
ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
กีฬาบุคลากรภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 40 ประจ าปี 2561 
1. ประเภททีมชาย 
      ชนะเลิศ ได้แก ่
 ทีม เพลิงชมพู นักกีฬาประกอบดว้ย 
      1.   อาจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล 
      2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจรงค์ โควาพิทกัษ์เทศ 
      3.   รองศาสตราจารย์เภสัชกร ดร.บญุชู ศรีตลุารักษ์ 
      4.   นายประโยชน์  กาซูยี 
      5.   อาจารย์ ดร.สิวะโชติ  ศรีสุทธิยากร 
 

รองชนะเลศิอนัดับสอง มี 2 ทีม ได้แก่ 
 ทีม ฟุตฟิตฟอไฟ 1  นักกฬีาประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม  สรรพศรี 
3. อาจารย์ ดร.ธนากร  ลิขิตาภวิัฒน์ 
4. นายรัฐ  ธนภูม ิ
5. นายวุฒิกร ไกรกรงจักร 
 

 
 2. ประเภททีมหญิง 

ชนะเลศิ ไดแ้ก ่
ทีม ECON นักกีฬาประกอบดว้ย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  วงศ์สารเสริฐ 
2. นางสาวลกัขณาสิริ คงเดช 
3. นางสาวภทัริน วงศ์บางโพ 
4. นางสาววราจิตต์  ศุขเกษม 
5. นางสาวยุพเยาว ์เหล็กกลา้ 
 
รองชนะเลศิอนัดับสอง มี 2 ทีม ได้แก่ 
ทีม ทองหลางลาย 2  นักกีฬาประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงศริยา  อัศวกาญจน์ 
2. ดร.ศิริมา  ทองรวย 
3. นางศิวนันท์  กวีอกัษร 
4. นางสาวสุคนธา  ทองบริสุทธิ ์

 
3. ประเภททีมผสมมือใหม ่
 ชนะเลศิ ไดแ้ก ่
      ทีม ทองหลางลาย 4 นักกีฬาประกอบด้วย 

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย ์ดร.ปิยนันท์ ทวถีาวรสวัสดิ ์
2.   นายสัตวแพทย์ชัยธวัข ศิริเสรีวรรณ 
3.   อาจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.สิรวิทย์  ภักดีพาณิชย์กิจ 
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงศริยา  อัศวกาญจน์ 
5.   นางสาวสุคนธา  ทองบริสุทธิ ์

      รองชนะเลิศอันดับสอง ม ี2 ทีม ได้แก ่
ทีม จงอาง 1  นักกฬีาประกอบด้วย 
1. นายธนาวุฒิ  พูนพัฒนาชัย 
2.   นายเฉลิมชัย  พระสุพันธุ ์
3.   นายชรินทร์  เหน่ียงแจ่ม 
4.   นางสาวศิริวรรณ  บ ารุงญาติ 
5.   นางสาวนุชนาถ  แกว้ประสิทธิ ์       

 
รองชนะเลศิอนัดับหนึ่ง ได้แก ่
ทีม SC-100 นักกีฬาประกอบด้วย 
1.   รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ไพศาลกิตติสกุล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชิน  อรุณสวัสดิ์วงศ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์  กติิสิน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  พรภคกุล                          
5. นายจุฑาวัฒน์  รัตนกิจภิรมย์ 
 
 
ทีม จงอาง 1 นักกีฬาประกอบด้วย 
1. นายธนาวุฒิ  พูนพัฒนาชัย 
2. นายทวีศักดิ์  แซ่เตีย 
3. นายชรินทร์  เหน่ียงแจ่ม 
4. นายวราธร  ชัยยะ 
5.    นายทรงพล  ลิ้มรัตน์ 
 
  
 
รองชนะเลศิอนัดับหนึ่ง ได้แก ่
ทีม ฟุตฟิตฟอไฟ นักกีฬาประกอบด้วย 
1. อาจารย์รศนาภรณ์  วีรวรรณ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  หม่ืนไชยศรี 
3. แพทย์หญิงคุณหญิงมลัลิกา  วรรณไกรโรจน์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริอร  เศรษฐมานิต 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  เกน่ี 

   
 
