การแข่ งขันแบดมินตันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครังที3 8 “จามจุรีเกมส์ ”
ระหว่างวันที 15 - 22 มกราคม 2554

ประเภท ชายคู่

1 มณี พงศ์ จงจิตร [1]
ศรายุทธ แซ่ต, งั
2
Bye 1
3 กฤษฎา ปั ญจวงศ์
ชาญยุทธ์ สันติภราภพ
4
Bye 17
5 บัญชา จันทร์ ผา
เกียรติคุณ บุญยเกียรติ
6
Bye 33
7 วรพจน์ ลลิตจิรกุล
อุกฤษณ์ ตั,งกุลบริ บูรณ์
8
Bye 49
9 คมสัน น้อยพิทกั ษ์
เสถียรพงษ์ กิจประเสริ ฐ
10
Bye 9
11 วิษุวตั มัชฌิกะ
อดิเทพ ธํารงดุลภาค
12
Bye 25
13 ถาวร นาคก้อนใหญ่
อลงกรณ์ ยิงเจริ ญ
14
Bye 41
15 ธนาตย์ ทองเชือม
อภิเชษฐ์ ไชยวุฒิ
16 สุ ธน ไชยพลบาล
เกียรติพรรณ หวันโส๊ะ
17 กุลพล แก้วบัวดี
มนัส เพ็งประพัฒน์
18
Bye 8
19 พุฒิพงศ์ มโนสุ ทธิ กิจ
ศรุ ต จิรันดร
20
Bye 21
21 กฤตภาส รัศมีแข
วสวัตติN คําบุญชู
22
Bye 37
23 รัตนพล เสถียรุ จิกานนท์
วสพล อุตมัง
24
Bye 53
25 คณากร แย้มศิริ
เสกสรรค์ บูรณะจันทร์
26
Bye 13
27 จตุรวิทย์ สิ ทธิ ฤทธิN
สุ รัตน์ จิตต์คาํ
28
Bye 29
29 ปาณัสม์ สถาพรพิทกั ษ์
ภคภูมิ เต็งชัยภูมิ
30
Bye 45
31 ธนสิ ทธิN เชษโชติศกั ดิN
ปวินท์ ธี รมงคล
32 ณัฐพงศ์ โวหารคล่อง
ธี รศักดิN สวนสุ วรรณ

ชิงชนะเลิศ
ม.รัตนบัณฑิต
ม.รัตนบัณฑิต

มณีพงศ์ จงจิตร [1]
ศรายุทธ แซ่ตั ง
#1:

ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์

#65: อ. 18/1/201 13:10
กฤษฎา ปั ญจวงศ์
ชาญยุทธ์ สันติภราภพ
#2:

ม.แม่โจ้
ม.แม่โจ้

บัญชา จันทร์ ผา
เกียรติคณ
ุ บุญยเกียรติ
#3:

มจธ.
มจธ.

#66: อ. 18/1/201 13:10
วรพจน์ ลลิตจิรกุล
อุกฤษณ์ ตั งกุลบริ บรู ณ์
#4:

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร

คมสัน น้ อยพิทกั ษ์
เสถียรพงษ์ กิจประเสริ ฐ
#5:

ม.มหิ ดล
ม.มหิ ดล

วิษุวตั มัชฌิกะ
อดิเทพ ธํารงดุลภาค
#6:

มรฏ.จันทรเกษม
มรฏ.จันทรเกษม

ถาวร นาคก้ อนใหญ่
อลงกรณ์ ยิBงเจริ ญ
#7:

ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.วลัยลักษณ์
ม.วลัยลักษณ์
มรฏ.สวนดุสิต
มรฏ.สวนดุสิต

#127: ศ. 21/1/2011 12:00

#97: พ. 19/1/20111 13:00

#113: พ. 19/1/20111 17:00

#67: อ. 18/1/201 13:10

#98: พ. 19/1/20111 13:00

#68: อ. 18/1/201 13:35

#8: อ. 18/1/201 11:30
กุลพล แก้ วบัวดี
มนัส เพ็งประพัฒน์
#9:

#121: พฤ. 20/1/201 11:00

มทร.พระนคร
มทร.พระนคร

พุฒิพงศ์ มโนสุทธิกิจ
ศรุต จิรันดร
#10:

ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.แม่ฟ้าหลวง

กฤตภาส รัศมีแข
วสวัตติG คําบุญชู
#11:

ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

รัตนพล เสถียรุจิกานนท์ #70: อ. 18/1/201 13:35
วสพล อุตมัง
#12:

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

คณากร แย้ มศิริ
เสกสรรค์ บูรณะจันทร์
#13:

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีจตุ
ปุ่ นรวิทย์ สิทธิฤทธิG
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีสุปุ่รนัตน์ จิตต์คํา

#69: อ. 18/1/201 13:35

#99: พ. 19/1/20111 13:00

#114: พ. 19/1/20111 17:00

#71: อ. 18/1/201 13:35

#14:

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น
ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม

ปาณัสม์ สถาพรพิทกั ษ์
ภคภูมิ เต็งชัยภูมิ
#15:

#100: พ. 19/1/20111 13:00

#72: อ. 18/1/201 13:35

#16: อ. 18/1/201 11:30

สายบน
#125: พฤ. 20/1/201 17:00

33 พีระพงษ์ จูประทานสุ ข [4]
ภควัฒน์ วิไลลักษณ์
34
Bye 3
35 กิตติธชั เอื,อกิตติโรจน์
ณพล ธรรมาพิทกั ษ์กลุ
36
Bye 19
37 ตราวุธ โพธิ เทียง
ปั ณณวิชญ์ พุทธวรรณ
38
Bye 35
39 ธี รวุฒิ สระแก้ว
อนุสรณ์ เสงียมสมานันท์
40
Bye 51
41 พงศ์กฤษณ์ ราศรี
สาธร ตันติโชติวฒั นา
42
Bye 11
43 พีรศิลป์ โตวชิราภรณ์
ยุทธพงศ์ วงเวียน
44
Bye 27
45 การันต์ เหลืองพงศ์รัตน์
ไพฑูรย์ ลิ,มสกุล
46
Bye 43
47 ธนิต วงศ์โลหะ
พงศ์ศกั ดิN สุ ขโหตุ
48 ชาญวิทย์ ภักดีเกียรติวงศ์
นนทกร เขียวฉอ้อน
49 ปวริ ศร์ สุ ภาศรี [6]
ภราดา บุณยรัตผลิน
50
Bye 5
51 ปริ ญญาวัฒน์ ทองน่วม
พิสิษฐ์ พูดฉลาด
52
Bye 23
53 ชัยนริ นท์ ธาราวงษ์สถิตย์
ธี รวัชรฺ ์ หอมวิเชียร
54
Bye 39
55 ณัฐวุฒิ อยูท่ รัพย์
เจษฎากร เหลืองวิพฒั น์
56 ภูมิ ช่วยณรงค์
เกล ตัณฑ์กาํ เหนิด
57 ชานนพัฒน์ หงษ์ชูเกียรติ
รัฐศิลป์ ฐานศรี พงศ์
58
Bye 15
59 ชยาธิ ศ นาคทับที
วัชเรนทร์ จินดามุข
60
Bye 31
61 ภุชงค์ เลาหะเพ็ญแสง
ศตวรรษ เพชรประดับ
62
Bye 47
63 ปริ นทร์ แสงอรุ ณ
อัคร์ พล เซนย์วิบูลย์
64 สงขลา ควรหาเวช
สงคราม ควรหาเวช

ม.หอการค้าไทย
ม.หอการค้าไทย

พีระพงษ์ จูประทานสุข [4]

ภควัฒน์ วิไลลักษณ์
#17:

สายบน

ม.อัสสัมชัญ
ม.อัสสัมชัญ

กิตติธัช เอื อกิตติโรจน์ #73: อ. 18/1/201 13:35
ณพล ธรรมาพิทกั ษ์ กลุ
#18:

ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

ตราวุธ โพธิเทีBยง
ปั ณณวิชญ์ พุทธวรรณ
#19:

มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี

#74: อ. 18/1/201 13:35
ธีรวุฒิ สระแก้ ว
อนุสรณ์ เสงีBยมสมานันท์
#20:

มรฏ.สวนสุ นนั ทา
มรฏ.สวนสุ นนั ทา

พงศ์กฤษณ์ ราศรี
สาธร ตันติโชติวฒ
ั นา
#21:

ม.นเรศวร
ม.นเรศวร

พีรศิลป์ โตวชิราภรณ์
ยุทธพงศ์ วงเวียน
#22:

มจพ.
มจพ.

