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ประกาศ 

รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมทดสอบทักษะทางกายและทดสอบการแขง่ขัน 

เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคาราเต้ทมีชาติไทย สำหรับการแข่งขันประจำปี ๒๕๖๖ 

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖  

ณ ห้อง ๑๑๑ (ห้องฝึกซ้อมนักกีฬาคาราเต้ทมีชาติไทย) การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

******************************************************** 

รายชื่อนักกีฬาหญิง       จำนวน ๔๐ ราย 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

๑ เด็กหญิง กชพรรณ  อินปิ่น กาญจนบุรี 

๒ เด็กหญิง จันทกานต์ สะอิ นครศรธีรรมราช 

๓ เด็กหญิง ชนันท์กานต์ เขียวคำ อุตรดิตถ์ 

๔ เด็กหญิง ฐิชาภรณ์ แก่นคำ กาญจนบุรี 

๕ เด็กหญิง ปาณิสรา แก้วงาย ปัตตานี 

๖ เด็กหญิง พรไพลิน ทองผ้ึง นครศรธีรรมราช 

๗ เด็กหญิง พัชรนิทร์ เปล่งไปล่ กาญจนบุรี 

๘ เด็กหญิง วรรณรดา เพชรยอดศรี นครศรธีรรมราช 

๙ เด็กหญิง วรัตน์ศรันย์ รอดเที่ยง สุโขทัยวิทยาคม 

๑๐ นางสาว กนกพร  สาอิ้ม สุโขทัยวิทยาคม 

๑๑ นางสาว กีรติกานต์ ศรสีกุล ม.เชยีงใหม่ 

๑๒ นางสาว เกวลิน ทรงกลิ่น ม.กรุงเทพธนบุรี 

๑๓ นางสาว ชนัญชดิา ถามล YAAK GYM 

๑๔ นางสาว ชัญญานุช ชีพเป็นสุข กระบี ่

๑๕ นางสาว ชาลิสา โสพันธ์ ม.นเรศวร 

๑๖ นางสาว ญาณศิา ซ้อนทอง ขอนแก่น 

๑๗ นางสาว ญาณศิา บุตรกลัด กระบี ่

๑๘ นางสาว ณัฐญรา ทาทอง อุบลราชธานี 

๑๙ นางสาว ณัฐณิชา สกุลธรรม ฉะเชงิเทรา 

    
/ลำดับ.... 



    

    

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

๒๐ นางสาว ณิชยาภรณ์ เกตุแก้ว นครศรธีรรมราช 

๒๑ นางสาว ณีรนุช แตงเลี้ยง ม.เกษตรศาสตร์ 

๒๒ นางสาว ธนัญญา ปิศิลป์ อุบลราชธานี 

๒๓ นางสาว ธนาภา ปิศิลป์ อุบลราชธานี 

๒๔ นางสาว ธิดารัตน์ นาคสวาท นครศรธีรรมราช 

๒๕ นางสาว ปนัญญา เอี่ยมอุไร ม.เกษตรศาสตร์ 

๒๖ นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ น้ำขาว RBAC 

๒๗ นางสาว ภานุชนารถ สืบสนธ์ ม.เกษตรศาสตร์ 

๒๘ นางสาว มนสิชา สกุลรัตนธารา RBAC 

๒๙ นางสาว รมติา เตรณานนท์ BOY GYM 

๓๐ นางสาว รัตนาภรณ์ คล้ายบัณฑติ จุฬาลงกรณ์ 

๓๑ นางสาว วริศรา ศรีกุล ลพบุรี 

๓๒ นางสาว วริศรารัตน์ รอดเที่ยง สุโขทัยวิทยาคม 

๓๓ นางสาว วิระดา หนูเกลีย้ง นครศรธีรรมราช 

๓๔ นางสาว ศศธิร ศรโีสภา ม.เกษตรศาสตร์ 

๓๕ นางสาว ศศพิัฒน์ น้ำขาว นครศรธีรรมราช 

๓๖ นางสาว สิรกิมลเนตร โชคประเสริฐกุล YAAK GYM 

๓๗ นางสาว สุทธิตา รักหนู นครศรธีรรมราช 

๓๘ นางสาว สุพิชญา ทีกว้าง อุตรดิตถ์ 

๓๙ นางสาว อรสา บัวหล่าย ม.กรุงเทพธนบุรี 

๔๐ นางสาว ไอรินลดา ศรอีากาศไกรแสง ม.เกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ลำดับ.... 



 

รายชื่อนักกีฬาชาย           จำนวน ๕๔ ราย 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

