
                                                                           

สรุปผลการการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัที่  10 มกราคม  2563    

ล าดบัที ่ คู่ที่ 
รุ่น/น ้าหนกั/ก.ก. 
รอบการแข่งขนั 

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

1 5 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
แวซูไรด๊ะ แวสะแลแม  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  แดง แดง 

WP ฑิฆมัพร โตสารเดช  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา น้ำเงิน 

2 1 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ฐิรวุฒิ ขุมทอง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  แดง น้ำเงิน 
WP ศิรชชั เอี่ยมศิริ  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  น้ำเงิน 

3 1 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
เกศรา พละไชย  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  แดง แดง 

WP อลิสลา หาเรือนทรง  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน 

4 2 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 

นริศรา ปานพรม  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  แดง น้ำเงิน 
WP รุสนาณีย ์มาหน๊ะ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  น้ำเงิน 

5 3 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
วนัอสัรา แวหะมะ  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  แดง น้ำเงิน 

DIS ฟานีดา ดีแม  มหาวิทยาลยัทกัษิณ น้ำเงิน 

6 4 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ธิดารัตน์ เสถียรเฉย  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  แดง น้ำเงิน 

TKO ศศิประภา สุขใจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  น้ำเงิน 

7 6 
S หญิง 40-45 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
จิรธนี ลนัจา   มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ แดง น้ำเงิน 

TKO ธมลวรรณ กิจโสภี  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ น้ำเงิน 

8 2 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

พฒันศิลป์ มูซอ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  แดง น้ำเงิน 
DIS ปฏิญญา ภูมิเดช   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น้ำเงิน 

9 3 
C ชาย 55-60 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

เทวญั แสนเงิน  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต  แดง แดง 
WP เมฆสิทธ์ิ สุวิเศษ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  น้ำเงิน 

10 7 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ปัณรสี อภยัแสน  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี แดง น้ำเงิน 

WP ปภาดา สิงห์บุระอุดม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั น้ำเงิน 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายนักรบ ทองแดง) 

ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
 

 
 



 

 

 

 

 

                                                                               
 

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าวนัที่  10 มกราคม  2563    

ล าดบัที ่ คู่ที่ 
รุ่น/น ้าหนกั/ก.ก. 
รอบการแข่งขนั 

รายช่ือนกักีฬา มหาวิทยาลยั มุม 
ผูช้นะ 
ชนะโดย 

11 8 
A หญิง 45-50 ก.ก. 

รอบคดัเลือก 
ทรรศวรรณ ผ่องแกว้  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง แดง แดง 

TKO ยวุลกัษณ์ ชูอ่อน   มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี น้ำเงิน 

12 4 
D ชาย 60-65 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ฟิตรี ลาเต๊ะ  มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  แดง น้ำเงิน 
WP ชานน รามณี  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  น้ำเงิน 

13 5 
D ชาย 60-65 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

กษิด์ิบดินทร์ โมกขมรรคกุล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แดง น้ำเงิน 
WP ดาฮาลนั เปาะดิงซามู  มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต น้ำเงิน 

14 6 
D ชาย 60-65 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

อาดีลนั เจ๊ะแมง  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ แดง แดง 
WP อภินนัท ์หนูมณี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ น้ำเงิน 

15 7 
D ชาย 60-65 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

วีรพงษ ์ตัน่สกุล  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  แดง น้ำเงิน 
WP สราวุฒิ หลินมา  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต น้ำเงิน 

16 8 
D ชาย 60-65 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ธิติ ราชปักษา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แดง น้ำเงิน 
WP อภิสิทธ์ิ หวนัสู  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา น้ำเงิน 

17 9 
D ชาย 60-65 ก.ก. 
รอบคดัเลือก 

ฮาฟิต อาแด  มหาวิทยาลยัทกัษิณ แดง แดง 
WP พรพิพฒัน์ สุขจิต  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ น้ำเงิน 

 
ลงชื่อ.................................................... 

(นายนักรบ ทองแดง) 
ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 



                                                                                     

สรุปผลการแข่งขนักีฬาปันจกัสีลตักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่  47 

ระหว่างวนัที่ 10 - 16  มกราคม  2563 

ณ  อาคารประสิทธ์ิพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าวนัที่  10 มกราคม  2563    

                ประเภท เด่ียวปันจกัลีลา ชาย TUNGGAL MALE    รอบชิงชนะเลิศ 
ล าดบัแข่งขนัที ่ ช่ือ-สกุล สังกดัมหาวิทยาลยั ผลการแข่งขนั 

1 ฮาฟิต อาแด มหาวิทยาลยัทกัษิณ - 
2 ดาฮาลนั เปาะดิงซาม ู มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต - 
3 อานสั ซีเซ็ง มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ - 
4 อิลยาส สาดารา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เหรียญทอง 
5 อบัดุลฮาฟีส โตะดานิง มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา - 
6 อิสลามี วานิ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ เหรียญเงิน 
7 พฒันศิลป์ มูซอ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เหรียญทองแดง 
8 สุพรี สะบูดิง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง 
9 ไพศาล หลา้สมบูรณ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ - 
10 อามีน ตาเยะ๊ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา - 

 

                ประเภท เด่ียวปันจกัลีลา หญิง TUNGGAL FEMALE  รอบชิงชนะเลิศ 
ล าดบัแข่งขนัที ่ ช่ือ-สกุล สังกดัมหาวิทยาลยั หมายเหตุ 

1 นาตาซ่า มะซง มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เหรียญทองแดง 
2 ฟานีดา ดีแม มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
3 อามีรา บาเห็ง มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
4 วนัอสัรา แวหะมะ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
5 ลลิตา ไชยพนัธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
6 อรวรรณ อ่อนแตม้ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
7 ยวุธิดา สียางนอก มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา เหรียญทองแดง 
8 ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เหรียญเงิน 
9 ศรุตา แสงเพช็ร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
10 อานีส อบัดุลเลาะ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  
11 สาลีนี มาม ุ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ เหรียญทอง 

                                                                                                                          ลงชื่อ.................................................... 
(นายนักรบ ทองแดง) 

ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
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ประเภท ทีม ปันจกัลีลา หญิง  REGU FEMALE 
รอบชิงชนะเลิศ  

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล สังกดัจงัหวดั ผลการแข่งขนั 

  ตอเฮเราะห์ กียะ    

1 นูรฮายาตี มาหะมะ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ - 

  ต่วนฟิรฮานา ตีงี   

  อารียา นิยมพนัธ์   

2 ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เหรียญเงิน 

  สุวภทัร โพธ์ิงามวงศ์   

  ยารีนะห์ อาแว   

เ3 ยายี เยะ๊ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เหรียญทองแดง 

  นาปีซะห์ ประดู่   

  รักชนก หรบรรพ ์   

4 จิตรพิสุทธ์ิ รองกระโทก มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ -- 

  เนตรณพิชญ ์รองกระโทก   

  อิลฮมั ดาฮารี   

5 ซารอฟะห์ สาแลแม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เหรียญทองแดง 

  โซฟีย ่เบ็นอาหมดั   

  เกศรา พละไชย   

6 นาตาซ่า มะซง มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี - 

  ปัณรสี อภยัแสน   

  อาอีเสาะ ยโูซ๊ะ   

7 ยวีูตาร์ สมาเฮาะ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ เหรียญทอง 

  พรสุดา อุบล    
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายนักรบ ทองแดง) 

ผู้แทนสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 



 


