
ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 ด.ช.อำลิฟ  โตะ๊ยอิีต สุไหงโก-ลก ชนะเลิศเหรียญทอง

2 ด.ช.เอกรำช  หวงัมี ชุมชนบำ้นหวักุญแจ เหรียญเงิน

3 ด.ช.อดิริส  หตัต ำ นูซนัตำรำ สุไหงโก-ลก เหรียญทองแดง

ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 ด.ญ.อสัมำ  หวนัชิตนำย สุไหงโก-ลก ชนะเลิศเหรียญทอง

2 ด.ญ.ซำมีเรำะ  สะแลแม บำเจำะ A เหรียญเงิน

3 ด.ญ.อิลฮมั  จำฮำรี สิงห์บูโด เหรียญทองแดง

4 ด.ญ.นสัริน  มำมะ บำเจำะ B เหรียญทองแดง

ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 นำยซอบรี  เจะนิ รร.กีฬำยะลำ ชนะเลิศเหรียญทอง

2 นำยอำนสั  ซีเซ็ง Siritham B เหรียญเงิน

3 นำยอุดมชยั  รับไทรทอง สุไหงโก-ลก เหรียญทองแดง

ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 นำงสำวนูรีซนั  ลอเซ็ง รร.กีฬำยะลำ ชนะเลิศเหรียญทอง

2 นำงสำวแวซูไรดะห์  แวสะแลแม วงัเก่ำ เหรียญเงิน

3 นำงสำวอสัมำ  เจะ๊มะ ลงักำสุกะ เหรียญทองแดง

เด่ียวปันจกัลีลำ  รุ่นก่อนยวุชน  ชำย

เด่ียวปันจกัลีลำ เยำวชน หญิง

ผลการแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2557

ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

ประเภทปันจักลลีา

เด่ียวปันจกัลีลำ รุ่นยวุชน  หญิง

เด่ียวปันจกัลีลำ เยำวชน ชำย

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ผลการแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2557

ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

ประเภทปันจักลลีา

ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 นำยอฟัฟำน  อูมำ สุไหงโก-ลก ชนะเลิศเหรียญทอง

2 นำยซุลกีฟลี  สะมะแอ อตัตรัฯ เหรียญเงิน

3 นำยซลัมำน  หะยสีะอำรี สงขลำนครินทร์ เหรียญทองแดง

ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 นำงสำวมำรีซำ  แวหะมะ อตัตรัฯ ชนะเลิศเหรียญทอง

2 นำงสำวรอกีเยำะห์  วำโซะ สงขลำนครินทร์ เหรียญเงิน

3 นำงสำวซำรีนำ  กำโนะ วงัเก่ำ เหรียญทองแดง

เด่ียวปันจกัลีลำ ประชำชน ชำย

เด่ียวปันจกัลีลำ ประชำชน หญิง

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ผลการแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2557

ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

ประเภทปันจักลลีา

ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 นำยเจนปวีย ์ จำรุประสิทธ์ิ รร.กีฬำยะลำ ชนะเลิศเหรียญทอง

นำยซบัรี  เจะมิ

2 นำยซูไรมี  หะเดร์ Siritham เหรียญเงิน

นำยมะนำฟี  มำรือแก

3 นำยกิติศกัด์ิ  อำแว บำเจำะ A เหรียญทองแดง

นำยซุบฮี  สะแลแม

ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 เด็กชำยสุลยัมำลย ์ ตือเรำะ บำเจำะ A ชนะเลิศเหรียญทอง

เด็กชำยอำฟีกีน  แยนำ

คู่ปันจกัลีลำ เยำวชน ชำย

คู่ปันจกัลีลำ ยวุชน ชำย

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ผลการแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2557

ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

ประเภทปันจักลลีา

ล ำดบัท่ี ช่ือสกุล สังกดั ผลกำรแข่งขนั

1 เด็กชำยอฟันนั  สำและ

เด็กชำยอะห์ยะอุดีน  กำแป๊ะ แป๊ะบุญ B ชนะเลิศเหรียญทอง

เด็กชำยมูฮมัหมดัอศัมีย ์ มะสูกำ

2 เด็กชำยโรลซำมงั  กำเจ

เด็กชำยฟำฮำเรฟ  ด ำชะไว สิงห์บูโด เหรียญเงิน

เด็กชำยมูฮ ำมดัยดัรูล  สำแม

3 เด็กชำยอบัดุลรออูฟ  มำหำหมะ๊

เด็กชำยอำรอฟัต  อำยวูะ แป๊ะบุญ A เหรียญทองแดง

เด็กชำยอำบูฮำนีเปำะ  ซอ

ทีมปันจกัลีลำ ยวุชน ชำย

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ล ำดบั สังกัดทีม เหรียญ

ด.ช. อำฟีฟี มะดำโอ๊ะ สุไหงโก-ลก A ทอง

ด.ช. นิซูเฟียร อำแซ เสำสัญญำณ เงิน

ด.ช. อำรอฟัต อำบูวะ แป๊ะบุญ A

ด.ช. สุทธินันท์ สือรี พนำทักษิณ

ด.ช. อุสำห์มธัย์ ฮยีดอเลำะ Siritham B ทอง

ด.ช. อำฟีกิน แซนำ บำเจำะ A เงิน

ด.ช. มฮูัมหมดัรีดวน อำเย๊ะ รำชประชำนุเครำะห์ B

ด.ช. รอฟีกีน ลำโละซู กีฬำยะลำ

นำย กิตตศัิกดิ์ อำแว บำเจำะ ทอง

นำย มฮูัมมดัอำมี โผะตอืระ รร.กีฬำจังหวัดยะลำ เงิน

นำย นูรฮำฟิซี อำแว จำบังตกิอ

นำย ณัฐนันท์ จันทร์ลิ่ม ธำรโตวัฒนวิทย์

น.ส. แวซูไรดะ๊ แวสะแลแม วังเก่ำ ทอง

น.ส. รุสนำณีย์ บำหน๊ะ บำเจำะ A เงิน

น.ส. ไลลำ หมดัโส้ะ สงขลำ

น.ส. ซูไลฮำ บำกำ บำเจำะ B

น.ส. มำรีซำ แวหะมะ อัตตรัฯ ทอง

น.ส. อำริญำ เดนีวเล๊ำะ ศึกษำศำสตร์ เงิน

น.ส. ผำนิตย์ ทิพย์ร่วง หำดใหญ่วิทยำคำร

นำย มะซอฟี วำนิ ลังกำสุกะ ทอง

นำย โยธิน ขั้วแก้ว กองทัพบก เงิน

นำย อภินันท์ ฮำมะสำและ สุไหงโก-ลก

นำย อนุชติ แวดอืเระ ฮำรีเมำ

1

ก่อนยุวชน A ชำย

26 - 28 Kg

ประเภท รุ่น/น้ ำหนัก

2

ยุวชน A ชำย

34 -37 Kg

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

3

4

เยำวชน A ชำย

39 -43 Kg

เยำวชน A หญิง

39 -43 Kg

5

6

ทองแดง

ทองแดง

40 - 45 Kg

ประชำชน S หญิง

ประชำชน A ชำย

45 - 50 Kg

ชื่อ-สกุล

สรุปผลกำรแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชำยแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 2 ธันวำคม 2557

ณ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตยะลำ

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ล ำดบั สังกัดทีม เหรียญประเภท รุ่น/น้ ำหนัก ชื่อ-สกุล

สรุปผลกำรแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชำยแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 2 ธันวำคม 2557

