
 

คูท่ ี� จํานวนคู่ คูท่ ี� จํานวนคู่

1-12 12 101-110 10 22

13-23 11 111-118 8 19

24-37 14 119-132 14 28

38-44 7 133-139 7 14 รอบชงิชนะเลศิ

44 39

4 ธนัวาคม 2564

เริ�มแขง่ขนัเวลา 11:05 น.

กําหนดการแขง่ขนั 

มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี 2564

ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี

ระหวา่งวนัที�  30 พฤศจกิายน - 4 ธนัวาคม 2564

รวม

รายงานตวัเขา้รุน่

วนั เดอืน ปี

30 พฤศจกิายน 2564

1 ธนัวาคม 2564

2 ธนัวาคม 2564

3 ธนัวาคม 2564

หมายเหตุ
ชาย

รวม
หญงิ



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท ศริวิรรณ พึ�งปัญญา สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

48กก.(ญ) จฑุามาศ รกัสตัย์ กองทพัเรอื RSC 3

ไลทฟ์ลายเวท จนัทกานต์ มโนบาล กองทพับก WP 5:0

48กก.(ญ) จฑุามาศ ทานุกรม ศกม.ภาคอสีาน

ไลทฟ์ลายเวท สรรพศริ ิ แชม่ละออ ศกม.ภาคเหนอื RSC 3

48กก.(ญ) เกวลนิ ขนุเจรญิ ส.กฬ.จ.ตรัง

แบนตั *มเวท สวรรยา ศรสีวสัด ิ3 กองทพัเรอื RSC 3

54กก.(ญ) กาญจนา สบบรูณ์ กองทพับก

แบนตั *มเวท โสมรศัมี ไชยสยุะ ศกม.ภาคกลาง WP 5:0

54กก.(ญ) เนตรดาว อยูส่ขุ ส.กฬ.จ.ตรัง

แบนตั *มเวท ฐติพิร ไทยธานี ศกม.ภาคอสีาน

54กก.(ญ) อภษิฎา ทนัทา่หวงั กองทพัอากาศ RSC 2

ไลทเ์วท พรทพิย์ บวัป่า สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 4:1

60กก.(ญ) รัตนธร เสารต์อ กองทพัเรอื

ไลทเ์วท พรธริา เพชรขุม้ ศกม.ภาคอสีาน

60กก.(ญ) ศริโิสภา ศริศิกัด ิ3 กองทพัอากาศ WP 0:5

ไลทเ์วท อญัชลี มั�งคง กองทพับก

60กก.(ญ) จติตมิา พรหมแสน ศกม.ภาคกลาง WP 0:5

ไลทเ์วท ปณดิา แกว้แกน่คณู ศกม.ภาคเหนอื RSC 2

60กก.(ญ) อบุลรัตน์ ชสูงัข์ ส.กฬ.จ.ตรัง

ฟลายเวท วฒุชิยั ยรุะชยั กองทพับก WP 5:0

52กก. อธริาช วฒุพัินธ์ กองทพัอากาศ

ฟลายเวท วนัเฉลมิ แซห่าร กองทพัเรอื WP 5:0

52กก. ธนวฒัน์ ชชูมุ ส.กฬ.จ.ตรัง

ฟลายเวท ขวญัชยั หอ้งแกว้ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 3:1

52กก. ธนกร ออ่นแยม้ ศกม.ภาคอสีาน

ฟลายเวท ขวญัชยั เปลี�ยนขนุทด ศกม.ภาคกลาง

52กก. ทชิากร ศรสีกลุ ศกม.ภาคเหนอื WP 0:5

เฟเธอรเ์วท ฤทธิ2อมร แสงสวา่ง ศกม.ภาคเหนอื

57กก. ธนบูลย์ โกศล กองทพัเรอื WP 5:0

ชื�อ - สกลุ

1 101

2 102

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 1 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 11:05 น. 

5 105

6 106

3 103

4 104

9 109

10 110

7 107

8 108

13 3

14 4

11 1

12 2

15 5



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

เฟเธอรเ์วท กฤษฎา ทองขํา กองทพับก RSC 3

57กก. จักรกฤษณ์ ประสพสนิ ศกม.ภาคกลาง

เฟเธอรเ์วท สทิธโิชค นาคสวสัดิ2 ส.กฬ.จ.ตรัง

57กก. วสิทุธพิงค์ แหวนนลิ ศกม.ภาคอสีาน WP 2:3

เฟเธอรเ์วท ปฎภิาณ อุทยัดา สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 4:1

57กก. สทุนิ มาสขุ กองทพัอากาศ

ไลทเ์วท ภานุวฒัน์ ชูจนัอดั ศกม.ภาคอสีาน WP 5:0

60กก. วนัชยั ระหอ้ย กองทพัเรอื

ไลทเ์วท ปฎภิาณ แทส้งูเนนิ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 3:2

60กก. ทวิา จันทะคําภา กองทพับก

ไลทเ์วท รชตะ ขาวพมิาย ศกม.ภาคกลาง

60กก. พลวฒั บุญเกิ�ง กองทพัอากาศ WP 0:5

ไลทเ์วท จริภัทร เจย้งาน ส.กฬ.จ.ตรัง

60กก. นนัทชยั บุญถงึ ศกม.ภาคเหนอื WP 0:5

มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 1 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 11:05 น. 

