชพล ทับทัน ผูค้รองฟ้า

52กก. สรุสทธิิ หลวงโปธา ทภ. 2 ABD 1

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลชงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี ิ 2563

วนัท ี 19 พฤศจกิายน 2563   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบรุ ี

เรมิแขง่ขนัเวลา 12:05 น. 

ชอ ื - สกลุ

1 35

2 36

3 37

4 38

5 39

6 40

7 41

8 42

9 43

10 44

11 45

12 46

17 182

18

13 200

14 179

15 180

16 181

183



หนา้ท ี2

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ฟลายเวท ฉลองชยั มนีลิดี ทภ. 3 RSC 1

52กก. สงกรานต์ โสสวัสดิ ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

ฟลายเวท สาธติ แกว้เกษม สกฬ.จ.ตรัง

52กก. ขวญัชยั หอ้งแกว้ ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 0:5

ฟลายเวท ปฎภิาณ อทุยัดา ตร. WP 4:1

52กก. สทธศิกดิิ ั เกอืแกว้ ลกูประดู่

เฟเธอรเ์วท นราธปิ ศรยีะลา ทภ. 4

57กก. ศราวฒุิ สขุเทศ สนง.ตร. RSC 2

เฟเธอรเ์วท รณชยั แสวงทรัพย์ ทภ. 1

57กก. สทุนิ มาสขุ ท.อ. WP 1:4

เฟเธอรเ์วท ชาครนิทร์ เอกปัชชา สกฬ.จ.ชมุพร

57กก. อนชุา เกดิปรี สกฬ.จ.สงหบ์รุ ีิ WP 0:5

เฟเธอรเ์วท ปฎภิาน แทส้งูเนนิ ตร.

57กก. อมฤต เยาวด์ํา ท.บ. WP 1:4

เฟเธอรเ์วท นราวทิย์ พาระติ ผูค้รองฟ้า

57กก. พละบดี พลดลิก ลกูประดู่ WP 2:3

เฟเธอรเ์วท มงคล อาจวเิชยรี ทภ. 2 RSC 1

57กก. กรรชยั โพธงิาม มกช.สพุรรณบรุี

เฟเธอรเ์วท รตุชการณ์ จนัทรต์รง ราชนาวี WO

57กก. จักรกฤษณ์ ประสพสนิ มาบตาพดุ

เฟเธอรเ์วท ภานุพงษ์ โสภาสขุ สกฬ.จ.ชยนาทั

57กก. พลวฒั บญุเกงิ สกฬ.จ.อา่งทอง WP 0:4

เวลเตอรเ์วท เจรญิสนิ เอยีมศริิ มวยสากล จ.ศรสีะเกษ

69กก. อธชิยั เพมิทรพัย์ สนง.ตร. RSC 1

เวลเตอรเ์วท ชยยาั รวมธรรม ทภ. 1 WP 4:1

69กก. พรีะภัทธ์ เยยีะสงูเนนิ ตร.

เวลเตอรเ์วท ณัฐชานนท์ จันระบัณฑติย์ ไทรนอ้ย

69กก. รฐัพล กาลําดวน สกฬ.จ.ตรงั RSC 1

เวลเตอรเ์วท ณรงคศ์กดิั แกว้มาลา พทิกัษส์นตริาษฏร์ั RSC 3

69กก. กติตศิกดิั สวนนภิา ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

เวลเตอรเ์วท ธนกฤษ สทธกิลุิ ราชนาวี

69กก. กมัพล สทุธิ ทภ. 4 WP 0:5

เวลเตอรเ์วท พนัธแ์สง เอยีมศร ิิ ทภ. 2 ABD 1

69กก. ธนพัฒน์ อมกฤตกวนิ สกฬ.จ.ชมุพร

เวลเตอรเ์วท อนงึ คทัมารศรี ท.บ. WP 5:0

69กก. วรีภัทร ปรชีา ท.อ.
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26 191

27 192

24 189

25 190

22 187
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หนา้ท ี1

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท กนกวรรณ ไชยแกว้ ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

48กก.(ญ) ปานประดบั ปลอดสยั ราชนาวี WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท ธนวรรณ ทองดวง ท.อ. ABD 1

48กก.(ญ) สรรพศริิ แชมละออ่ สกฬ.จ.ชมุพร

ไลทฟ์ลายเวท ฐติมิา ศรบีญุเรอืง ภานรุงัษี WP 5:0

48กก.(ญ) ศภุ ฟ้าธรณีแสง ลกูประดู่

ไลทฟ์ลายเวท ศรวิรรณิ พงึปัญญา ตร.

48กก.(ญ) รชันกีร สกระโดนี สนง.ตร. WO

ไลทเ์วท เนรัญชญา เชอคําจันทร์ื ภานุรังษี

57กก.(ญ) ธารทพิย์ วรรณพรม สนง.ตร. WP 0:4

ไลทเ์วท นพเกตุ ศรสีวัสดิ ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

57กก.(ญ) ปรดีากมล ถนิทบัไทย ตร. WP 0:5

ไลทเ์วท ศรโิสภาิ ศรศิกดิิ ั ผูค้รองฟ้า

57กก.(ญ) อภษิฎา ทนัทา่หวา้ ท.อ. WO

ไลทเ์วท ภวูราภัทร มา้ชยั พทัิกษ์สนตริาษฏร์ั

57กก.(ญ) นลิาวลัย์ เตชะสบื ราชนาวี WP 0:5

ไลทเ์วท บรรจง สนศริิ ิ ท.บ. WO

63กก. สธุี ชกูาร ราชทัณฑ์

ไลทฟ์ลายเวท สมคัร แซหาญ่ ท.บ. WP 5:0

49กก. สบพงษ์ื พรมเดอื สนง.ตร.