ณ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตยะลำ

ด.ช. อำรีฟีน เปำะและ ฮำรีเมำ ทอง

ด.ช. ศุภกิจ เพ็ชรมำก เทศบำล 4 เงิน

ด.ช. รอมฎอน สำและ สุไหงโก-ลก

ด.ช. มะยำกี กะมยีอ Sekolah Sukan ทอง

ด.ช. ฮำกีมี ดอเล๊ำะ เทศบำล 1 เงิน

ด.ช. มฮูัมมดัไซดี อำลี พนำทักษิณ A

ด.ช. อัฟนัน สำและ บินแลบำ

ด.ญ. วธิดำวดี แววสุวรรณ กองทัพบก ทอง

ด.ญ. ซอบริน สำอุ บำเจำะ A เงิน

ด.ญ. เกวลิน มะเดง็ สตรียะลำ

นำย แวไอร์ดนี ยูโซะ Sekolah Sukan ทอง

นำย มะรีเพ็ญ แซนำ รร.addi เงิน

นำย สำบูดงิ เซ็ง สุไหงโก-ลก

นำย ฮำริส สูหลง สิงห์บูโด

น.ส. นูรีซัน ลอเซง รร.กีฬำจังหวัดยะลำ ทอง

น.ส. วิดำ๊ด ไพเนียม สงขลำ เงิน

น.ส. กัสมำ คงหัด หำดใหญ่วิทยำคำร

น.ส. อำอีเสำะ ยูโซ๊ะ บำเจำะ A

นำย วัฒนำ จันทร์เมธำ กองทัพบก ทอง

นำย สิทธิชยั เตม็งำม อิงคยุทธ์ เงิน

นำย สุไลมำน สำและ วิทยำกำรกีฬำ

นำย ซูไฮมงิ มำแล รำชภัฎยะลำ

7

8

9

10

11

12

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ก่อนยุวชน B ชำย

28 - 30 Kg

ยุวชน B ชำย

37 - 40 Kg

ยุวชน B หญิง

37 - 40 Kg

43 - 47 Kg

เยำวชน B ชำย

เยำวชน B หญิง

43 - 47 Kg

ประชำชน B ชำย

50 - 55 Kg

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ล ำดบั สังกัดทีม เหรียญประเภท รุ่น/น้ ำหนัก ชื่อ-สกุล

สรุปผลกำรแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชำยแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 2 ธันวำคม 2557

ณ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตยะลำ

ด.ช. ฟิรดำว สำเฮำะ พนำทักษิณ ทอง

ด.ช. ฮำฟิส อำแว สุไหงโก-ลก เงิน

ด.ช. มะสำนูซี มำหะมะ สิงห์บูโด

ด.ช. รอมฎอน บือรำเฮง หัวกุญแจ

ด.ญ. หวันนูรีตำ้ ปะดกุำ สงขลำ ทอง

ด.ญ. สุดำรัตน์ ครุฑซ้อน บำเจำะ A เงิน

ด.ญ. มำริญำ สะและโสะ สะเดำขรรค์ชยั

ด.ญ. อัสมำ หวันชตินำย สุไหงโก-ลก

ด.ช. เกรียงไกร จันทรอิน กองทัพบก ทอง

ด.ช. อำนูวำ หะสำ สงขลำ เงิน

ด.ช. อับดลุฮำเล๊ม ผิวอ่อน Yala Sport School

ด.ช. รำชนั คงทน ธำรโตวัฒนวิทย์

นำย ซำบีดี สำและ กีฬำยะลำ ทอง

นำย แสนศักดิ์สิทธิ์ แจ้งเกตุ กองทัพบก เงิน

นำย จัสมนิ บำยอ สตรียะลำ A

นำย พุทธชยั กล้ำใจ พัทลุง

น.ส. ลลิตวดี วรรณพงษ์ สะเดำขรรค์ชยั ทอง

น.ส. พรสุดำ อุบล พนำทักษิณ A เงิน

น.ส. นัสรียำ สำและ พนำทักษิณ B

น.ส. อัสมำ เจ๊ะมะ ลังกำสุกะ

น.ส. เสำวณี จันทรมณุี ศึกษำศำสตร์ ทอง

น.ส. เบญจวรรณ พุทธฤทธิ์ รำชภัฏยะลำ เงิน

น.ส. อินทิรำ จันทวีเมอืง กองทัพบก

13

14

15

16

17

18

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ก่อนยุวชน C ชำย

30 - 32 Kg

ยุวชน C หญิง

40 - 43 Kg

ยุวชน C  ชำย

40 - 43 Kg

เยำวชน C ชำย

47 - 51 Kg

เยำวชน C หญิง

47 - 51 Kg

ประชำชน C หญิง

55 - 60 Kg

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ล ำดบั สังกัดทีม เหรียญประเภท รุ่น/น้ ำหนัก ชื่อ-สกุล

สรุปผลกำรแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชำยแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 2 ธันวำคม 2557

