
ประกาศ 
สมาคมกฬีาเทควันโดแห่งประเทศไทย   

ท่ี ส.ท.ท. พเิศษ/2565 
เร่ือง   ประกาศรายช่ือนักกฬีาที่ผ่านการคัดเลือกตัวเข้าร่วมการเกบ็ตัวฝึกซ้อม คร้ังท่ี 1 

  ตามท่ี สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย ไดท้ าการคดัเลือกตวันกักีฬาเทควนัโด ประเภท
ต่อสู้ ในรุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน ในระหว่างวนัท่ี 4-6 พฤษภาคม 2565  เพื่อเขา้ร่วมเก็บตวัฝึกซ้อม
เตรียมตวัเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ประจ าปี 2565 ณ ศูนยฝึ์กซอ้มกีฬาเทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนัโด
แห่งประเทศไทย นั้น   

  ในการน้ี สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย  จึงขอประกาศรายช่ือนักกีฬาท่ีผ่านการ
คดัเลือกตวั คร้ังท่ี 1  ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ยุวชนอายุ 12-14 ปี หญิง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล อายุ รุ่นน ้าหนัก 
1 ด.ญ.รัชเกลา้ คนัธคีรี 12 -43 
2 ด.ญ.กลัยา แก่นจนัทร์ 12 -43 
3 ด.ญ.อริสรา เห็งขนุทด 13 -45 
4 ด.ญ.พรปภทัร สวา่งศรี  12 -48 
5 ด.ญ.ทอสิริ สิงห์ทอง 14 -48 
6 ด.ญ.ปนดัดา บุตรส 13 -51 
7 ด.ญ.อริสา แซ่ล้ี 14 -51 
8 ด.ญ.ปิยฐกาญ พรมพนัห่าง 12 -53 
9 ด.ญ.ญาดา แสงทอง 14 -53 

10 ด.ญ.ณัฐนรา หม่ืนชะนะ 13 -56 
11 ด.ญ.ปานบวั โมรมตั 14 -56 
12 ด.ญ.ณัฐชยา เฟ่ืองนวกิจ  14 -56 
13 ด.ญ.นอ้มเกลา้ คนัธคีรี 14 -56 
14 ด.ญ.ขวญัขา้ว สุขเงิน  14 -56 
15 ด.ญ.ประภาวรินทร์  มโนธรรม 14 -56 
16 ด.ญ.ศศิฏา อาบสุวรรณ์ 14 -59 
17 ด.ญ.ณัฐพร สิทธิสาร 14 -61 
18 ด.ญ.ณัฐณิชา สายเมือง  14 -61 
19 ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ 13 -64 

 
 
 
 



 
ยุวชนอายุ 12-14 ปี ชาย 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล อายุ รุ่นน ้าหนัก 
1 ด.ช.กญัจน์บุษกร พิชยัคราม 14 -45 
2 ด.ช.นิติภูมิ ไชยโยธา 13 -48 
3 ด.ช.ศุภฤกษ ์เพช็รโยธิน 14 -48 
4 ด.ช.ปุญญพฒัน์ คิดสม 13 -51 
5 ด.ช.สิทธิกร ร่มพยอม  14 -53 
6 ด.ช.ชยัทตั อคัราวุฒิพนัธ์ 13 -53 
7 ด.ช.พงศกร ผาหลกั  13 -56 
8 ด.ช.รัชพล สวา่งศรี 14 -59 
9 ด.ช.ปภงักร บุตรดีวงษ ์ 14 -59 

10 ด.ช.อรรถพล ลาลุน  14 -59 
11 ด.ช.ญาณพชัร โสมาบุตร 14 -61 
12 ด.ช.นิติพฒัน์ อามาตมนตรี 14 -61 
13 ด.ช.พสักร กลางหนองแสง 13 -61 
14 ด.ช.ณฐัวฒัน์ บุญชา้ง 13 -61 
15 ด.ช.ธนภูมิ เฟ่ืองนอ้ย 14 -67 
16 ด.ช.ปณิธาน ศรีทา 14 OVER 80 

 
 
เยาวชน อายุ15-17 ปี หญิง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล อายุ รุ่นน ้าหนัก 
1 น.ส.บุญญิสา เผา่เจริญ  15 -42 
2 น.ส.ฐานิดา ยนืยง 17 -42 
3 น.ส.ธญัวรัตม ์กิจบุญศรี 16 -44 
4 น.ส.วรวลญัช ์ปินตา 15 -44 
5 น.ส.พชัร์กญัน์ พูลเกิด 16 -46 
6 น.ส.กนัยาวีร์ ใจกลา้ 17 -46 
7 น.ส.ปาริมา ชูหอย 16 -49 
8 น.ส.กมลชนก สีเคน 16 -49 
9 น.ส.นชัชา โสตถิเศรษฐ์ 15 -52 

10 น.ส.ชาลิสา สุวิชา 16 -52 
11 น.ส.อณัณา อยู่เกษม 15 -55 
12 น.ส.นฤมล ครจงโก 15 -55 
13 น.ส.ศศิปภสัร์ สุขอนนัตโ์ชติ 17 -59 