ชื�อ - สกลุ

โปรแกรมการแขง่ขนั

18 8

19 9

16 6

17 7

22 12

20 10

21 11



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ฟลายเวท เมรกิา เพิ�มสวุรรณ ศกม.ภาคกลาง

51กก.(ญ) ทพิยส์จัจา ยอดวารี สนง.ตํารวจแหง่ชาติ RSC 1

ฟลายเวท ณฐัชา ศลิปกจิ กองทพับก RSC 1

51กก.(ญ) นฤมล ยิ*มสดุ ส.กฬ.จ.ตรัง

ฟลายเวท ผอ่งมณี อดุมคํา ศกม.ภาคอสีาน

51กก.(ญ) นลิดา มคีณุ กองทพัเรอื RSC 1

เฟเธอรเ์วท นภเกตุ ศรสีวสัด ิ3 ศกม.ภาคเหนอื WP 5:0

57กก.(ญ) กติตยิา นามไพร สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

เฟเธอรเ์วท กนกวรรณ วริุฬพัฒน์ ศกม.ภาคอสีาน

57กก.(ญ) พรชติา สหีาบุราณ กองทพัอากาศ WP 0:5

เฟเธอรเ์วท นลิาวลัย ์ เตชะสบื กองทพัเรอื RSC 2

57กก.(ญ) ภวูราภัทร มา้ชยั ศกม.ภาคกลาง

ไลทเ์วลเตอรเ์วท ศศธิร สายสญิจน์ กองทพัอากาศ

63กก.(ญ) จรีะพกัตร ชนิทรคํ์า ศกม.ภาคกลาง WP 0:5

เวลเตอรเ์วท จนัทดิา สขุาเขนิ กองทพัเรอื RSC 1

69กก.(ญ) อมราวดี ถงึเสยีบญวน ส.กฬ.จ.ตรัง

ไลทฟ์ลายเวท ภาณุวฒัน์ จันทระ ศกม.ภาคเหนอื

49กก. แสนชยั หอ้งแกว้ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท สมคัร แซห่าญ กองทพับก WO

49กก. อคัรวชิญ์ อนิสะอาด กองทพัอากาศ

ไลทเ์วลเตอรเ์วท บรรจง สนิศริ ิ กองทพับก WP 3:2

63กก. ศกัดา รวมธรรม สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ไลทเ์วลเตอรเ์วท ณฐัพล แสนกลา้ กองทพัเรอื WP 5:0

63กก. อศัยทุธ พันนุมา ส.กฬ.จ.ตรัง

เวลเตอรเ์วท พละบดี พลดหิลก ศกม.ภาคกลาง

69กก. ศกัดิ3กติต ิ ปญัญาอภวิงค์ กองทพัเรอื RSC 2

เวลเตอรเ์วท พงศธร ปราสาทหนิพมิาย ส.กฬ.จ.ตรัง

69กก. ศรณัย์ ศรอีว่มบู่ กองทพัอากาศ RSC 2

เวลเตอรเ์วท นฤเทพ กลิ�นษร ศกม.ภาคเหนอื

69กก. สทิธศิกัด ิ3 จมูกมุาร กองทพับก WP 0:3

ชื�อ - สกลุ

1 111

2 112

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 2 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

5 115

6 116

3 113

4 114

9 13

10 14

7 117

8 118

13 17

14 18

11 15

12 16

15 19

โปรแกรมการแขง่ขนั



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

มดิเดลิเวท อภสิทิธ ์ ขนัโคกเครอื กองทพัอากาศ RSC 2

75กก. พทิกัษ์ ฤทธิ2แกว้ ส.กฬ.จ.ตรัง

มดิเดลิเวท พรีภทัธ์ เยยีะสงูเนนิ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

75กก. ธนกฤต ตลอดไธสงดาภา ศกม.ภาคเหนอื

มดิเดลิเวท บวร กาลําดวน กองทพัเรอื WO

75กก. กติตศิกัดิ2 สวนนภิา ศกม.ภาคกลาง

มดิเดลิเวท นายบรรณพล พันโนน ศกม.ภาคอสีาน

75กก. กติตศิกัด ิ3 กล ิ�นษร กองทพับก  WP 0:5

18 22

19 23

มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

17 21

16 20

วนัที� 2 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

ชื�อ - สกลุ



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท สปุราณี โชตนิอก ศกม.ภาคกลาง

48กก.(ญ) จฑุามาศ รกัสตัย์ กองทพัเรอื RSC 1

ไลทฟ์ลายเวท จนัทกานต์ มโนบาล กองทพับก RSC 3

48กก.(ญ) สรรพศริิ แชม่ละออ ศกม.ภาคเหนอื

ฟลายเวท จฑุามาศ จติรพงศ กองทพัอากาศ WP 5:0

51กก.(ญ) ทพิยส์จัจา ยอดวารี สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ฟลายเวท ณัฐชา ศลิปกจิ กองทพับก