ไลทฟ์ลายเวท ณัฐวฒุิ บัวใหญ่ ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

49กก. ฤทธอิมร แสงสวา่ง ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท ธนรชั แสงเพชร ตร. WP 5:0

49กก. ณัฐพงษ์ ทว้มเจรญิ ราชนาวี

ไลทฟ์ลายเวท กลวัชร บญุละ ทภ. 3

49กก. พงศกร ไพโรจนว์ริฬุห ์ มาบตาพดุ WP 1:4

ฟลายเวท วฒุชิยั ยรุะชยั ท.บ.

52กก. ธติสิรรค์ ปนัโหมด สนง.ตร. WP 0:5

ฟลายเวท แสนชยั หอ้งแกว้ ภานุรังษี

52กก. วนัเฉลมิ แซหาญ่ ราชนาวี WP 0:5

ฟลายเวท สรุสทธิิ หลวงโปธา ทภ. 2

52กก. ฉลองชยั มนีลิดี ทภ. 3 WO

9 218

10 203

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลชงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี ิ 2563
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หนา้ท ี2

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ฟลายเวท ขวัญชยั หอ้งแกว้ ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

52กก. ปฎภิาณ อทุยัดา ตร. RSC 2

เฟเธอรเ์วท ศราวฒุิ สขุเทศ สนง.ตร. WP 5:0

57กก. สทุนิ มาสขุ ท.อ.

เฟเธอรเ์วท อนุชา เกดิปรี สกฬ.จ.สงหบ์รุีิ

57กก. อมฤต เยาวด์ํา ท.บ. WO

เฟเธอรเ์วท พละบดี พลดลิก ลกูประดู่ WP 5:0

57กก. มงคล อาจวเิชยรี ทภ. 2

เฟเธอรเ์วท รตุชการณ์ จนัทรต์รง ราชนาวี RSC 2

57กก. พลวัฒ บญุเกงิ สกฬ.จ.อา่งทอง

ไลทเ์วท นฤเทพ กลนิษร ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

63กก. ศกดาั รวมธรรม สนง.ตร. WP 0:5

ไลทเ์วท คณุาธปิ ปิดนุช ราชนาวี

63กก. สมชาย วงคส์วุรรณ ท.อ. WP 0:5

ไลทเ์วท ศรัณย์ ศรอีว่มบู่ ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

63กก. ทวิา จนัทะคําภา ทภ. 2 WP 0:5

เวลเตอรเ์วท อธชิยั เพมิทรพัย์ สนง.ตร. WP 5:0

69กก. ชยยาั รวมธรรม ทภ. 1

เวลเตอรเ์วท รัฐพล กาลําดวน สกฬ.จ.ตรัง

69กก. ณรงคศ์กดิั แกว้มาลา พทิกัษส์นตริาษฏร์ั WP 0:5

เวลเตอรเ์วท กมัพล สทุธิ ทภ. 4 WO

69กก. วรีศกดิั ทาระขจัด สกฬ.จ.ชยนาทั

เวลเตอรเ์วท พันธแ์สง เอยีมศริิ ทภ. 2

69กก. อนงึ คทัมารศรี ท.บ. WO

มดิเดลิเวท วรีะพล จงจอหอ สนง.ตร. WO

75กก. ทะนง บญุเพลงิ พทิักษ์สนตริาษฏร์ั

มดิเดลิเวท ยทุธพงษ์ สกะโดนี ผูค้รองฟ้า WP 4:0

75กก. ปลมื หวังคละกลาง ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

มดิเดลิเวท ศกดกิติติั ปญัญาอดวิงค์ ลกูประดู่ KO 1

75กก. บรรณพล พันโนน ตร.

มดิเดลิเวท อภสิทธิิ ขนัโคกเครอื ท.อ. RSC 2

75กก. กฤษณะ ศรสีงข์ั ภานุรังษี
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หนา้ท ี1

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท ปานประดบั ปลอดสยั ราชนาวี WP 5:0

48กก.(ญ) ธนวรรณ ทองดวง ท.อ.

ไลทฟ์ลายเวท ฐติมิา ศรบีญุเรอืง ภานุรังษี

48กก.(ญ) รชันกีร สกระโดนี สนง.ตร. WO

ฟลายเวท เปียมสขุ เพมิขนุทด สนง.ตร.

51กก.(ญ) จฑุามาศ จติรพ์งศ์ ท.อ. WP 0:5

ฟลายเวท สวรรยา ศรสีวัสดิ ท.บ.

51กก.(ญ) จฑุามาศ รกัสตย์ั ราชนาวี WP 0:5

ไลทเ์วท ธารทพิย์ วรรณพรม สนง.ตร. RSC 3

57กก.(ญ) ปรดีากมล ถนิทับไทย ตร.

ไลทเ์วท อภษิฎา ทันทา่หวา้ ท.อ.

57กก.(ญ) นลิาวลัย์ เตชะสบื ราชนาวี WP 0:5

ไลทเ์วลเตอรเ์วท พรชตาิ สหาบรูาณี ผูค้รองฟ้า

60กก.(ญ) สดุาพร สสอนดีี ราชนาวี WO

ไลทเ์วลเตอรเ์วท ทพิวรรณ นลิทองอยู่ ท.บ.

60กก.(ญ) พรทพิย์ บวัป่า สนง.ตร. RSC 1

เวลเตอรเ์วท ธันยช์นก ศกดศิรีั ท.บ.

