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ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 2022 ประเทศอุซเบกิสถาน 

ลำดับ ประเภท รุ่น ชื่อ - นามสกลุ สังกัด 
1 ประเภทท่ารำ บุคคลหญิง  รุ่นอายุ 14-15 ปี (CADET) ด.ญ.พัชรินทร์ เปล่งไปล่ กาญจนบุร ี
2 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นอายุ 14-15 ปี (CADET)  

น้ำหนักมากกว่า 54 กิโลกรัม 
ด.ญ.วรรณรดา เพชรยอดศรี นครศรีธรรมราช 

3 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย  รุ่นอายุ 14-15 ปี (CADET)  
น้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม 

ด.ช.ธนกร เต่าเล็ก สุโขทัยวิทยาคม 

4 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย  รุ่นอายุ 14-15 ปี (CADET)  
น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม 

ด.ช.อภินันท์  คำศรี อุบลราชธาน ี

5 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย   รุ่นอายุ 14-15 ปี (CADET)  
น้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม  

ด.ช.กวินเทพ โชคเหมาะ อุดรธาน ี

6 ประเภทท่ารำ บุคคลหญิง  รุ่นอายุ 16-17 ปี (JUNIOR) นางสาวรมิตา เตรณานนท์ BOY GYM 
7 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง รุ่นอายุ 16-17 ปี (JUNIOR)  

น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม 
น.ส.สุพิชญา ทีกวา้ง อุตรดิตถ์ 

8 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง   รุ่นอายุ 16-17 ปี (JUNIOR)  
น้ำหนักไม่เกิน 59 กิโลกรัม  

น.ส.กนกพร  สาอ้ิม สุโขทัยวิทยาคม 

9 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง  รุ่นอายุ 16-17 ปี (JUNIOR)  
น้ำหนักมากกว่า 59 กิโลกรัม 

น.ส.ญาณิศา ซ้อนทอง ขอนแก่น 

10 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย  รุ่นอายุ 16-17 ปี (JUNIOR)  
น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม  

นายณัฏฐกฤต อินกลอย สุโขทัยวิทยาคม 

11 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย  รุ่นอายุ 16-17 ปี (JUNIOR)  
น้ำหนักไม่เกิน 61 กิโลกรัม  

นายวรกฤต จันทรช์้าง สุโขทัยวิทยาคม 

12 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (U21) ,  
รุ่นประชาชน (SENIOR)  
น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม 

น.ส.สิริกมลเนตร โชคประเสริฐกุล YAAK GYM 

13 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย ,
ต่อสู้ทีมชาย 

รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (U21) ,  
รุ่นประชาชน (SENIOR)  
น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม  

นายเศรษฐพงศ์ จนัทร์เพ็ชร ม.กรุงเทพธนุบรี 

14 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย ,
ต่อสู้ทีมชาย 

รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (U21) ,  
รุ่นประชาชน (SENIOR)  
น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม  

นายศิวกร หมึกทอง ปัตตาน ี

     

/ลำดับ... 



     
  

 
   

     
ลำดับ ประเภท รุ่น ชื่อ - นามสกลุ สังกัด 
15 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย ,

ต่อสู้ทีมชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (U21) , 
รุ่นประชาชน (SENIOR) 
น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม  

นายชัยวัฒน์ เพียรด ี ม.เกษตรศาสตร์ 

16 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย ,
ต่อสู้ทีมชาย 

รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (U21) , 
รุ่นประชาชน (SENIOR) 
น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม 

นายธนภัทร วิงวอน โรงเรียนวังกรด 

17 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย ,
ต่อสู้ทีมชาย 

รุ่นประชาชน (SENIOR) 
น้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม 

นายธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว ม.กรุงเทพธนุบรี 

 

หมายเหตุ 1.ให้นักกีฬาส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 รูป ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

   2.นักกีฬารุ ่นอื ่นๆที ่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ไม่ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว  

ถ้านักกีฬาอยู่ในลำดับที่สมาคมฯได้ประกาศรายชื่อไว้และนักกีฬามีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันโดยรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ให้แจ้งมาท่ีสมาคมฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2565 

       

พลเอก 

  (สุรชาติ จติต์แจง้) 

                      นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

 

 

ดร.พลวศิน สารธรรม 

โทร.09-2892-9963 

ผูฝ้กึสอนกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย 

 

 