51กก.(ญ) นลิดา มคีณุ กองทพัเรอื RSC 1

แบนตั *มเวท ปรดีากมน ถิ�นทบัไทย สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

54กก.(ญ) สวรรยา ศรสีวสัดิ2 กองทพัเรอื

แบนตั *มเวท โสมรัศมี ไชยสยุะ ศกม.ภาคกลาง

54กก.(ญ) อภษิฎา ทนัทา่หวา้ กองทพัอากาศ WP 0:5

เฟเธอรเ์วท สธุาทพิย์ ทองตรพัีนธุ์ ส.กฬ.จ.ตรัง

57กก.(ญ) นภเกตน์ ศรสีวสัด ิ3 ศกม.ภาคเหนอื WP 0:5

เฟเธอรเ์วท พรชติา สหีาบรุาณ กองทพัอากาศ

57กก.(ญ) นลิาวลัย ์ เตชะสบื กองทพัเรอื WO

ไลทเ์วท พรทพิย์ บวัป่า สนง.ตํารวจแหง่ชาติ RSC 2

60กก.(ญ) ศริโิสภา ศริศิกัดิ2 กองทพัอากาศ

ไลทเ์วท จติตมิา พรหมเสน ศกม.ภาคกลาง

60กก.(ญ) ปณดิา แกว้แกน่คณู ศกม.ภาคเหนอื RSC 2

ไลทเ์วลเตอรเ์วท พณัพชัรา สมนกึ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ RSC 1

63กก.(ญ) จรีะพักตร อนิทรคํ์า ศกม.ภาคกลาง

ไลทเ์วลเตอรเ์วท อมุาวดี คงสนัเทยีะ กองทพับก

63กก.(ญ) อนุสรา หนิสงูเนนิ กองทพัเรอื WP 0:5

เวลเตอรเ์วท ใบสน มณีกอ้น สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

69กก.(ญ) จันทดิา สขุาเขนิ กองทพัเรอื

เวลเตอรเ์วท ธันยช์นก ศกัดศิรี กองทพับก

69กก.(ญ) จนัทรแ์จม่ สวุรรณเพ็ง กองทพัอากาศ WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท นฐัพงษ์ ทว้มเจรญิ กองทพัเรอื WP 5:0

49กก. แสนชยั หอ้งแกว้ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ชื�อ - สกลุ

1 119

2 120

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 3 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

5 123

6 124

3 121

4 122

9 127

10 128

7 125

8 126

13 131

14 132

11 129

12 130

15 24

โปรแกรมการแขง่ขนั



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท สมคัร แซห่าญ กองทพับก RSC 2

49กก. ณัฐวฒุิ บวัใหญ่ ศกม.ภาคกลาง

ฟลายเวท วฒุชิยั ยรุะชยั กองทพับก WP 5:0

52กก. วนัเฉลมิ แซห่าญ กองทพัเรอื

ฟลายเวท ขวญัชยั หอ้งแกว้ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

52กก. ทชิากร ศรสีกลุ ศกม.ภาคเหนอื

เฟเธอรเ์วท ธนบูลย์ โกศล กองทพัเรอื WP 5:0

57กก. กฤษฎา ทองขํา กองทพับก

เฟเธอรเ์วท วสิทุธพิงค์ แหวนนลิ ศกม.ภาคอสีาน

57กก. ปฎภิาณ อุทยัดา สนง.ตํารวจแหง่ชาติ RSC 3

ไลทเ์วท ภานุวฒัน์ ชูจนัอดั ศกม.ภาคอสีาน WP 3:2

60กก. ปฏภิาณ แทส้งูเนนิ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ไลทเ์วท พลวฒั บุญเกิ�ง กองทพัอากาศ WP 5:0

60กก. นันทชยั บญุถงึ ศกม.ภาคเหนอื

ไลทเ์วลเตอรเ์วท จารุวฒัน์ ขนุเพชร ศกม.ภาคเหนอื

63กก. บรรจง สนิศริ ิ กองทพับก WP 0:5

ไลทเ์วลเตอรเ์วท ณัฐพล แสนกลา้ กองทพัเรอื

63กก. สมชาย วงศส์วุรรณ์ กองทพัอากาศ WP 0:5

เวลเตอรเ์วท อธชิยั เพิ�มทรัพย์ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

69กก. ศกัดิ2กติติ ปัญญาอภวิงค์ กองทพัเรอื

เวลเตอรเ์วท ศรัณย์ ศรอีว่มบู่ กองทพัอากาศ

69กก. สทิธศิกัดิ2 จมูกมุาร กองทพับก WP 0:5

มดิเดลิเวท อภสิทิธิ2 ขนัโคกเครอื กองทพัอากาศ

75กก. พรีภทัธ์ เยยีะสงูเนนิ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 0:5