การันต์ เหลืองพงศ์รัตน์
ไพฑูรย์ ลิ มสกุล
#23:

มรฏ.ภูเก็ต
มรฏ.ภูเก็ต
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.เกษมบัณฑิต
ม.เกษมบัณฑิต

#101: พ. 19/1/20111 13:00

#115: พ. 19/1/20111 17:00

#75: อ. 18/1/201 13:35

#102: พ. 19/1/20111 13:00

#76: อ. 18/1/201 14:00

#24: อ. 18/1/201 11:30
ปวริ ศร์ สุภาศรี [6]
ภราดา บุณยรัตผลิน
#25:

#122: พฤ. 20/1/201 11:00

จุฬาฯ
จุฬาฯ

ปริ ญญาวัฒน์ ทองน่วม #77: อ. 18/1/201 14:00
พิสิษฐ์ พูดฉลาด
#26:

สจล.
สจล.

ชัยนริ นท์ ธาราวงษ์ สถิตย์
ธีรวัชรฺ์ หอมวิเชียร
#27:

มรฏ.นครปฐม
มรฏ.นครปฐม
ม.ศรี ปทุม
ม.ศรี ปทุม
ม.กรุ งเทพ
ม.กรุ งเทพ

#103: พ. 19/1/20111 13:00

#78: อ. 18/1/201 14:00

#28: อ. 18/1/201 11:30
ชานนพัฒน์ หงษ์ ชเู กียรติ
รัฐศิลป์ ฐานศรี พงศ์
#29:

ม.รังสิ ต
ม.รังสิ ต

ชยาธิศ นาคทับที
วัชเรนทร์ จินดามุข
#30:

สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

ภุชงค์ เลาหะเพ็ญแสง
ศตวรรษ เพชรประดับ
#31:

วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ

#125: พฤ. 20/1/201 17:00

#116: พ. 19/1/20111 17:00

#79: อ. 18/1/201 14:00

#104: พ. 19/1/20111 13:00

#80: อ. 18/1/201 14:00

#32: อ. 18/1/201 11:30

65 ศิริพงษ์ เติมอารมณ์
สุ พจน์ ทวีชยั
66 ณัฐพงศ์ เถาสุ วรรณ
ณัฐพล เริ มขุนทศ
67
Bye 48
68 ณัฐพงศ์ มุขแจ้ง
ภาณุภาค วงศ์กงั เเห
69
Bye 32
70 ฟารฎีร์ หมาดทิ,ง
ภัทรวุฒิ ทวี
71
Bye 16
72 ธนาวุฒิ หอมสด
ปรัชญา แข็งแรง
73 สราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกลุ
โสพล เจริ ญสัตยธรรม
74 กีรติ สุ วรรณกูฏ
ธี รภัทร์ สิ งห์สุวรรณ
75
Bye 40
76 ภาณุเดช สุ ขพงศ์
วีรวิชญ์ ยศะอภิศิษฐ์
77
Bye 24
78 กฤษดา ตันทวีทรัพย์สิน
อนุศิษฏ์ จันทร์ แจ่มฟ้ า
79
Bye 6
80 ชลัมพ์พล เนียมสร้อย [5]
บดินทร์ อิสสระ
81 พลกฤษณ์ นาคอ่วม
เศรษฐสิ ทธิN แสงภากรรัศมี
82 ฉัตรฉลอม พิเศษวัฒนาวิโรจน์
ณัฐวุฒิ ทองทุม
83
Bye 44
84 วรุ ฒ มูลดี
อิสริ ยะ สัตยธี รานนท์
85
Bye 28
86 กฤตกานต์ จันทนพิศาล
วิริทธิN พล คงศิริ
87
Bye 12
88 พุทธพจน์ สมศรี
รังสรรค์ ทิพย์โสติกลุ
89
Bye 52
90 สาธิ ต ปะลาวัน
สุ ราษฏร์ ควรหาเวช
91
Bye 36
92 ธี รนันท์ ฐิติประยูรวงศ์
พชร สุ ขวิบูลย์
93
Bye 20
94 กันตพงศ์ พ่วงชมพู
ศรัณย์ ยืนยง
95
Bye 4
96 ตะวัน หวนสุ ริยา [3]
วัชระ บูรณะเครื อ