๑ เด็กชาย กนกพล ศลิลา กาญจนบุรี 

๒ เด็กชาย กวินเทพ โชคเหมาะ อุดรธานี 

๓ เด็กชาย ชัยรัตน์ นุ่นเกิด นครศรธีรรมราช 

๔ เด็กชาย ณัฎฐ์ชยันต์ โชตธินพรกุล สุโขทัยวิทยาคม 

๕ เด็กชาย ธนกร เต่าเล็ก สุโขทัยวิทยาคม 

๖ เด็กชาย บดินทร์ พลายด้วง นครศรธีรรมราช 

๗ เด็กชาย สรกฤช นอ้ยสกุล กาญจนบุรี 

๘ เด็กชาย สฤษฎ์ภพ สุขภาพ กาญจนบุรี 

๙ เด็กชาย สุริยา หนูสุวรรณ กระบี ่

๑๐ เด็กชาย อภนิันท์  คำศรี อุบลราชธานี 

๑๑ เด็กชาย อภสิิทธิ์ จันทฤทธิ์ กาญจนบุรี 

๑๒ นาย กฤษฎ์ สันติพิทักษ์ ภูเก็ต 

๑๓ นาย กิตติศักดิ์ พยัคชาต ม.กรุงเทพธนบุรี 

๑๔ นาย เกษม ไดรเวอร์  กระบี ่

๑๕ นาย โกเมท ประพันธ์ อุบลราชธานี 

๑๖ นาย โกเลียอาโด้ อัลเฟรโด้ กาวารีนี ม.อัสสัมชัญ 

๑๗ นาย เฉลิมพล ผิวละเอียด กระบี ่

๑๘ นาย ชัยวัฒน์ เพียรดี ม.เกษตรศาสตร์ 

๑๙ นาย ชินวัฒน์ นะราชา พิจติร 

๒๐ นาย ณัฏฐกฤต อินกลอย สุโขทัยวิทยาคม 

๒๑ นาย ณัฐปกรณ์ ไฉนงุน้ ม.เกษตรศาสตร์ 

๒๒ นาย ณัฐวุฒิ ขนาบแก้ว RBAC 

๒๓ นาย ณัฐวุฒิ ธรรมใจ อุตรดิตถ์ 

๒๔ นาย ทัศไนย นนทะใส อุบลราชธานี 

๒๕ นาย ทินภัทร ช่วยเชิด นครศรธีรรมราช 

๒๖ นาย ธนนันท์ สุนทรพรรณ์ ม.อัสสัมชัญ 

๒๗ นาย ธนภัทร วงิวอน โรงเรียนวังกรด 

    

    
/ลำดับ.... 



 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

๒๘ นาย ธเนศวร อำมาตย์มณี ม.เกษตรศาสตร์ 

๒๙ นาย ธีรพงษ์ กิ่งจันทร์ กระบี ่

๓๐ นาย ธีรภัทธ์ ขนาบแก้ว ม.กรุงเทพธนบุรี 

๓๑ นาย ธีรวัฒน์ คลังทอง PAK GYM 

๓๒ นาย นวพล ชลเจริญ YAAK GYM 

๓๓ นาย เนตินัย พิทักษ์ RBAC 

๓๔ นาย ปารม ีมั่นสวัสดิ์ กาญจนบุรี 

๓๕ นาย ปุริศ ไสยสมบัติ THAI BUDO 

๓๖ นาย พศิน  กนกวิไลกุล สุโขทัยวิทยาคม 

๓๗ นาย พัชระ ยันตะพานิช จุฬาลงกรณ์ 

๓๘ นาย มาร์ตนิ ฟานเดอะแฮร์ตเท่น ประจวบคีรีขันธ์ 

๓๙ นาย เมธาวี ปิ่นแก้ว สุโขทัยวิทยาคม 

๔๐ นาย ยูมะ โคะโนะ BOY GYM 

๔๑ นาย วรกฤต จันทร์ช้าง สุโขทัยวิทยาคม 

๔๒ นาย วรกานต์ โสดา ม.เกษตรศาสตร์ 

๔๓ นาย วีรพร ซ้อนทอง ขอนแก่น 

๔๔ นาย วุฒิพงษ์ ช่วยบุญ กระบี ่

๔๕ นาย ศริภัส ชุ่มวงศ์ SEIBUKAN 

๔๖ นาย ศวิกร หมึกทอง ปัตตานี 

๔๗ นาย ศุภ งามพึงพิศ BOY GYM 

๔๘ นาย ศุภกร แสงสุวรรณ กระบี ่

๔๙ นาย เศรษฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร ม.กรุงเทพธนบุรี 

๕๐ นาย สิรวชิญ์ สว่างศรี SINGHA TEAM 

๕๑ นาย สุวภัทร เปียจอย อุตรดิตถ์ 

๕๒ นาย อรรถพล ร่วมทองรัตน์ นครศรธีรรมราช 

๕๓ นาย อิงควัต วิชัยลักขนา SEIBUKAN 

๕๔ นาย อุดมทรัพย์ สาระพงษ์ อุบลราชธานี 

  

 /หมายเหต.ุ... 



 

 

 

หมายเหตุ 

๑.นักกีฬารายงานตัวและลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  

 ๒.ให้นักกีฬาเตรียมเอกสารดังนี้ รูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำประชาชน,หนังสือเดินทาง(passport) (ถ้ามี) 

๓.ให้นักกีฬาเตรยีมชุดกีฬาคาราเต้ อุปกรณ์ป้องกัน และรองเท้าผ้าใบ 

๔.นักกีฬาทีไ่ม่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถเสนอชื่อให้ผูฝ้ึกสอนทีมชาติภูมิภาคพิจารณาแล้วนำเสนอมาที่หัวหน้าผู้

ฝกึสอน   ทีมชาตไิทยได้ 

๕.นักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อดังกล่าว ผู้ฝึกสอนแต่ละทีมพิจารณาแลว้เห็นว่านักกีฬาของตนมคีวามพร้อมและประสงค์

จะเข้าร่วมการทดสอบสามารถแจ้งรายชื่อมายังหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อขอเข้าร่วมทำการทดสอบได้ 

๖.นักกีฬาควรทำประกันอุบัตเิหตุ ถ้ากรณทีีน่ักกฬีาได้รบัการบาดเจบ็จากการทดสอบจะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายด้วย

ตนเอง 

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 

 

       พลเอก 
 

             (สุรชาติ  จติต์แจ้ง) 

       นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.พลวศนิ สารธรรม 

หัวหน้าผู้ฝกึสอนกฬีาคาราเตท้ีมชาติไทย 

เบอร์โทรศัพท์:๐๙๒-๘๙๒-๙๙๖๓               

ID LINE : jackysho 