มดิเดลิเวท บวร กาดําดวน กองทพัเรอื WP 5:0

75กก. กติตศิกัดิ2 กลิ�นษร กองทพับก

วนัที� 3 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

ชื�อ - สกลุ

16 25

มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

19 28

20 29

17 26

18 27

23 32

24 33

21 30

22 31

27 36

28 37

25 34

26 35



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

จฑุามาศ รกัสตัย์ กองทพัเรอื WP 5:0

ไลทฟ์ลายเวท จันทกานต์ มโนบาล กองทพับก

48กก.(ญ) สปุราณี โชตนิอก ศกม.ภาคกลาง เหรยีญทองแดง

สรรพศริิ แชม่ละออ ศกม.ภาคเหนอื เหรยีญทองแดง

จฑุามาศ จติรพงศ กองทพัอากาศ

ฟลายเวท นลิดา มคีณุ กองทพัเรอื WP 0:5

51กก.(ญ) ทพิยส์จัจา ยอดวารี สนง.ตํารวจแหง่ชาติ เหรยีญทองแดง

ณัฐชา ศลิปกจิ กองทพับก เหรยีญทองแดง

ปรดีากมน ถิ�นทบัไทย สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 4:1

แบนตั *มเวท อภษิฎา ทนัทา่หวา้ กองทพัอากาศ

54กก.(ญ) สวรรยา ศรสีวสัดิ2 กองทพัเรอื เหรยีญทองแดง

โสมรัศมี ไชยสยุะ ศกม.ภาคกลาง เหรยีญทองแดง

นภเกตน์ ศรสีวสัดิ2 ศกม.ภาคเหนอื

เฟเธอรเ์วท นลิาวลัย ์ เตชะสบื กองทพัเรอื WP 0:5

57กก.(ญ) สธุาทพิย์ ทองตรพัีนธุ์ ส.กฬ.จ.ตรัง เหรยีญทองแดง

พรชติา สหีาบรุาณ กองทพัอากาศ เหรยีญทองแดง

พรทพิย์ บวัป่า สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 3:2

ไลทเ์วท ปณดิา แกว้แกน่คณู ศกม.ภาคเหนอื

60กก.(ญ) ศริโิสภา ศริศิกัดิ2 กองทพัอากาศ เหรยีญทองแดง

จติตมิา พรหมเสน ศกม.ภาคกลาง เหรยีญทองแดง

พณัพชัรา สมนกึ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

ไลทเ์วลเตอรเ์วท อนุสรา หนิสงูเนนิ กองทพัเรอื

63กก.(ญ) จรีะพักตร อนิทรคํ์า ศกม.ภาคกลาง เหรยีญทองแดง

อมุาวดี คงสนัเทยีะ กองทพับก เหรยีญทองแดง

ใบสน มณีกอ้น สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

เวลเตอรเ์วท จันทรแ์จม่ สวุรรณเพ็ง กองทพัอากาศ

69กก.(ญ) จันทดิา สขุาเขนิ กองทพัเรอื เหรยีญทองแดง

ธันยช์นก ศกัดศิรี กองทพับก เหรยีญทองแดง

5 137

6 138

7

ชื�อ - สกลุ

1 133

2

139

3 135

4 136

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

รอบชงิชนะเลศิ

วนัที� 4 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี

โปรแกรมการแขง่ขนั

เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

134



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

นัฐพงษ์ ทว้มเจรญิ กองทพัเรอื

ไลทฟ์ลายเวท สมคัร แซห่าญ กองทพับก WP 1:4

49กก. แสนชยั หอ้งแกว้ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ เหรยีญทองแดง

ณัฐวฒุิ บวัใหญ่ ศกม.ภาคกลาง เหรยีญทองแดง

วฒุชิยั ยรุะชยั กองทพับก WP 5:0

ฟลายเวท ขวญัชยั หอ้งแกว้ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

52กก. วนัเฉลมิ แซห่าญ กองทพัเรอื เหรยีญทองแดง

ทชิากร ศรสีกลุ ศกม.ภาคเหนอื เหรยีญทองแดง

ธนบูลย์ โกศล กองทพัเรอื WP 5:0

เฟเธอรเ์วท ปฎภิาณ อทุยัดา สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

57กก. กฤษฎา ทองขํา กองทพับก เหรยีญทองแดง

วสิทุธพิงค์ แหวนนลิ ศกม.ภาคอสีาน เหรยีญทองแดง

ภานุวฒัน์ ชูจนัอดั ศกม.ภาคอสีาน WP 3:2

ไลทเ์วท พลวฒั บญุเกิ�ง กองทพัอากาศ

60กก. ปฏภิาณ แทส้งูเนนิ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ เหรยีญทองแดง

นันทชยั บญุถงึ ศกม.ภาคเหนอื เหรยีญทองแดง

บรรจง สนิศริิ กองทพับก

ไลทเ์วลเตอรเ์วท สมชาย วงศส์วุรรณ์ กองทพัอากาศ WP 0:5

63กก. จารุวฒัน์ ขนุเพชร ศกม.ภาคเหนอื เหรยีญทองแดง

ณัฐพล แสนกลา้ กองทพัเรอื เหรยีญทองแดง

อธชิยั เพิ�มทรพัย์ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

เวลเตอรเ์วท สทิธศิกัดิ2 จมูกมุาร กองทพับก

69กก. ศกัดิ2กติติ ปัญญาอภวิงค์ กองทพัเรอื เหรยีญทองแดง

ศรัณย์ ศรอีว่มบู่ กองทพัอากาศ เหรยีญทองแดง

พรีภทัธ์ เยยีะสงูเนนิ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ WP 5:0