69กก.(ญ) ใบสน มณีกอ้น สนง.ตร. RSC 3

เวลเตอรเ์วท จนัทดิา สขุาเขนิ ท.อ. WP 4:1

69กก.(ญ) อนุสรา ดสูนเทยีะั ราชนาวี

ไลทฟ์ลายเวท สมคัร แซหาญ่ ท.บ. WO

49กก. ฤทธอิมร แสงสวา่ง ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ไลทฟ์ลายเวท ธนรชั แสงเพชร ตร. ABD 2

49กก. พงศกร ไพโรจนว์ริฬุห์ มาบตาพดุ

ฟลายเวท ธติสิรรค์ ปนัโหมด สนง.ตร. WP 5:0

52กก. วันเฉลมิ แซหาญ่ ราชนาวี

ฟลายเวท ฉลองชยั มนีลิดี ทภ. 3

52กก. ปฎภิาณ อทุยัดา ตร. WP 0:5

เฟเธอรเ์วท ศราวฒุิ สขุเทศ สนง.ตร. WP 5:0

57กก. อมฤต เยาวดํ์า ท.บ.
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โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลชงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี ิ 2563
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หนา้ท ี2

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

เฟเธอรเ์วท พละบดี พลดลิก ลกูประดู่

57กก. รตุชการณ์ จนัทรต์รง ราชนาวี WO

ไลทเ์วท ศกดาั รวมธรรม สนง.ตร.

63กก. สมชาย วงคส์วุรรณ ท.อ. WO

ไลทเ์วท ทวิา จันทะคําภา ทภ. 2

63กก. บรรจง สนศริิ ิ ท.บ. WO

เวลเตอรเ์วท อธชิยั เพมิทรพัย์ สนง.ตร. WO

69กก. ณรงคศ์กดิั แกว้มาลา พทิักษ์สนตริาษฏร์ั

เวลเตอรเ์วท กัมพล สทุธิ ทภ. 4

69กก. อนงึ คทัมารศรี ท.บ. WO

มดิเดลิเวท วรีะพล จงจอหอ สนง.ตร. RSC 1

75กก. ยทุธพงษ์ สกะโดนี ผูค้รองฟ้า

มดิเดลิเวท ศกดกิติติั ปัญญาอดวิงค์ ลกูประดู่

75กก. อภสิทธิิ ขนัโคกเครอื ท.อ. WP 0:5
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หนา้ท ี1

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

ปานประดับ ปลอดสยั ราชนาวี

ไลทฟ์ลายเวท รชันกีร สกระโดนี สนง.ตร. WP 0:5

48กก.(ญ) ธนวรรณ ทองดวง ท.อ. เหรยีญทองแดง

ฐติมิา ศรบีญุเรอืง ภานุรังษี เหรยีญทองแดง

จฑุามาศ จติรพ์งศ์ ท.อ. WP 4:1

ฟลายเวท จฑุามาศ รักสตย์ั ราชนาวี

51กก.(ญ) เปียมสขุ เพมิขนุทด สนง.ตร. เหรยีญทองแดง

สวรรยา ศรสีวัสดิ ท.บ. เหรยีญทองแดง

ธารทพิย์ วรรณพรม สนง.ตร.

ไลทเ์วท นลิาวลัย์ เตชะสบื ราชนาวี WP 0:5

57กก.(ญ) ปรดีากมล ถนิทับไทย ตร. เหรยีญทองแดง

อภษิฎา ทันทา่หวา้ ท.อ. เหรยีญทองแดง

สดุาพร สสอนดีี ราชนาวี WP 5:0

ไลทเ์วลเตอรเ์วท พรทพิย์ บัวป่า สนง.ตร.

60กก.(ญ) พรชตาิ สหาบรูาณี ผูค้รองฟ้า เหรยีญทองแดง

ทพิวรรณ นลิทองอยู่ ท.บ. เหรยีญทองแดง

ใบสน มณีกอ้น สนง.ตร. WP 5:0

เวลเตอรเ์วท จันทดิา สขุาเขนิ ท.อ.

69กก.(ญ) ธันยช์นก ศกดศิรีั ท.บ. เหรยีญทองแดง

อนุสรา ดสูนเทยีะั ราชนาวี เหรยีญทองแดง

เรมิแขง่ขนัเวลา 12:05 น. 
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หนา้ท ี2

ลาํดบัที คูท่ ี รุน่ สงกดัั ผลการแขง่ขนั

สมคัร แซหาญ่ ท.บ. WO

ไลทฟ์ลายเวท ธนรัฐ แสงเพชร ตร.

49กก. ฤทธอิมร แสงสวา่ง ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก เหรยีญทองแดง

พงศกร ไพโรจนว์ริฬุห์ มาบตาพดุ เหรยีญทองแดง

ธติสิรรค์ ปนัโหมด สนง.ตร. WP 4:1

ฟลายเวท ปฎภิาณ อทุัยดา ตร.

52กก. วันเฉลมิ แซหาญ่ ราชนาวี เหรยีญทองแดง

ฉลองชยั มนีลิดี ทภ. 3 เหรยีญทองแดง

ศราวฒุิ สขุเทศ สนง.ตร. WP 5:0

เฟเธอรเ์วท รตุชการณ์ จันทรต์รง ราชนาวี

57กก. อมฤต เยาวดํ์า ท.บ. เหรยีญทองแดง

พละบดี พลดลิก ลกูประดู่ เหรยีญทองแดง

สมชาย วงคส์วุรรณ์ ท.อ. WP 3:2

ไลทเ์วท บรรจง สนศริิ ิ ท.บ.

