
๑๔ 
 

 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  ร้อยตรี แก้ว   พงษ์ประยูร 
 วัน/เดือน/ปีเกิด ๒๘ มนีาคม ๒๕๒๓  อายุ  ๓๓  ปี 
 บิดา  นายค า  พงษ์ประยูร  มารดา นางมะลิ  พงษ์ประยูร 

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม จากมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ผลงานด้านกีฬา 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬาภายในกองทัพบก ๙ ครั้ง  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๕ 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๔๘ ในนาม ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๔๙ ในนาม ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ในนาม ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๔ ในนามสโมสร ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ในนามสโมสร ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๖ ในนามสโมสร ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๗ ในนามสโมสร ทบ. 
  - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘ ในนามสโมสร ทบ. 
  - เหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ณ ประเทศมาเลเซยี 
  - เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๔๖ ณ ประเทศเวียดนาม 
  - เหรียญทองแดง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๔๘ ณ ประเทศฟิลิปปินส ์
  - เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๕๐ ณ ประเทศไทย 
  - เหรียญทอง ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ประเทศไทย 
  - เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๕๒ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  - เหรียญทอง ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ประเทศไทย 
  - เหรียญทอง ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชีย พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ประเทศจีน 
  - เหรียญทอง อินเตอรเ์นช่ันแนล พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ประเทศรสัเซีย 
  - เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ประเทศอินโดนีเซยี 
  - เหรียญเงิน กีฬาโอลิมปิค ครั้งท่ี ๓๐ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร 

รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงินดิเรกคณุาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗ (รกจ.เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๔ ข ลง ๓๐ พ.ย.๔๗) 
 - รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๒ ของสยามกีฬาอวอร์ด 
 - รางวัลนักกฬีาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย ประจ าปี ๒๕๕๒ ของสยามกีฬาอวอร์ด 

 - รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย ประจ าปี ๒๕๕๒ ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย             
  (ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 

ปัจจุบนัรับราชการอยู่ท่ี    กองพลทหารมา้ที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
 ฏ 



๑๕ 
 

 
 
 
  

ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  สิบเอก อนุวัฒน์      ชัยชนะ 
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕  อาย ุ ๒๙  ปี 
 บิดา  ดาบต ารวจ ยงยุทธ  ชยัชนะ  มารดา นางดาหวัน  ชัยชนะ 

การศึกษา  
 - ประถมศึกษา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  จว.ตาก 
 - มัธยมศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จว.พิษณุโลก 
 - ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี จว.พิษณุโลก 

ผลงานด้านการกีฬา 
 - รองชนะเลิศเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ในกลุ่ม ๓/กองทัพภาคที่ ๓ ปี ๒๕๔๗ 
 - ชนะเลิศเซปักตระกร้อ การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ในนามทีมกองทัพบก ปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๑
 - ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม-     
   โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในนามสโมสรกองทัพบก ปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๖, ๒๕๔๘,    
   ๒๕๔๙, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ 

  - ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-    
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามทีมสโมสรกองทัพบก ปี ๒๕๔๕, ๒๕๔๗, ๒๕๔๙         
   และ ๒๕๕๑ 

   - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเภทกีฬาตะกร้อ ในนามทีมชาติไทย ครั้งที่ ๒๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย, ครั้งที่ ๒๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ 
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว และครั้งที่ ๒๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ณ เมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย 

  - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ประเภทเซปักตะกร้อ ในนามทีมชาติไทย ครั้งที่ ๑๖ 
    ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจนี 

            - ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก คิงส์คัพ ในนามทีมชาติไทย ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

ปัจจุบัน - รับราชการที่ กองร้อยเสนารักษ์ที่ ๑ กองพันเสนารักษ์ที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔  
              กองทัพภาคท่ี ๓ จว.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 

ฐ 



๑๖ 
 

 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  สิบเอก ดอนชัย    ทาธ ิ
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐  อาย ุ ๒๖  ปี 
 บิดา  นายพันธ์   ทาธิ    มารดา  นางบัวลอง   ทาธิ 

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพนู 
 - นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที ่๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  