มดิเดลิเวท บวร กาดําดวน กองทพัเรอื

75กก. อภสิทิธิ2 ขนัโคกเครอื กองทพัอากาศ เหรยีญทองแดง

กติตศิกัดิ2 กลิ�นษร กองทพับก เหรยีญทองแดง

14 44

8 38

เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

ชื�อ - สกลุ

13 43

มวยสากลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

รอบชงิชนะเลศิ

วนัที� 4 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี

12 42

11 41

40

9 39

10



นัฐพงษ์ ทว้มเจรญิ ( กองทัพเรอื )

24 กองทัพเรอื

ภาณุวัฒน ์จันทระ ( ศกม.ภาคเหนอื )
WP 5:0

13 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

แสนชยั หอ้งแกว้ ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
WP 0:5

38 กองทัพบก

สมัคร แซห่าญ ( กองทัพบก )
WP 1:4

14 กองทัพบก

อคัรวชิญ ์อนิสะอาด ( กองทัพอากาศ )
WO

25 กองทัพบก

RSC 2

ณัฐวฒุ ิบวัใหญ ่( ศกม.ภาคกลาง )

ไลทฟ์ลายเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 49 กโิลกรมั



วฒุชิยั ยรุะชยั ( กองทัพบก )

1 กองทัพบก

อธริาช วฒุพัินธ ์( กองทัพอากาศ )
WP 5:0

26 กองทัพบก

วันเฉลมิ แซห่าญ ( กองทัพเรอื )
WP 5:0

2 กองทัพเรอื

ธนวัฒน ์ชชูมุ ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
WP 5:0

39 กองทัพบก

ขวัญชยั หอ้งแกว้ ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
WP 5:0

3 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ธนกร ออ่นแยม้ ( ศกม.ภาคอสีาน )
WP 3:1

27 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ขวัญชยั เปลี+ยนขนุทด ( ศกม.ภาคกลาง )
WP 5:0

4 ศกม.ภาคเหนอื

ทชิากร ศรสีกลุ ( ศกม.ภาคเหนอื )
WP 0:5

ฟลายเวท นํ 
าหนกัไมเ่กนิ 52 กโิลกรมั



ฤทธิ�อมร แสงสวา่ง ( ศกม.ภาคเหนอื )

5 กองทัพเรอื

ธนบลูย ์โกศล ( กองทัพเรอื )
WP 5:0

28 กองทัพเรอื

กฤษฎา ทองขํา ( กองทัพบก )
WP 5:0

6 กองทัพบก

จักรกฤษณ์ ประสพสนิ ( ศกม.ภาคกลาง )
RSC 3

40 กองทัพเรอื

สทิธโิชค  นาคสวัสดิ� ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
WP 5:0

7 ศกม.ภาคอสีาน

วสิทุธพิงค ์แหวนนลิ ( ศกม.ภาคอสีาน )
WP 2:3

29 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ปฎภิาณ อทัุยดา ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
RSC 3

8 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

สทุนิ มาสขุ ( กองทัพอากาศ )
WP 4:1

เฟเธอรเ์วท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 57กโิลกรมั



ภานุวัฒน ์ชจูันอัด ( ศกม.ภาคอสีาน )

9 ศกม.ภาคอสีาน

วันชยั ระหอ้ย ( กองทัพเรอื )
WP 5:0

30 ศกม.ภาคอสีาน

ปฏภิาณ แทส้งูเนนิ ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
WP 3:2

10 สนง.ตํารวจแห่งชาติ

ทวิา จันทะคําภา ( กองทัพบก )
WP 3:2

41 ศกม.ภาคอสีาน

รชตะ ขาวพมิาย ( ศกม.ภาคกลาง )
WP 3:2

11 กองทัพอากาศ

พลวัฒ บญุเกิ*ง ( กองทัพอากาศ )
WP 0:5

31 กองทัพอากาศ

จริภัทร เจย้งาน ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
WP 5:0

12 ศกม.ภาคเหนือ

นันทชยั บญุถงึ ( ศกม.ภาคเหนือ )
WP 0:5

ไลทเ์วท นํ 	าหนกัไมเ่กนิ 60 กโิลกรมั



จารวุฒัน ์ขนุเพชร ( ศกม.ภาคเหนอื )

32 กองทพับก

บรรจง สนิศริ ิ( กองทพับก )
WP 0:5

15 กองทพับก

ศกัดา รวมธรรม ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
WP 3:2

42 กองทพัอากาศ

ณัฐพล แสนกลา้ ( กองทพัเรอื )
WP 0:5

16 กองทพัเรอื

อศัยทุธ พันนุมา ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
WP 5:0

33 กองทพัอากาศ

WP 0:5

สมชาย วงศส์วุรรณ ์( กองทพัอากาศ )

ไลทเ์วลเตอรเ์วท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 63 กโิลกรมั



อธชิยั เพิ	มทรัพย ์( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)