63กก. ศกดาั รวมธรรม สนง.ตร. เหรยีญทองแดง

ทวิา จันทะคําภา ทภ. 2 เหรยีญทองแดง

อธชิยั เพมิทรพัย์ สนง.ตร. WP 5:0

เวลเตอรเ์วท อนงึ คัฒมารศรี ท.บ.

69กก. ณรงคศ์กดิั แกว้มาลา พทิักษ์สนตริาษฏร์ั เหรยีญทองแดง

กัมพล สทุธิ ทภ. 4 เหรยีญทองแดง

วรีะพล จงจอหอ สนง.ตร. WP 5:0

มดิเดลิเวท อภสิทธิิ ขันโคกเครอื ท.อ.

75กก. ยทุธพงษ์ สกะโดนี ผูค้รองฟ้า เหรยีญทองแดง

ศกดกิติติั ปัญญาอภวิงค์ ลกูประดู่ เหรยีญทองแดง

11 244

9 242

241

7 240

8

10 243

มวยสากลชงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี ิ 2563

รอบชงชนะเลศิิ

วนัท ี 22 พฤศจกิายน 2563   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบรุ ี

ชอ ื - สกลุ

6 239

เรมิแขง่ขนัเวลา 12:05 น. 



กนกวรรณ ไชยแกว้ ( ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )

19 ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

กมลทพิย ์มลูลอ้ม ( มกช.สพุรรณบรุ ี) WP 5:0
1 ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

เมวกิา เพมิสวุรรณ ( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง ) WO
47 ราชนาวี

WP 0:5
จันทกานต ์มโนบาล ( พทิกัษ์สนตริาษฏร ์ั )

20 ราชนาวี
WP 1:4

ปานประดบั ปลอดสย ั ( ราชนาว ี)

55 ราชนาวี
ลลติา แงวกดุเรอื ( สกฬ.จ.สมทุรปราการ ) WP 5:0

21 ท.อ.
RSC 1

ธนวรรณ ทองดวง ( ท.อ. )

48 ท.อ.
ABD 1

อญัมณี มตีวัตน ( มกช.สโุขทยั )

22 สกฬ.จ.ชมุพร
WP 1:4

สรรพศร ิแชมละออ ิ ่ ( สกฬ.จ.ชมุพร )

65 สนง.ตร.
WP 0:5

ฐติมิา ศรบีญุเรอืง ( ภานุรังษี )

23 ภานุรังษี
WP 5:0

สมฤทยั สรปิทมุ ิ ( ผูค้รองฟ้า )

49 ภานุรังษี
WP 5:0

ศภุ ฟ้าธรณีแสง ( ลกูประดู ่)

24 ลกูประดู่
RSC 2

ยภุาพร ยังยนื ( ร.ร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)

56 สนง.ตร.
ณัฐชา ศลปกจิ ิ ( ท.บ. ) WO

25 ตร.
WP 2:3

ศรวิรรณ พงึปัญญา ิ ( ตร. )

50 สนง.ตร.
WO

นพรัตน ์บญุปลมื ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )

26 สนง.ตร.
WP 0:5

รัชนกีร สกระโดน ี ( สนง.ตร. )

ไลทฟ์ลายเวท นําหนกัไมเ่กนิ 48 กโิลกรมั (หญงิ)



เปียมสขุ เพมิขนุทด ( สนง.ตร. )

35 สนง.ตร.

ขนษิฐา นกเชยว ี ( ผูค้รองฟ้า )
WP 5:0

2 ผูค้รองฟ้า

พัชรพร สายจันทร ์( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ )
RSC 2

57 ท.อ.

อภญิญา บตุรดว้ง ( ลกูประดู ่)
WP 0:5

3 ลกูประดู่

กมลทพิย ์เอมสกลุ ( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง )
ABD 2

36 ท.อ.

อรสิรา แกว้นกึ ( มกช.สพุรรณบรุ ี)
ABD 1

4 ท.อ.

จฑุามาศ จติรพ์งศ ์( ท.อ. )
RSC 1

66 ท.อ.

กนกวรรณ วริฬุพัฒน ์( ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 4:1

5 ท.บ.

สวรรยา ศรสีวสัด ิ( ท.บ. )
WP 0:5

37 ท.บ.

จริัญชยา พนูสงข ์ั ( ตร. )
WP 5:0

6 ตร.

ฐติมิา อรณุสวา่ง ( ภานุรังษี )
RSC 3

58 ราชนาวี

ขวญัจริา กองวนั ( มกช.สโุขทยั )
WP 0:5

7 ราชนาวี

จฑุามาศ รักสตย ์ั ( ราชนาว ี)
RSC 1

38 ราชนาวี
KO 3

วรดา พทุธโกษา ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )

ฟลายเวท นําหนกัไมเ่กนิ 51 กโิลกรมั (หญงิ)



วมิลสร ิแสงพรม ิ ( สกฬ.จ.ชมุพร )

27 ภานุรังษี
สภุาพร สกลนิหอม ี ( สกฬ.จ.สมทุรปราการ ) RSC 1

8 ภานุรังษี
เนรัญชญา เชอคําจันทร ์ื ( ภานุรังษี ) RSC 1

51 สนง.ตร.
WP 0:4

จฑุามาศ ทองแทง่ ( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ )

28 สนง.ตร.
RSC 1

ธารทพิย ์วรรณพรม ( สนง.ตร. )