มรฏ.นครปฐม
มรฏ.นครปฐม
มรฏ.จันทรเกษม
มรฏ.จันทรเกษม
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.วลัยลักษณ์
ม.วลัยลักษณ์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
มรฏ.อุบลราชธานี
มรฏ.อุบลราชธานี
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานี
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.รัตนบัณฑิต
ม.รัตนบัณฑิต
ม.มหิ ดล
ม.มหิ ดล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น

#33: อ. 18/1/201 11:55
ณัฐพงศ์ มุขแจ้ ง
ภาณุภาค วงศ์กงั เเห
#34:

#81: อ. 18/1/201 14:00

ฟารฎีร์ หมาดทิ ง
ภัทรวุฒิ ทวี
#35:
ธนาวุฒิ หอมสด
ปรัชญา แข็งแรง
#36:

#105: พ. 19/1/20111 13:30

#82: อ. 18/1/201 14:00

#117: พ. 19/1/20111 17:00

#37: อ. 18/1/201 11:55
ภาณุเดช สุขพงศ์
วีรวิชญ์ ยศะอภิศิษฐ์
#38:

#83: อ. 18/1/201 14:00

กฤษดา ตันทวีทรัพย์สิน
อนุศิษฏ์ จันทร์ แจ่มฟ้า
#39:

#106: พ. 19/1/20111 13:30

ชลัมพ์พล เนียมสร้ อย [5] #84: อ. 18/1/201 14:25
บดินทร์ อิสสระ
#40:
#123: พฤ. 20/1/201 11:00

#41: อ. 18/1/201 11:55
วรุฒ มูลดี
อิสริ ยะ สัตยธีรานนท์
#42:

#85: อ. 18/1/201 14:25

กฤตกานต์ จันทนพิศาล
วิริทธิGพล คงศิริ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี#43:
ปุ่ น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่ น
ม.ศรี ปทุม
ม.ศรี ปทุม
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.รังสิ ต
ม.รังสิ ต
ม.เกษมบัณฑิต
ม.เกษมบัณฑิต

พุทธพจน์ สมศรี
รังสรรค์ ทิพย์โสติกลุ
#44:

#107: พ. 19/1/20111 13:30

#86: อ. 18/1/201 14:25

สาธิต ปะลาวัน
สุราษฏร์ ควรหาเวช
#45:
ธีรนันท์ ฐิ ติประยูรวงศ์
พชร สุขวิบลู ย์
#46:

#118: พ. 19/1/20111 17:00

#87: อ. 18/1/201 14:25

กันตพงศ์ พ่วงชมพู
ศรัณย์ ยืนยง
#47:
ตะวัน หวนสุริยา [3]
วัชระ บูรณะเครื อ
#48:

#108: พ. 19/1/20111 13:30

#88: อ. 18/1/201 14:25

สายล่าง
#126: พฤ. 20/1/201 17:00

97 Pasert Phithakvong
ธัญชลิต จารุ มาศรัตน์
98 ปวีร์ คูวิบูลย์
เจตนา คําปาเชื,อ
99
Bye 46
100 สุ ทธิ รักษ์ คีรีสถาพร
อนันต์ ศรี ตะปั ญญะ
101
Bye 30
102 ชนม์ชนก อุบลพงษ์
ศิริพงษ์ เกษวงศ์
103
Bye 14
104 สุ ทินต์ ศรี วิพนั ธ์
อภิศกั ดิN อุระ
105
Bye 54
106 นิติภทั ร วงษ์ปัญญา
อภิชยั พรวิวฒั น์สุข
107
Bye 38
108 ชยพัทธ์ ขําเจริ ญ
ทศพล สิ งหวิลาวัณย์
109
Bye 22
110 ทนง เกษมราษฎร์
บุรี สุ ขศรี
111
Bye 7
112 ธนพล จงศิริพิพฒั น์
ศรัณย์ จงศิริพิพฒั น์
113 สุ ขมุ ป้ อมนาก
อัษฎายุธ น้อยผล
114 วิทวัน เพชรมณี ล, าํ ค่า
อภิชาติ พงษ์สวัสดิN
115
Bye 42
116 คุณนิธิ ภูมินาถ
ธี รพงศ์ เหมรา
117
Bye 26
118 จิรยุทธ ลิ,มเจริ ญ
ณรงค์ ห่อเย็น
119
Bye 10
120 ณัฐนันท์ ตันสง่า
สุ วฒั น์ ไพศาลสมสุ ข
121
Bye 50
122 ชินพันธ์ วัลลภาทิตย์
ณรงศักดิN วงษ์พนั ธ์
123
Bye 34
124 ธนาคาร โกลิมาศ
อนุรักษ์ แซ่ต, งั
125
Bye 18
126 พงศธร จันทร์ แจ้ง
อภิวฒั น์ บุญหนัก
127
Bye 2
128 ปฏิพทั ธ์ ฉลาดแฉลม [2]
เสริมสิน วงศ์ญาพรหม

ม.อัสสัมชัญ
ม.อัสสัมชัญ
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.แม่โจ้
ม.แม่โจ้
ม.กรุ งเทพ
ม.กรุ งเทพ
ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มจธ.
มจธ.
สจล.
สจล.
มจพ.
มจพ.
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
มรฏ.สวนดุสิต
มรฏ.สวนดุสิต
จุฬาฯ
จุฬาฯ
ม.บูรพา
ม.บูรพา
มรฏ.สวนสุ นนั ทา
มรฏ.สวนสุ นนั ทา
มรฏ.พระนคร
มรฏ.พระนคร
ม.หอการค้าไทย
ม.หอการค ้าไทย

#49: อ. 18/1/201 11:55
สุทธิรักษ์ คีรีสถาพร
อนันต์ ศรี ตะปั ญญะ
#50:

สายล่าง
#126: พฤ. 20/1/201 17:00
#89: อ. 18/1/201 14:25

ชนม์ชนก อุบลพงษ์
ศิริพงษ์ เกษวงศ์
#51:
สุทินต์ ศรี วิพนั ธ์
อภิศกั ดิG อุระ
#52:

#109: พ. 19/1/20111 13:30

#90: อ. 18/1/201 14:25

นิติภทั ร วงษ์ ปัญญา
อภิชยั พรวิวฒ
ั น์สขุ
#53:
ชยพัทธ์ ขําเจริ ญ
ทศพล สิงหวิลาวัณย์
#54:

#119: พ. 19/1/20111 17:00

#91: อ. 18/1/201 14:25

ทนง เกษมราษฎร์
บุรี สุขศรี
#55:
ธนพล จงศิริพิพฒ
ั น์
ศรัณย์ จงศิริพิพฒ
ั น์
#56:

#110: พ. 19/1/20111 13:30

#92: อ. 18/1/201 14:50

#124: พฤ. 20/1/201 11:00

#57: อ. 18/1/201 11:55
คุณนิธิ ภูมินาถ
ธีรพงศ์ เหมรา
#58:

#93: อ. 18/1/201 14:50

จิรยุทธ ลิ มเจริ ญ
ณรงค์ ห่อเย็น
#59:
ณัฐนันท์ ตันสง่า
สุวฒ
ั น์ ไพศาลสมสุข
#60:

#111: พ. 19/1/20111 13:30

#94: อ. 18/1/201 14:50

ชินพันธ์ วัลลภาทิตย์
ณรงศักดิG วงษ์ พนั ธ์
#61:
ธนาคาร โกลิมาศ
อนุรักษ์ แซ่ตั ง
#62:

#120: พ. 19/1/20111 17:00

#95: อ. 18/1/201 14:50

พงศธร จันทร์ แจ้ ง
อภิวฒ
ั น์ บุญหนัก
#63:
ปฏิพทั ธ์ ฉลาดแฉลม [2] #96: อ. 18/1/201 14:50
เสริ มสิน วงศ์ญาพรหม
#64:

#112: พ. 19/1/20111 13:30