34 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

พละบด ีพลดหิลก ( ศกม.ภาคกลาง )
WP 5:0

17 กองทพัเรอื

ศกัดิ#กติต ิปัญญาอภวิงค ์( กองทพัเรอื )
RSC 2

43 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

พงศธร ปราสาทหนิพมิาย ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
WP 5:0

18 กองทพัอากาศ

ศรัณย ์ศรอีว่มบู ่( กองทพัอากาศ )
RSC 2

35 กองทพับก

นฤเทพ กลิ	นษร ( ศกม.ภาคเหนอื )
WP 0:5

19 กองทพับก

สทิธศิกัดิ# จมูกมุาร ( กองทพับก )
WP 0:3

เวลเตอรเ์วท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 69 กโิลกรมั



อภสิทิธิ� ขนัโคกเครอื ( กองทพัอากาศ )

20 กองทพัอากาศ

พทิกัษ์ ฤทธิ�แกว้ ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
RSC 2

36 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

พรีภทัธ ์เยยีะสงูเนนิ ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
WP 0:5

21 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ธนกฤต ตลอดไธสงดาภา ( ศกม.ภาคเหนอื )
WP 5:0

44 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

บวร กาดําดวน ( กองทพัเรอื )
WP 5:0

22 กองทพัเรอื

กติตศิกัดิ� สวนนภิา ( ศกม.ภาคกลาง )
WO

37 กองทพัเรอื

นายบรรณพล พันโนน ( ศกม.ภาคอสีาน )
WP 5:0

23 กองทพับก

กติตศิกัดิ� กลิ,นษร ( กองทพับก )
 WP 0:5

มดิเดลิเวท นํ 
าหนกัไมเ่กนิ 75 กโิลกรมั



สปุราณี โชตนิอก ( ศกม.ภาคกลาง )

119 กองทัพเรอื

ศริวิรรณ พึ�งปัญญา ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
RSC 1

101 กองทัพเรอื

จุฑามาศ รักสัตย ์( กองทัพเรอื )
RSC 3

133 กองทัพเรอื

จันทกานต ์มโนบาล ( กองทัพบก )
WP 5:0

102 กองทัพบก

จุฑามาศ ทานุกรม ( ศกม.ภาคอสีาน )
WP 5:0

120 กองทัพบก

สรรพศริ ิแชม่ละออ ( ศกม.ภาคเหนอื )
RSC 3

103 ศกม.ภาคเหนอื

เกวลนิ ขนุเจรญิ ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
RSC 3

ไลทฟ์ลายเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 48 กโิลกรมั (หญงิ)



จฑุามาศ จติรพงศ ( กองทพัอากาศ )

121 กองทพัอากาศ

เมรกิา เพิ�มสวุรรณ ( ศกม.ภาคกลาง )
WP 5:0

111 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

ทพิยส์จัจา ยอดวาร ี( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
RSC 1

134 กองทพัเรอื

ณัฐชา ศลิปกจิ ( กองทพับก )
WP 0:5

112 กองทพับก

นฤมล ยิ'มสดุ ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
RSC 1

122 กองทพัเรอื

ผอ่งมณี อดุมคํา ( ศกม.ภาคอสีาน )
RSC 1

113 กองทพัเรอื

นลิดา มคีณุ ( กองทพัเรอื )
RSC 1

ฟลายเวท นํ 
าหนกัไมเ่กนิ 51 กโิลกรมั (หญงิ)



ปรดีากมน ถิ�นทับไทย ( สนง.ตํารวจแห่งชาต ิ)

123 สนง.ตํารวจแห่งชาติ

สวรรยา ศรสีวัสดิ� ( กองทัพเรอื )
WP 5:0

104 กองทัพเรอื

กาญจนา สบบรูณ ์( กองทัพบก )
RSC 3

135 สนง.ตํารวจแห่งชาติ

โสมรัศม ีไชยสยุะ ( ศกม.ภาคกลาง )
WP 4:1

105 ศกม.ภาคกลาง

เนตรดาว อยูส่ขุ ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
WP 5:0

124 กองทัพอากาศ

ฐติพิร ไทยธานี ( ศกม.ภาคอสีาน )
WP 0:5

106 กองทัพอากาศ

อภษิฎา ทันทา่หวา้ ( กองทัพอากาศ )
RSC 2

แบนต ั�มเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 54 กโิลกรมั (หญงิ)



สธุาทพิย ์ทองตรพัีนธุ ์( ส.กฬ.จ.ตรัง )

125 ศกม.ภาคเหนอื

นภเกตน ์ศรสีวสัดิ� ( ศกม.ภาคเหนอื )
WP 0:5

114 ศกม.ภาคเหนอื

กติตยิา นามไพร ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)
WP 5:0

136 กองทพัเรอื

กนกวรรณ วริฬุพัฒน ์( ศกม.ภาคอสีาน )
WP 0:5

115 กองทพัอากาศ

พรชติา สหีาบรุาณ ( กองทพัอากาศ )
WP 0:5

126 กองทพัเรอื

นลิาวลัย ์เตชะสบื ( กองทพัเรอื )
WO

116 กองทพัเรอื

ภวูราภทัร มา้ชยั ( ศกม.ภาคกลาง )
RSC 2

เฟเธอรเ์วท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 57 กโิลกรมั (หญงิ)