59 สนง.ตร.
รุง่ฉัตร ขาวพันธุ ์( มกช.สพุรรณบรุ ี) RSC 3

29 พษิณุโลก
RSC 1

นพเกต ุศรสีวสัด ิ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )

52 ตร.
WP 0:5

ปรดีากมล ถนิทบัไทย ( ตร. )

30 ตร.
WP 5:0

สธุติา กลนิลกูอนิ ( ลกูประดู ่)

67 ราชนาวี
WP 0:5

ศรโิสภา ศรศิกด ิิ ิ ั ( ผูค้รองฟ้า )

31 ผูค้รองฟ้า
WP 5:0

สภุาพร ทวถีนิ ( มกช.สโุขทยั )

53 ท.อ.
WO

อมุาวด ีคงสนเทยีะ ั ( ท.บ. )

32 ท.อ.
WP 0:5

อภษิฎา ทนัทา่หวา้ ( ท.อ. )

60 ราชนาวี
ประภาพร โฉมดง ( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง ) WP 0:5

33 พทัิกษ์สนตริาษฏร์ั

RSC 2
ภวูราภัทร มา้ชย ั ( พทิกัษ์สนตริาษฏร ์ั )

54 ราชนาวี
WP 0:5

นลิาวลัย ์เตชะสบ ื ( ราชนาว ี)

34 ราชนาวี
ABD 1

ณัฐภัทราปกรณ์ ไชยโรจนก์ลุ ( ร.ร.กฬ.จ.อบุลราชธานี )

ไลทเ์วท นําหนกัไมเ่กนิ 57 กโิลกรมั (หญงิ)



ปานเพชร ปรุวิงค ์( ร.ร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)

39 ผูค้รองฟ้า

จรีพักตร อนิทรคํ์า ( ตร. )
WP 0:5

9 ผูค้รองฟ้า

พรชตา สหาบรูาณ ิ ี ( ผูค้รองฟ้า )
WP 1:4

61 ราชนาวี

สดุาพร สสอนด ีี ( ราชนาว ี)
WO

10 ราชนาวี

รัตนธร เสารต์อ ( ลกูประดู ่)
RSC 2

40 ราชนาวี

กติตยิา นามไพร ( พทิกัษ์สนตริาษฏร ์ั )
RSC 3

11 ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ปณดิา แกว้แกน่คณู ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )
WP 3:2

68 ราชนาวี
WP 5:0

ศรนิทพิย ์วยุชยภมู ิิ ั ( สกฬ.จ.สมทุรปราการ )

41 ท.บ.

นรศิรา ผกูพันธ ์( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ )
RSC 1

12 ท.บ.

ทพิวรรณ นลิทองอยู ่( ท.บ. )
RSC 2

62 สนง.ตร.

พรทพิย ์บวัป่า ( สนง.ตร. )
RSC 1

13 สนง.ตร.

นพาพร เขยีวนอ้ย ( ท.อ. )
WP 5:0

42 สนง.ตร.
RSC 1

สธุาทพิย ์ทองตรพีันธ ์( มกช.สโุขทยั )

ไลทเ์วลเตอรเ์วท นําหนกัไมเ่กนิ 60 กโิลกรมั (หญงิ)



ธนัยช์นก ศกดศิร ีั ( ท.บ. )

43 ท.บ.

ณัฐวด ีโสมนัส ( ลกูประดู ่)
WP 5:0

14 ลกูประดู่

สนุสิา สงหส์าย ิ ( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ )
RSC 1

63 สนง.ตร.

จันทรแ์จม่ สวุรรณเพ็ง ( ตร. )
RSC 3

15 ตร.

พันธวิา บญุตะนัย ( มกช.สโุขทยั )
RSC 2

44 สนง.ตร.

ใบสน มณีกอ้น ( สนง.ตร. )
RSC 2

16 สนง.ตร.

แกว้ฤด ีคําถากระปุ่ ม ( ผูค้รองฟ้า )
RSC 2

69 สนง.ตร.
WP 5:0

ดวงกมล กลมด ี( ร.ร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)

45 ท.อ.

วรรณกานต ์แซตนั ่ ( สกฬ.จ.ชมุพร )
RSC 2

17 ท.อ.

จันทดิา สขุาเขนิ ( ท.อ. )
RSC 1

64 ท.อ.

แกว้กลัยา แสนแกว้ ( ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 4:1

18 ภานุรังษี

พรธรีา เพชรขุม้ ( ภานุรังษี )
WP 0:5

46 ราชนาวี
RSC 2

อนุสรา ดสูนเทยีะ ั ( ราชนาว ี)

เวลเตอรเ์วท นําหนกัไมเ่กนิ 69 กโิลกรมั (หญงิ)



จตรุงค ์มทุาพร ( ไทรนอ้ย )

155 ท.บ.
สมคัร แซหาญ ่ ( ท.บ. ) RSC 1

101 ท.บ.
รักชาต ิมะพอ ( ร.ร.กฬ.ท.แมส่อด ) WP 5:0

203 ท.บ.
WP 5:0

กนัตศกด ิสมกนัผม ั ( หนองนําใส )

156 สนง.ตร.
RSC 1

สบพงษ์ พรมเดอื ื ( สนง.ตร. )

227 ท.บ.
ณัฐวฒุ ิบวัใหญ ่( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง ) WO

157 อา่งทอง
WP 5:0

วเิจ็ส โอด๊ ( ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)

204 พษิณุโลก
ณัฐวฒุ ิละอองศร ี( ภานุรังษี ) WP 0:5

102 ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
ฤทธอิมร แสงสวา่ง ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก ) WP 1:4