ณ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตยะลำ

นำย อุลฟี มำมะ สงขลำนครินทร์ ทอง

นำย อำฟันดี สำเมำะ ภูเก็ต เงิน

นำย อิสมำแอล มลูะ ฮำรีเมำ

นำย เปำซี ตำเห ศึกษำศำสตร์

ด.ช. มหูัมหมดันำซรี สำเมำะ สตรียะลำ ทอง

ด.ช. นรินทร ยิ่งมอียู่ เทศบำล 4 เงิน

ด.ช. มฮูัมหมดัอัศมยี์ มะสูกำ สิงห์บูโด

ด.ช. มฮูัมหมดัอำฟัต พีรีซี แป๊ะบุญ

ด.ช. อับดลุรอกิต ตำเยะ Yala Sport School ทอง

ด.ช. ปฏิภำน แขง็มำก กองทัพบก เงิน

ด.ช. นำซูฮำ ดอเลำะ เทศบำล 4

ด.ช. สุรชำติ เปำะมะ กีฬำยะลำ

ด.ญ. อรำมี่ สะอิ อัตตรัฯ ทอง

ด.ญ. ซำมเีรำะ สะแลแม บำเจำะ A เงิน

ด.ญ. นินัสมนิย์ หมอ้แหล รัชตะ

น.ส. ยูวีตำร์ สมำเฮำะ ลังกำสุกะ ทอง

น.ส. มรัดยีะฮ์ อีซอ สุไหงโก-ลก เงิน

น.ส. นูรีฮัน ดอละ หำดใหญ่วิทยำคำร

น.ส. รัตตกิำล จันทสะโร ธำรโตวัฒนวิทย์

นำย ชชัวำล แซ่ก่ี กองทัพบก ทอง

นำย ฮำฟิต สะมะแอ บำเจำะ A เงิน

นำย นูรดนิ สำและ ฮำรีเมำ

นำย ฟัยรุส สันหรน สงขลำ

19

20

21

22

23

24

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ประชำชน C ชำย

55 - 60 Kg

ก่อนยุวชน D ชำย

32 - 34 Kg

ยุวชน D ชำย

43 - 47 Kg

ยุวชน D หญิง

43 - 47 Kg

เยำวชน D หญิง

51 - 55 Kg

เยำวชน D ชำย

51 - 55 Kg

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ล ำดบั สังกัดทีม เหรียญประเภท รุ่น/น้ ำหนัก ชื่อ-สกุล

สรุปผลกำรแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชำยแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 2 ธันวำคม 2557

ณ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตยะลำ

นำย ปริวัตร ถังเซ่ง กองทัพบก ทอง

นำย ฮัซซัน กำรียำ ศิลปศำสตร์ เงิน

นำย มะรอมลี คูลี พัฒนำวิทยำ

นำย สุหำยมงิ ปูมลููกือจิ คณะวิทย์

น.ส. หำมดิะห์ ชยัสงครำม พัทลุง ทอง

น.ส. นิฮำญำตี เจ๊ะดอืเระ รำชภัฏยะลำ เงิน

น.ส. รอฮำนิง จะจ้ำ ศึกษำศำสตร์

ด.ช. เชตตะวัน ซำแล เทศบำล 4 ทอง

ด.ช. อับดลุรออุฟ มำหำหมะ๊ แป๊ะบุญ A เงิน

ด.ช. ณัฐวุฒ์ิ หมำดโสะ พัทลุง

ด.ช. เฟำซัน เจ๊ะแล แป๊ะบุญ B

ด.ช. นิอำลีม แวโด สงขลำ B ทอง

ด.ช. อับดลุกำริม คูลี ชำลีนำยิมส์ เงิน

ด.ช. รุสลำน ลำโยด สะเดำขรรค์ชยั

ด.ช. โรลซำมงั กำเจ สิงห์บูโด

น.ส. ปภำวิณี เก้ือก่อบุญ กองทัพบก ทอง

น.ส. สุพรรณิกำร์ รำชบุญ สตรียะลำ เงิน

น.ส. บุสบำ ทองนุ่น สะเดำขรรค์ชยั

นำย อดศัิกดิ์ บือรำเฮง กีฬำยะลำ ทอง

นำย ชำมมี เจะหมิ ญ.ว. เงิน

นำย ซอบรี เจะนิ Yala Sport School

นำย ลุตฟี กูนำ ลังกำสุกะ

25

26

27

28

29

30

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ประชำชน D ชำย

60 - 65 Kg

ประชำชน D หญิง

60 - 65 Kg

ก่อนยุวชน E ชำย

34 - 36 Kg

ยุวชน E ชำย

47 - 50 Kg

เยำวชน E หญิง

55 - 59 Kg

เยำวชน E ชำย

55 - 59 Kg

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ล ำดบั สังกัดทีม เหรียญประเภท รุ่น/น้ ำหนัก ชื่อ-สกุล

สรุปผลกำรแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชำยแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 2 ธันวำคม 2557

ณ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตยะลำ

นำย วรวิทย์ จิตอ ำนวย กองทัพบก ทอง

นำย สังคม สุขสิริ สงขลำ เงิน

นำย สุทัศน์ วงศ์เดช พัทลุง

นำย อิสมำแอ หะยีดอืเระ วิทย์กีฬำ

น.ส. พรรณฑิญำกร พิมพิสำร คณะรำษฎรบ ำรุง ทอง

น.ส. ศิริภัสสร นุ่นสุวรรณ สตรียะลำ เงิน

น.ส. วิรวรรณ ชมุแสง สะเดำขรรค์ชยั

ด.ญ. อำซีเยำะ จีมะรี บ้ำนพนำทักษิณ ทอง

ด.ญ. ฟำร์ฏิหมะ๊ มซีำยะลง รัชตะ เงิน

ด.ญ. โรสมนีำ อับนิฮิมำ ศิลปศำสตร์

ด.ช. อะห์ยำดนี กำแป๊ะ แป๊ะบุญ ทอง

ด.ช. มฮู ำหมดัฮำฟิซ แกแซแอ บินแลบำ เงิน

ด.ช. ธีรพัฒน์ เทพมณีไชย รัชตะ A

ด.ช. สิทธิพงษ์ มผีล รัชตะ B

ด.ช. อัสรี ปัญญำนิน Yala sport school ทอง

ด.ช. ซุลกิฟลี ขอสวัสดิ์ หำดใหญ่วิทยำคำร เงิน

ด.ช. มฮูัมหมดั สำมะ จะบังตกิอ

ด.ช. อดลีัน มหิเละ ฮำรีเมำ

ด.ญ. นุชไอนี บิลังเจ๊ะ สะเดำขรรค์ชยั B ทอง

ด.ญ. ชลดำ แซ่อุ่ย กองทัพบก เงิน

ด.ญ. ซูเฟิร์น แสงสุวรรณ สะเดำขรรค์ชยั A

31

32

33

34

35

36

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ประชำชน E ชำย

65 - 70 Kg

ประชำชน E หญิง

65 - 70 Kg

ก่อนยุวชน F หญิง

37 - 39 Kg

ก่อนยุวชน F ชำย

37 - 39 Kg

ยุวชน F ชำย

51 - 54 Kg

ยุวชน F หญิง

51 - 54 Kg

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย



ล ำดบั สังกัดทีม เหรียญประเภท รุ่น/น้ ำหนัก ชื่อ-สกุล

สรุปผลกำรแขง่ขนัปันจักสีลัตชงิชนะเลิศจังหวัดชำยแดนใต ้ครั้งที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 2 ธันวำคม 2557

ณ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตยะลำ

นำย เจนปวีร์ จำรุประสิทธิ์ รร.กีฬำจังหวัดยะลำ ทอง

นำย มฮุัมมดั ไพซอล นรำธิวำส เงิน

นำย ตว่นอภิชำติ รำยอคำลี Yala Sport School

นำย ณัฐพงศ์ เจ๊ะอำแว ลังกำสุกะ

นำย อิลยำซ หีมมะหมดั สงขลำนครินทร์ ทอง

นำย ปรีชำ ขนุชมุ สะเดำขรรค์ชยั เงิน

นำย ปำรมี หมแิหละหมนั ชำลีนำยิมส์

นำย อำลำอูดนิ อำแว พัฒนำวิทยำ

37

38

ทองแดง

ทองแดง

เยำวชน F ชำย

60 - 63 Kg

ประชำชน G ชำย

75 - 80 Kg

ฝ่ายเทคนคิการแขง่ขนั

จัดท าโดย สมาคมปันจักสลีัตแหง่ประเทศไทย