พรทพิย ์บัวป่า ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)

107 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

รัตนธร เสารต์อ ( กองทัพเรอื )
WP 4:1

127 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

พรธริา เพชรขุม้ ( ศกม.ภาคอสีาน )
RSC 2

108 กองทัพอากาศ

ศริโิสภา ศริศัิกดิ% ( กองทัพอากาศ )
WP 0:5

137 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

อัญชล ีมั(งคง ( กองทัพบก )
WP 3:2

109 ศกม.ภาคกลาง

จติตมิา พรหมเสน ( ศกม.ภาคกลาง )
WP 0:5

128 ศกม.ภาคเหนอื

ปณดิา แกว้แกน่คณู ( ศกม.ภาคเหนอื )
RSC 2

110 ศกม.ภาคเหนอื

อบุลรัตน ์ชสูังข ์( ส.กฬ.จ.ตรัง )
RSC 2

ไลทเ์วท นํ 	าหนกัไมเ่กนิ 60 กโิลกรมั (หญงิ)



พัณพัชรา สมนกึ ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)

129 สนง.ตํารวจแห่งชาติ

ศศธิร สายสญิจน ์( กองทัพอากาศ )
RSC 1

117 ศกม.ภาคกลาง

จรีะพักตร อนิทรคํ์า ( ศกม.ภาคกลาง )
WP 0:5

138 สนง.ตํารวจแห่งชาติ

WP 5:0

อมุาวด ีคงสนัเทยีะ ( กองทัพบก )

130 กองทัพเรอื

WP 0:5

อนุสรา หนิสงูเนนิ ( กองทัพเรอื )

ไลทเ์วลเตอรเ์วท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 63 กโิลกรมั (หญงิ)



ใบสน มณีกอ้น ( สนง.ตํารวจแหง่ชาต ิ)

131 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

จันทดิา สขุาเขนิ ( กองทัพเรอื )
WP 5:0

118 กองทัพเรอื

อมราวด ีถงึเสยีบญวน ( ส.กฬ.จ.ตรัง )
RSC 1

139 สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

WP 5:0

ธันยช์นก ศักดศิร ี( กองทัพบก )

132 กองทัพอากาศ
WP 0:5

จันทรแ์จ่ม สวุรรณเพ็ง ( กองทัพอากาศ )

เวลเตอรเ์วท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 69 กโิลกรมั (หญงิ)



No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 สมัคร แซห่าญ กองทพับก
2 นัฐพงษ์ ทว้มเจรญิ กองทพัเรอื
3 ณัฐวฒุิ บวัใหญ่ ศกม.ภาคกลาง
4 แสนชยั หอ้งแกว้ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
5 อคัรวชิญ์ อนิสะอาด กองทพัอากาศ
6 ภาณุวฒัน์ จันทระ ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ธนวฒัน์ ชชูมุ ส.กฬ.จ.ตรัง
2 วฒุชิยั ยรุะชยั กองทพับก
3 วนัเฉลมิ แซห่าญ กองทพัเรอื
4 ขวญัชยั เปลี0ยนขนุทด ศกม.ภาคกลาง
5 ขวญัชยั หอ้งแกว้ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
6 ธนกร ออ่นแยม้ ศกม.ภาคอสีาน
7 อธริาช วฒุพัินธ์ กองทพัอากาศ
8 ทชิากร ศรสีกลุ ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 สทิธโิชค นาคสวสัดิ2 ส.กฬ.จ.ตรัง
2 กฤษฎา ทองขํา กองทพับก
3 ธนบลูย์ โกศล กองทพัเรอื
4 จักรกฤษณ์ ประสพสนิ ศกม.ภาคกลาง
5 ปฎภิาณ อทุยัดา สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
6 วสิทุธพิงค์ แหวนนลิ ศกม.ภาคอสีาน
7 สทุนิ มาสขุ กองทพัอากาศ
8 ฤทธิ2อมร แสงสวา่ง ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 จริภัทร เจย้งาน ส.กฬ.จ.ตรัง
2 ทวิา จันทะคําภา กองทพับก
3 วนัชยั ระหอ้ย กองทพัเรอื
4 รชตะ ขาวพมิาย ศกม.ภาคกลาง
5 ปฏภิาณ แทส้งูเนนิ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
6 ภานุวฒัน์ ชจัูนอดั ศกม.ภาคอสีาน
7 พลวฒั บญุเกิ0ง กองทพัอากาศ
8 นันทชยั บญุถงึ ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 อศัยทุธ พันนุมา ส.กฬ.จ.ตรัง
2 บรรจง สนิศริิ กองทพับก
3 ณัฐพล แสนกลา้ กองทพัเรอื
4 ศกัดา รวมธรรม สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
5 สมชาย วงศส์วุรรณ์ กองทพัอากาศ
6 จารุวฒัน์ ขนุเพชร ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 พงศธร ปราสาทหนิพมิาย ส.กฬ.จ.ตรัง
2 สทิธศิกัดิ2 จมูกมุาร กองทพับก
3 ศกัดิ2กติติ ปัญญาอภวิงค์ กองทพัเรอื
4 พละบดี พลดหิลก ศกม.ภาคกลาง
5 อธชิยั เพิ0มทรัพย์ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ

นกักฬีาที�รว่มการแขง่ขนัชาย
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69



6 ศรัณย์ ศรอีว่มบู่ กองทพัอากาศ
7 นฤเทพ กลิ0นษร ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 พทิกัษ์ ฤทธิ2แกว้ ส.กฬ.จ.ตรัง
2 กติตศิกัดิ2 กลิ0นษร กองทพับก
3 บวร กาดําดวน กองทพัเรอื
4 กติตศิกัดิ2 สวนนภิา ศกม.ภาคกลาง
5 พรีภัทธ์ เยยีะสงูเนนิ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
6 นายบรรณพล พันโนน ศกม.ภาคอสีาน
7 อภสิทิธิ2 ขนัโคกเครอื กองทพัอากาศ
8 ธนกฤต ตลอดไธสงดาภา ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 เกวลนิ ขนุเจรญิ ส.กฬ.จ.ตรัง
2 จันทกานต์ มโนบาล กองทพับก
3 จฑุามาศ รักสตัย์ กองทพัเรอื
4 ศริวิรรณ พึ0งปัญญา สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
5 สปุราณี โชตนิอก ศกม.ภาคกลาง
6 จฑุามาศ ทานุกรม ศกม.ภาคอสีาน
7 สรรพศริิ แชม่ละออ ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 นฤมล ยิ:มสดุ ส.กฬ.จ.ตรัง
2 ณัฐชา ศลิปกจิ กองทพับก
3 นลิดา มคีณุ กองทพัเรอื
4 ทพิยส์จัจา ยอดวารี สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
5 เมรกิา เพิ0มสวุรรณ ศกม.ภาคกลาง
6 ผอ่งมณี อดุมคํา ศกม.ภาคอสีาน
7 จฑุามาศ จติรพงศ กองทพัอากาศ

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 เนตรดาว อยูส่ขุ ส.กฬ.จ.ตรัง
2 กาญจนา สบบรูณ์ กองทพับก
3 สวรรยา ศรสีวสัดิ2 กองทพัเรอื
4 ปรดีากมน ถิ0นทบัไทย สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
5 โสมรัศมี ไชยสยุะ ศกม.ภาคกลาง
6 ฐติพิร ไทยธานี ศกม.ภาคอสีาน
7 อภษิฎา ทนัทา่หวา้ กองทพัอากาศ

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 สธุาทพิย์ ทองตรพัีนธุ์ ส.กฬ.จ.ตรัง
2 นลิาวลัย์ เตชะสบื กองทพัเรอื
3 กติตยิา นามไพร สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
4 ภวูราภัทร มา้ชยั ศกม.ภาคกลาง
5 กนกวรรณ วริุฬพัฒน์ ศกม.ภาคอสีาน
6 พรชติา สหีาบรุาณ กองทพัอากาศ
7 นภเกตน์ ศรสีวสัดิ2 ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 อบุลรัตน์ ชสูงัข์ ส.กฬ.จ.ตรัง
2 อญัชลี มั0งคง กองทพับก

54ญ

75

นกักฬีาที�รว่มการแขง่ขนัหญงิ
48ญ

51ญ

57ญ

60ญ



3 รัตนธร เสารต์อ กองทพัเรอื
4 พรทพิย์ บวัป่า สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
5 จติตมิา พรหมเสน ศกม.ภาคกลาง
6 พรธริา เพชรขุม้ ศกม.ภาคอสีาน
7 ศริโิสภา ศริศิกัดิ2 กองทพัอากาศ
8 ปณดิา แกว้แกน่คณู ศกม.ภาคเหนอื

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 อมุาวดี คงสนัเทยีะ กองทพับก
2 อนุสรา หนิสงูเนนิ กองทพัเรอื
3 พัณพัชรา สมนกึ สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
4 จรีะพักตร อนิทรคํ์า ศกม.ภาคกลาง
5 ศศธิร สายสญิจน์ กองทพัอากาศ

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 อมราวดี ถงึเสยีบญวน ส.กฬ.จ.ตรัง
2 ธันยช์นก ศกัดศิรี กองทพับก
3 จันทดิา สขุาเขนิ กองทพัเรอื
4 ใบสน มณีกอ้น สนง.ตํารวจแหง่ชาติ
5 จันทรแ์จม่ สวุรรณเพ็ง กองทพัอากาศ

63ญ

69ญ



รุน่เวลเตอรเ์วท  นํ าหนกัไมเ่กนิ  69  กโิลกรมั

สํานกังานตาํรวจแหง่ชาติ

อธชิยั  เพิ�มทรพัย์

นกัชกยอดเยี�ยม

กองทพัเรอื

นกัชกยอดเยี�ยม  ชาย  ประจําปี  2564 

ไดแ้ก่

นกัชกยอดเยี�ยม  หญงิ  ประจําปี  2564   

ไดแ้ก่

นลิดา  มคีณุ

รุน่ฟลายเวท  นํ าหนกัไมเ่กนิ  51  กโิลกรมั