158 พษิณุโลก
WP 5:0

รตพิงษ์ คําทา้ว ( ลกูประดู ่)

239 ท.บ.
WO

เสกสรรค ์คุม้ด ี( สกฬ.จ.อา่งทอง )

159 ตร.
อคัรเดช แสงเสนา ( ทภ. 2 ) WO

103 ตร.
ธนรัฐ แสงเพชร ( ตร. ) WP 0:5

205 ตร.
WP 5:0

ณัฐพงษ์ ทว้มเจรญิ ( ราชนาว ี)

160 ราชนาวี
RSC 3

ภานุวฒัน ์จันทระ ( สกฬ.จ.ชมุพร )

228 ตร.
กลวชัร บญุละ ( ทภ. 3 ) ABD 2

161 ทภ. 3
RSC 2

เถกงิเดช แกว้ประเสรฐิ ( ราชทณัฑ ์)

206 มาบตาพดุ
พงศกร ไพโรจนว์ริฬุห ์( มาบตาพดุ ) WP 1:4

104 มาบตาพดุ
เกง่กาจ ยอดมณีบรรพต ( มกช.สพุรรณบรุ ี) WP 5:0

162 มาบตาพดุ
RSC 1

วชัรนิทร ์บวัเจรญิ ( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ )

ไลทฟ์ลายเวท นําหนกัไมเ่กนิ 49 กโิลกรมั



ศภุกติต ์คําภา ( มาบตาพดุ )

179 ท.บ.
วฒุชิย ยรุะชย ั ั ( ท.บ. ) RSC 2

125 ท.บ.
อธริาช วฒุพิันธ ์( ท.อ. ) WP 3:2

207 สนง.ตร.
กฤษฏา ดาลาศ ( ทภ. 1 ) WP 0:5

126 สกฬ.จ.ชยนาทั
อภชิาต ิฉายแกว้ ( สกฬ.จ.ชยนาท ั ) RSC 2

180 สนง.ตร.
ธติสิรรค ์ปันโหมด ( สนง.ตร. ) WP 0:5

127 สนง.ตร.
ขวญัชย เปลยีนขนุทดั  ( สกฬ.จ.อา่งทอง ) RSC 2

229 สนง.ตร.
ทตัดนัย เรงิชย ั ( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ ) WP 5:0

181 ภานุรังษี
ภาคภมู ิมโหธร ( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง ) WP 0:5

128 ภานุรังษี
แสนชย หอ้งแกว้ ั ( ภานุรังษี ) WO

208 ราชนาวี
วนัเฉลมิ แซหาญ ่ ( ราชนาว ี) WP 0:5

129 ราชนาวี
เลศิชาย ไชยเวช ( สกฬ.จ.สงหบ์รุ ีิ ) RSC 2

182 ราชนาวี
WP 5:0

วฒันพล บญุนําไพร ( มกช.สโุขทยั )

240 สนง.ตร.
WP 4:1

รัชพล ทบัทนั ( ผูค้รองฟ้า )

183 ทภ. 2
สรุสทธ ิหลวงโปธา ิ ( ทภ. 2 ) RSC 1

130 ทภ. 2
วชระ จอมมะเรงิ ิ ( หนองนําใส ) KO 2

209 ทภ. 3
สเุมธ พันสขุ ( มกช.สพุรรณบรุ ี) WO

131 ทภ. 3
ฉลองชย มนีลิด ีั ( ทภ. 3 ) RSC 2

184 ทภ. 3
RSC 1

สงกรานต ์โสสวสัด ิ( ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)

สาธติ แกว้เกษม ( สกฬ.จ.ตรัง ) 230 ตร.
132 สกฬ.จ.ตรัง WP 0:5

อานันท ์กณัหาชาล ี( สกฬ.จ.นครนายก ) RSC 2
185 พษิณุโลก

ขวญัชย หอ้งแกว้ ั ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก ) WP 0:5
133 ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ฐติศิกด ิหอยทอง ั ( ทภ. 4 ) WP 4:1
210 ตร.

ปฎภิาณ อทุยัดา ( ตร. ) RSC 2
134 ตร.

พัชรพงศ จันทรศ์ร ิ์ ิ ( สกฬ.จ.ชมุพร ) KO 1
186 ตร.

WP 4:1
สทธศิกด ิเกอืแกว้ ิ ั ( ลกูประดู ่)

ฟลายเวท นําหนกัไมเ่กนิ 52 กโิลกรมั



นราธปิ ศรยีะลา ( ทภ. 4 )

187 สนง.ตร.
ศราวฒุ ิสขุเทศ ( สนง.ตร. ) RSC 2

135 สนง.ตร.
พธูเนศ รอดสขุ ( พทิกัษ์สนตริาษฏร ์ั ) WO

211 สนง.ตร.
รณชย แสวงทรัพย ์ั ( ทภ. 1 ) WP 5:0

136 ทภ. 1
วนัฉลอง หนูชยแกว้ ั ( ราชทณัฑ ์) RSC 2

188 ท.อ.
สทุนิ มาสขุ ( ท.อ. ) WP 1:4

137 ท.อ.
อภวิฒัน ์แกลว้กลา้ ( ภานุรังษี ) WP 4:1

231 สนง.ตร.
ชาครนิทร ์เอกปัชชา ( สกฬ.จ.ชมุพร ) WP 5:0

189 สงหบ์รุีิ
อนุชา เกดิปร ี( สกฬ.จ.สงหบ์รุ ีิ ) WP 0:5

138 สกฬ.จ.สงหบ์รุีิ
วนัชย ระหอ้ย ั ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก ) WP 4:1