ต าแหน่งปัจจบุัน  ช่างซ่อมปืนป้อม ตอนตรวจซ่อมอาวุธและเคร่ืองวัด  

ผลงานด้านกีฬา    
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ ประเทศปากีสถาน พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ ประเทศฟิลิปปนิส์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - รองชนะเลิศ อันดบั ๒ (เหรียญทองแดง) มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ กีฬามหาวิทยาลัยโลก 
   ประเทศมองโกเลีย พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทาน ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 

รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
 - รางวัลนักกีฬามวยสากลดีเด่น กรมพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓  
 - รางวัลนักชกยอดเยี่ยม (Best Boxer) รายการมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๔  
 - รางวัลเสื้อสามารถ ทบ. ชัน้ ๒ (Best Boxer) ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ปัจจุบัน         รับราชการอยู่ที่  กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฑ 



๑๗ 
 

 
 
  
 
ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  สิบโท ปรีชา   วงศ์ษา 
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๒๓ มกราคม ๒๕๒๙  อายุ  ๒๖  ปี 
 บิดา  นายบุญเรือง  วงศ์ษา   มารดา  นางส ารวย  วงศ์ษา 

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิา อุสาหกรรมเครื่องกล 

ต าแหน่งปัจจบุัน  เสมียนตอนยุทธการ   

ผลงานด้านกีฬา    
 - รองชนะเลิศ อันดบั ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 - แชมป์มวยรอบอีซูซุ (รุ่น ๑๑๙-๑๒๐ ปอนด์) พ.ศ.๒๕๕๑ ณ สนามมวยเวทลีุมพินี กรุงเทพฯ 
 - แชมป์มวยไทยอาชีพ รุ่น ๑๑๖ ปอนด์ พ.ศ.๒๕๕๒ ของสนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพฯ 
 - แชมป์มวยไทยอาชีพ รุ่น ๑๑๖ ปอนด์ พ.ศ.๒๕๕๒ ของสนามมวยเวทีราชด าเนิน กรุงเทพฯ 
 - รองชนะเลิศ อันดบั ๑ (เหรียญเงิน) กีฬากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒ 
 - แชมป์มวยไทยอาชีพ รายการศึกประวัติศาสตร์ “ลุมพินี รวมน้ าใจ สู่ชายแดนใต้” พ.ศ.๒๕๕๒    
               จัดโดย สก.ทบ.  ณ สนามมวยเวทีลุมพิน ี
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 - แชมป์มวยไทยอาชีพ รุ่น ๑๑๖ ปอนด์ พ.ศ.๒๕๕๓ ของสนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพฯ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) และครองแชมป์เปียนโลกมวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท (๕๔ ก.ก.) 
              ของ สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
 - รางวัลเกียรติยศ “นักมวยไทยอาชีพยอดเยี่ยม ประจ าปี ๒๕๕๓” โดยได้รับถ้วยพระราชทานของ 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (จากผลงานอันยอดเยี่ยมในการแข่งขันมวยไทย 
               อาชีพ ประจ าปี ๒๕๕๒ จ านวน ๙ ครั้ง ผล ชนะเลิศ ๗ ครั้ง, เสมอ ๑ ครั้ง และแพ้คะแนนเพียง ๑ ครั้ง)  
 - รางวัลเสื้อสามารถ ทบ. ชัน้ ๒ (Best Boxer) ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ปัจจุบัน - รับราชการอยู่ที ่กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารม้าที่ ๑๒ จังหวัดแพร่ 
 ฒ 



๑๘ 
 

 
 
  
 
ประวัติส่วนตัว ยศ ชื่อ – สกุล  สิบโท อุทิศ   มงักา 
 วัน/เดือน/ปีเกิด  ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒  อายุ  ๒๓  ป ี
 บิดา  นายวิโรจน์  มังกา   มารดา  นางพร  มังกา  

การศึกษา หลักสูตรทางทหารและพลเรือน 
 - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพนู 
 - นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที ่๑๓(๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๒   

ต าแหน่งปัจจบุัน  หัวหน้าชุดยงิ  

ผลงานด้านกีฬา    
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  
    พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น ชิงแชมป์กองทัพบก คร้ังที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 - ชนะเลิศ (เหรียญทอง) มวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๕๕ 

รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
 - รางวัลนักมวยคู่ดุเดือดแห่งปี สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ประจ าปี ๒๕๕๒  
 - รางวัลนักกีฬาดีเด่น (Best Boxer) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ปัจจุบัน - รับราชการอยู่ที ่กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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