
 
ประกาศ 

สมาคมกฬีาเทควันโดแห่งประเทศไทย 
ท่ี ส.ท.ท.พเิศษ/2565 

เร่ือง ประกาศรายช่ือนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ  
Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships,  

Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships, 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships 
และ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships 

        ตามท่ีสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย   ได้ท าการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา 
เทควันโดประเภทต่อสู้  ในรุ่นยุวชน (อายุ12-14ปี) และรุ่นเยาวชน ในวันจันทร์ท่ี  6 มิถุนายน 2565   
ณ ศูนยฝึ์กซ้อมกีฬาเทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย  เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการ Sofia 
2022 World Taekwondo Cadet Championships, Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships และ
พิจารณาเพิ่มเติมให้เขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการ  2022 Asian Taekwondo Cadet Championships และ 2022 
Asian Taekwondo Junior Championships นั้น 

ในการน้ี สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายช่ือนักกีฬาท่ีผ่านการ
คดัเลือกตวัใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการดงักล่าวตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี   

 

รายช่ือนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet Championships 

ยุวชนหญิง  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล รุ่นน ้าหนัก 
1 ด.ญ.อริสา แซ่ล้ี -33 
2 ด.ญ.ทอสิริ  สิงห์ทอง -37 
3 ด.ญ.ญาดา แสงทอง -44 
4 ด.ญ.ณัฐณิชา สายเมือง -47 
5 ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีมหาธาตุ +59 

 
ยุวชนชาย  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล รุ่นน ้าหนัก 
1 ด.ช.นิติภูมิ ไชยโยธา -37 
2 ด.ช.ภูริช หมดัสะมนั -41 
3 ด.ช.ชยัทตั อคัราวุฒิพนัธ์ -45 
4 ด.ช.ธนภูมิ เฟ่ืองนอ้ย -53 
5 ด.ช.นิติพฒัน์ อามาตมนตรี -57 

 
 



 
รายช่ือนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships 

เยาวชนหญิง  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล อายุ รุ่นน ้าหนัก 
1 น.ส.ฐานิตา ยนืยง 17 -42 
2 น.ส.ณฐักมล วาสนา 17 -44 
3 น.ส.พชัร์กญัน์ พูลเกิด 16 -46 
4 น.ส.กมลชนก สีเคน 16 -49 
5 น.ส.ศศิปภสัร์ สุขอนนัตโ์ชติ 17 -59 

       

เยาวชนชาย  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล อายุ รุ่นน ้าหนัก 
1 นายพรภวิษย ์โตร่ืน 16 -48 
2 นายอิทธิพร สินสังข ์ 17 -51 
3 นายธนพนธ์ สัตยบณัฑิต 16 -55 
4 นายบลัลงัก ์ทบัทิมเเดง 17 -59 
5 นายศุภวิชญ ์สุขเอม 16 -68 

 
รายช่ือนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships 

ยุวชนหญิง 
ล าดับ ช่ือ-นามสกุล รุ่นน ้าหนัก 

1 ด.ญ.พรปภทัร สวา่งศรี -29 
2 ด.ญ.ณิชารีย ์วงศรั์ตนชาติ -41 
3 ด.ญ.ปานบวั โมรมตั -51 
4 ด.ญ.นอ้มเกลา้ คนัธคีรี -55 
5 ด.ญ.ขวญัขา้ว สุขเงิน -59 

 
ยุวชนชาย 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล รุ่นน ้าหนัก 
1 ด.ช.ศุภฤกษ ์เพช็รโยธิน -33 
2 ด.ช.พงศกร ผาหลกั -49 
3 ด.ช.ฐิติกร อาจเอ้ือ -61 
4 ด.ช.พสักร กลางหนองแสง -65 
5 ด.ช.ณฐัพฒัน์ มีสุข +65 

 
 



 
รายช่ือนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships 

เยาวชนหญิง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล อายุ รุ่นน ้าหนัก 
1 น.ส.นชัชา โสตถิเศรษฐ์ 15 -52 
2 น.ส.นฤมล ครจงโก 15 -55 
3 น.ส.เปรมกมล สุชาติพงศ ์ 17 -63 
4 น.ส.กญัจณ์าลกัษณ์ ช่ืนชูกล่ิน 15 -68 
5 น.ส.มณีวรรณ วะโรรส 17 +68 

                

เยาวชนชาย 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล อายุ รุ่นน ้าหนัก 
1 นายวิศวกร ใจชู 16 -45 
2 นายเซราฟิน โซโต ้โรตริเกซ์ 16 -63 
3 นายธีรเมธ นาคเอ่ียม  17 -73 
4 นายดนยัภทัร อินทรสมบติั 17 -78 
5 นายรวฒัน์ มูลมะณี 16 +78 

 
  ในการน้ี ขอให้นักกีฬาท่ีมีรายช่ือดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อเก็บตวัฝึกซ้อม ในวนัจนัทร์ 
ท่ี 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.  ณ ศูนยฝึ์กซ้อมกีฬาเทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย 
โดยนักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Sofia 2022 World Taekwondo Cadet 
Championships และ Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships จะเก็บตัวฝึกซ้อมและพัก ท่ี
สมาคมฯ โดยใหจ้ดัเตรียมเคร่ืองนอน อุปกรณ์ฝึกซอ้มเชา้ – เยน็ และของใชส่้วนตวัมาดว้ย   

ส าหรับนักกีฬาท่ีได้รับการคัดเลือกให้ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 2022 Asian 
Taekwondo Cadet Championships และ 2022 Asian Taekwondo Junior Championships ในช่วงน้ีจะฝึกซ้อม
แบบไปกลบัเฉพาะรอบเยน็อย่างเดียวเท่านั้น ขอให้จดัเตรียมอุปกรณ์ฝึกซ้อมมาด้วย ส าหรับรายละเอียด 
ต่าง ๆ ผูฝึ้กสอนจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังในวนัท่ีมารายงานตัว และขอให้นักกีฬาทุกคนน าชุดตรวจ ATK  
ของตวัเองมาตรวจก่อนรายงานตวัดว้ย 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
 

                              ประกาศ ณ วนัท่ี 14 มิถุนายน 2565  
                            สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย 