212 ท.บ.
โสภณ กลา้ฉุน ( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ ) WO

139 ตร.
ปฎภิาน แทส้งูเนนิ ( ตร. ) WP 0:5

190 ท.บ.
WP 1:4

อมฤต เยาวดํ์า ( ท.บ. )

241 สนง.ตร.
WP 5:0

นราวทิย ์พาระต ิ( ผูค้รองฟ้า )

191 ลกูประดู่
พละบด ีพลดลิก ( ลกูประดู ่) WP 2:3

140 ลกูประดู่
ณัฐพล ตาไธสง ( หนองนําใส ) WP 5:0

213 ลกูประดู่
เอกสทธ ิพลราช ิ ( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง ) WP 5:0

141 ทภ. 2
มงคล อาจวเิชยร ี ( ทภ. 2 ) KO 1

192 ทภ. 2
RSC 1

กรรชย โพธงิาม ั ( มกช.สพุรรณบรุ ี)

รตุชการณ์ จันทรต์รง ( ราชนาว ี) 232 ราชนาวี
142 ราชนาวี WO

บารม ีสามารถ ( ไทรนอ้ย ) RSC 1
193 ราชนาวี

อาทติย ์แกว้บณัฑติ ( มกช.สโุขทยั ) WO
143 มาบตาพดุ

จักรกฤษณ์ ประสพสน ิ ( มาบตาพดุ ) RSC 2
214 ราชนาวี

จักรพงษ์ คุม้ครองไพร ( ทภ. 3 ) RSC 2
144 สกฬ.จ.ชยนาทั

ภานุพงษ์ โสภาสขุ ( สกฬ.จ.ชยนาท ั ) WP 0:5
194 อา่งทอง

WP 0:4
พลวฒั บญุเกงิ ( สกฬ.จ.อา่งทอง )
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ศกดสิทธ ิอาทติยส์าม ั ิ ( สกฬ.จ.ชยนาท ั )

163 พษิณุโลก
นฤเทพ กลนิษร ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก ) WO

105 ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
วสิทุธพิงษ์ แหวนนลิ ( พทัิกษ์สนตริาษฏร ์ั ) WP 5:0

215 สนง.ตร.
สทธโิชค สนประสทธ ิิ ิ ิ ( ไทรนอ้ย ) WP 0:5

106 สนง.ตร.
ศกดา รวมธรรม ั ( สนง.ตร. ) RSC 1

164 สนง.ตร.
อนุ ศรเีทพ ( ทภ. 4 ) WP 4:1

107 ลกูประดู่
ณัฐพล แสนกลา้ ( ลกูประดู ่) WP 0:5

สงขพงศ โฉมยงค ์ั ์ ( สกฬ.จ.ชมุพร ) 233 ท.อ.
108 มกช.สโุขทยั WO

ธนวฒัน ์ศรจัีนทร ์( มกช.สโุขทยั ) RSC 3
165 ราชนาวี

คณุาธปิ ปิดนุช ( ราชนาว ี) RSC 1
109 ราชนาวี

อศัยทุธ พันนุมา ( สกฬ.จ.สงหบ์รุ ีิ ) WP 5:0
216 ท.อ.

นันทชย บญุถงึ ั ( ทภ. 3 ) WP 0:5
110 ท.อ.

สมชาย วงคส์วุรรณ์ ( ท.อ. ) RSC 1
166 ท.อ.

RSC 2
ยศพล ชมุนมุ ( ผูค้รองฟ้า )

242 ท.อ.
WP 3:2

ขจรศกด ิอาสานอก ั ( มกช.สพุรรณบรุ ี)

167 สพุรรณบรุี
ศรัณย ์ศรอีว่มบู ่( ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี) WP 0:5

111 ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
เสกสรรญ สภาพพร ( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง ) WP 5:0

217 ทภ. 2
กติภิพ พอใจ ( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ ) WP 0:5

112 ทภ. 2
ทวิา จันทะคําภา ( ทภ. 2 ) ABD 1

168 ทภ. 2
มนัสชย เอยีมศร ิั ิ ( ทภ. 1 ) WO

113 ทภ. 1
จารวุตัร ขนุเพชร ( ภานุรังษี ) WP 3:2

บรรจง สนศร ิิ ิ ( ท.บ. ) 234 ท.บ.
114 ท.บ. WO

สรุศร ีปัตธตีะ ( ร.ร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ ) RSC 2
169 ท.บ.

อนุวฒัน ์ศรโีปฏก ( ตร. ) RSC 1
115 ตร.

จริะพจน ์ไชยพงค ์( หนองนําใส ) WO
218 ท.บ.

สปปวชิญ ์หยหีาสน ิ ิ ( มาบตาพดุ ) WO
116 มาบตาพดุ

ลาภนิ รุง่ช ู( สกฬ.จ.ตรัง ) ABD 1
170 ราชทณัฑ์

KO 2
สธุ ีชกูาร ( ราชทณัฑ ์)
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เจรญิสน เอยีมศร ิิ ิ ( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ )

195 สนง.ตร.
นรภัทร ขนุดํา ( มาบตาพดุ ) RSC 1

145 สนง.ตร.
อธชิย เพมิทรัพย ์ั ( สนง.ตร. ) WP 0:5

219 สนง.ตร.
ปัญญา สงหา้งหวา้ ิ ( มกช.สโุขทยั ) WP 5:0

146 ทภ. 1
ชยยา รวมธรรม ั ( ทภ. 1 ) WP 0:5

196 ทภ. 1
อภสิทธ ิสงขเ์มอืง ิ ั ( ผูค้รองฟ้า ) WP 4:1

147 ตร.
พรีะภัทธ ์เยยีะสงูเนนิ ( ตร. ) ABD 1

235 สนง.ตร.
ณัฐชานนท ์จันระบณัฑติย ์( ไทรนอ้ย ) WO

197 สกฬ.จ.ตรัง
รัฐพล กาลําดวน ( สกฬ.จ.ตรัง ) RSC 1

148 สกฬ.จ.ตรัง
ภวูดล พระอําพร ( ร.ร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก ) WP 5:0

220 พทิักษ์สนตริาษฏร์ั

นันทชา ภมูคิอนสาร ( ลกูประดู ่) WP 0:5
149 พทิกัษ์สนตริาษฏร์ั

ณรงคศ์กด ิแกว้มาลาั  ( พทัิกษ์สนตริาษฏร ์ั ) WP 1:4
198 พทิักษ์สนตริาษฏร์ั

RSC 3
กติตศิกด ิสวนนภิา ั ( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง )

243 สนง.ตร.
WP 5:0

ธนกฤษ สทธกิลุ ิ ( ราชนาว ี)

199 ทภ. 4
กมัพล สทุธ ิ( ทภ. 4 ) WP 0:5

150 ทภ. 4
สมโภช สสา ี ( ทภ. 3 ) RSC 3

221 ทภ. 4
ปฎภิาณ นามโคตร ( บอ่นํามนัฝาง ) WO

151 ราชทณัฑ์
อสุมาน เสสงูเนนิ ( ราชทณัฑ ์) WP 2:3

200 สกฬ.จ.ชยนาทั

RSC 2
วรีศกด ิทาระขจัด ั ( สกฬ.จ.ชยนาท ั )

ตรเีพชร คงด ี( ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี) 236 ท.บ.
152 ทภ. 2 WO

พันธแ์สง เอยีมศร ิิ ( ทภ. 2 ) RSC 2
201 ทภ. 2

สมชาต ินพิันธโ์ท ( หนองนําใส ) ABD 1
153 สกฬ.จ.ชมุพร

ธนพัฒน ์อมกฤตกวนิ ( สกฬ.จ.ชมุพร ) WP 0:5
222 ท.บ.

พัดยศ เกยีรตเิจรญิศร ิิ ( สกฬ.จ.สงหบ์รุ ีิ ) WO
154 ท.บ.

อนงึ คฒัมารศร ี( ท.บ. ) RSC 2
202 ท.บ.

WP 5:0
วรีภัทร ปรชีา ( ท.อ. )
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วรีะพล จงจอหอ ( สนง.ตร. )

171 สนง.ตร.
ธเนศ นติธุร ( ทภ. 2 ) WP 4:1

117 ท.บ.
กติตศิกด ิกลนิษร ั ( ท.บ. ) RSC 2

223 สนง.ตร.
ทศพล พรหมมา ( ไทรนอ้ย ) WO

118 พทิกัษ์สนตริาษฏร์ั
ทะนง บญุเพลงิ ( พทิกัษ์สนตริาษฏร ์ั ) WO

172 พทิักษ์สนตริาษฏร์ั

WP 5:0
ธนกฤต ตลอดไธสงคาภา ( ทภ. 3 )

237 สนง.ตร.
ยทุธพงษ์ สกะโดน ี ( ผูค้รองฟ้า ) RSC 1

173 ผูค้รองฟ้า
ปิยะพันธ ์ชนานัด ิ ( ทภ. 1 ) WP 5:0

119 ทภ. 1
วสิทุธ ิดาวลอย ( มกช.สพุรรณบรุ ี) RSC 1

224 ผูค้รองฟ้า
สทุธชิย เกอืฉมิ ั ( สกฬ.จ.ตรัง ) WP 4:0

120 ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง
ปลมื หวงัคละกลาง ( ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง ) WP 0:5

174 ร.ร.กฬ.จ.อา่งทอง

KO 2
ชยวฒัน ์มติยะสทธิั ิ  ( มวยสากล จ.ศรสีะเกษ )

244 สนง.ตร.
WP 5:0

วทิยา จันทรส์ม ( มกช.สโุขทยั )

175 ลกูประดู่
ศกดกิติต ิปัญญาอภวิงค ์ั ( ลกูประดู ่) WP 2:3

121 ลกูประดู่
เกยีรตศิกด ิพรหมชวย ั ่ ( ทภ. 4 ) WP 5:0

225 ลกูประดู่
บรรณพล พันโนน ( ตร. ) KO 1

122 ตร.
วรียทุธ ิชแูกว้ ( หนองนําใส ) WO

176 ตร.
WP 3:2

พทิกัษ์ ฤทธแิกว้ ( สกฬ.จ.สงหบ์รุ ีิ )

238 ท.อ.
อภสิทธ ิขนัโคกเครอื ิ ( ท.อ. ) WP 0:5

177 ท.อ.
บวร กาดําดวน ( ราชนาว ี) WP 5:0

123 ราชนาวี
สทธศิกด ิจมุกมุาร ิ ั ( สกฬ.จ.ชยนาท ั ) RSC 3

226 ท.อ.
เชดศกด ิลักษณะ ิ ั ( ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี) RSC 2

124 ร.ร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
นฤทธ ิปังเตะ ( ราชทณัฑ ์) RSC 3

178 ภานุรังษี
RSC 3

กฤษณะ ศรสีงข ์ั ( ภานุรังษี )
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