ทีม จงอาง นักกีฬาประกอบด้วย 
1    นางสาวปารณีย์  แก้วตระกูลพรสิน 
2.   นางสาววาสนา  ณ ภูเขียว 
3.   นางสาววนิดา  บุญวาส 
4.   นางสาวนุชนาถ  แกว้ประสิทธิ ์
5.   นางสาวนุชนารถ  พันธุ์วิริยะพงษ์ 
 
รองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง ได้แก ่
ทีม จงอาง 2 นักกีฬาประกอบด้วย 
1.   นายวราธร  ชัยยะ 
2.   นายทวีศักดิ์  แซ่เตีย 
3.   นายณัฐพงศ์  แกว้ศรีสังข ์
4.   นางสาวนุชนารถ  พันธุ์วิริยะพงษ์ 
5.   นางสาววนิดา  บุญวาส 
 
ทีม SC-Math นักกีฬาประกอบดว้ย 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ  บวรรัตนารักษ ์
2.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  พรภคกุล 
3.   นางสาวฉันทนา  อินทิม  
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4. ประเภทชายเด่ียวมือใหม่ 
 ชนะเลิศ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ  ตรีวิจติรศลิป์   
 รองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง นายทวีศักดิ์  แซ่เตีย 
 รองชนะเลิศอนัดับสอง อาจารย์นายสัตวแพทย์ ดร. สริวิทย์  ภักดีพาณิชย์กิจ 
                                                          และ รองศาสตราจารย์ ดร.นภดนัย  อาชวาคม 
 
5. ประเภทหญิงเด่ียวมือใหม่ 
 ชนะเลิศ นางสาวนัชชา ขาวประเสริฐ     
 รองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง นางสาวนุชนาถ  แก้วประสิทธ์ิ 
 รองชนะเลิศอนัดับสอง นางสาวณุชนก  วสุธนาพร  และ นางสาวสุขกมล  พันธไชย 
 
6. ประเภทชายเด่ียวทั่วไป 
 ชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจรงค์  โควาพิทักษ์เทศ 
 รองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง นายรัฐ  ธนภูมิ  
      รองชนะเลิศอันดับสอง รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ไพศาลกิตตสิกุล 
    
7. ประเภทหญิงเด่ียวทั่วไป 
 ชนะเลิศ นางสาวภัทริน  วงศ์บางโพ  
 รองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง อาจารย์รศนาภรณ์  วีรวรรณ 
 รองชนะเลิศอนัดับสอง นางสาวกมลพร  สุขสมปรารถนา  
                                                         และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรศริิ  หมื่นไชยศรี  
 
8. ประเภทชายคู่ท่ัวไป 
 ชนะเลิศ นายวุฒิกร  ไกรกรงจักร คู่กับ นายรัฐ  ธนภูม ิ                                   

รองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจรงค์ โควาพทิักษ์เทศ คู่กับ นายประโยชน์ กาซูยี                                                     
รองชนะเลิศอนัดับสอง อาจารย์ ดร.ยุรวัฒน ์ คลา้ยมงคล คู่กับ นายทรงเกียรติ  ขจรบุญ    

  และนายเฉลิมศักดิ์  พระสุพันธุ์ คู่กับ  นายวรเวทย์  ทัศนาเอี่ยม 
9. ประเภทหญิงคู่ทั่วไป 
      ชนะเลิศ นางสาวภัทริน  วงศ์บางโพ คู่กับ นางสาวลักขณาสริิ คงเดช 
 รองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  หมื่นไชยศรี คู่กับ อาจารย์รศนาภรณ์  วีรวรรณ 
      รองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวกมลพร  สุขสมปรารถนา คู่กับ นางสาวสุธิดา  นวลนุช 
  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  แสงวัฒนาโรจน์ คู่กับ นางสมใจ  นราภิรักษ ์
 
10. ประเภทคู่ผสมทั่วไป 
 ชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  แสงวัฒนาโรจน์ คู่กับ นายรัฐ  ธนภูมิ  
 รองชนะเลิศอนัดับหนึ่ง   นางสาวกมลพร สุขสมปรารถนา คู่กับ นายประโยชน ์กาซูย ี

รองชนะเลิศอนัดับสอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ  คู่กับ นางสาวสุธิดา นวลนุช 
  และนางสาวภัทริน วงศ์บางโพ คู่กบั นายวุฒิกร  ไกรกรงจักร 

 
 

 
 

     