14 น.ส.ณิฌากร ผิวดี 16 -59 
15 น.ส.เปรมกมล สุชาติพงศ ์ 17 -63 
16 น.ส.กฤติกา ปัญญาค า 16 -63 
17 น.ส.กญัจณ์าลกัษณ์ ช่ืนชูกล่ิน 15 -68 
18 น.ส.จิราภา เกิดด ารงคศิ์ลป์ 17 -68 
19 น.ส.มณีวรรณ วะโรรส 17 +68 
20 น.ส.ญาดา ศรีไชโยรักษ ์ 16 +68 

 
 

เยาวชน อายุ15-17 ปี ชาย 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล อายุ รุ่นน ้าหนัก 
1 นายวิศวกร ใจชู 16 -45 
2 นายณฐัพร แดงนก  17 -45 
3 นายพรภวิษย ์โตร่ืน 16 -48 
4 นายธีทตั แพงพนัตอง 17 -48 
5 นายสิรภพ ฤทธิจนัทร์ 15 -51 
6 นายชยตุ โสภาภกัดี 17 -51 
7 นายธนพนธ์ สัตยบณัฑิต 16 -55 
8 นายนิธิกร ล าเภา  16 -55 
9 นายปฏิพล ใจจุลละ 16 -59 

10 นายธนวฒัน์ เขื่องสถุ่ง 17 -59 
11 นายเซราฟิน โซโต ้โรตริเกซ์ 16 -63 
12 นายซามี แอลฟูลี  17 -63 
13 นายคมวฎั เจนวิทยาธร 17 -68 
14 นายศุภวิชญ ์สุขเอม 16 -68 
15 นายยศภทัร วงคหิ์นกอง 16 -73 
16 นายธีรเมธ นาคเอ่ียม  17 -73 
17 นายอภิชา ยิง่ยอด 17 -78 
18 นายดนยัภทัร อินทรสมบติั 17 -78 
19 นายรวฒัน์ มูลมะณี 16 +78 
20 นายคิม ซงั  16 +78 

 
 
 
 
 



 
ประชาชน 18 ปีขึน้ไป หญิง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล รุ่นน ้าหนัก 

1 นางสาวอยัลดา วิภาสรัตนากร -46 
2 นางสาวรตาทิพ นามศรี  -49 
3 นางสาวสุภาวดี พรมรักษ ์ -53 
4 นางสาวอรวนั รัศมีประภา -53 
5 นางสาวปิยะฉตัรฤทยั ชารีวรรณ -57 
6 นางสาวชิดชนก หมายเหน่ียวกลาง -62 
7 นางสาวรัตติกาล ปิวงศษ์า -67 
8 นางสาวชนาธินาถ ชมภู -73 

 
 
ประชาชน อายุ 18 ปีขึน้ไป ชาย 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล รุ่นน ้าหนัก 

1 นายสิรวิชญ ์มะหะหมดั -54 
2 นายธนชั เตชะรัตนวิบูลย ์ -54 
3 นายกอ้งภพ หลา้โน -58 
4 นายภาณุวตัร ไกลทอง  -63 
5 นายสาทร ชยัสวสัด์ิ  -68 
6 นายณฐวชัร ปาลวฒัน์วิไชย -68 
7 นายแจ๊ค วูด้ี เมอร์เซอร์ -74 
8 นายอนุชิต สุนทรประทุม -80 
9 นายหลกัชยั หว้ยหงษท์อง -87 

 
ทั้งน้ี  ขอให้นักกีฬาท่ีมีรายช่ือดงักล่าว มารายงานตวั  เพื่อเขา้รับการคดัเลือก คร้ังท่ี 2 ณ ศูนยฝึ์กซ้อม

กีฬาเทควนัโด  สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย โดยให้น าภาพถ่ายผลตรวจ ATK ท่ีตรวจภายใน 24 
ชัว่โมง มาดว้ย ตามก าหนดวนั เวลา ดงัต่อไปน้ี 

 
นักกฬีารุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี 

- รายงานตวัเพื่อเขา้รับการคดัเลือกคร้ังท่ี 2 ในวนัพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565 
- เวลา 9.00-12.00 น.  (รายงานตวัตั้งแต่เวลา08.00 น.เป็นตน้ไป) 

 
 
 
 



 
นักกฬีารุ่นเยาวชน อายุ 15-17 ปี  

- รายงานตวัเพื่อเขา้รับการคดัเลือก คร้ังท่ี 2 ในวนัพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565 
- เวลา 13.00-16.00 น.  (รายงานตวัตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป) 

นักกฬีารุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึน้ไป 
- รายงานตวัเพื่อคดัเลือกและฝึกซอ้ม คร้ังท่ี 2 ในระหวา่งวนัท่ี 9-13 พฤษภาคม 2565 
- เวลา 15.30 – 18.30 น.  (รายงานตวัตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป) 
- นกักีฬาจะร่วมฝึกซอ้มในช่วงเยน็เท่านั้น ทางสมาคมฯ ไม่มีอาหารและท่ีพกัให ้

 
 

 
              จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
           ประกาศ ณ  วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
                      สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย 
       
 


