
 

คูท่ ี� จํานวนคู่ คูท่ ี� จํานวนคู่

201-209 9 301-307 7 16

210-219 10 308-314 7 17

220-227 8 315-322 8 16

228-235 8 323-330 8 16

236-243 8 331-338 8 16

244-247 4 339-342 4 8 รอบชงิชนะเลศิ

47 42

9 ธนัวาคม 2564

10 ธนัวาคม 2564

7 ธนัวาคม 2564

11 ธนัวาคม 2564

เริ�มแขง่ขนัตอ่จากยวุชน

กําหนดการแขง่ขนั 

มวยสากลเยาวชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี 2564

ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี

ระหวา่งวนัที�  5 - 11 ธนัวาคม 2564

รวม

หมายเหตุ
ชาย

รวม
หญงิ

5 ธนัวาคม 2564

8 ธนัวาคม 2564

รายงานตวัเขา้รุน่

วนั เดอืน ปี

6 ธนัวาคม 2564



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท วนัดี ศรหีนองโคตร รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 4:1

48กก.(ญ) ธัญวรัตม์ โพนทัน รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

ไลทฟ์ลายเวท จรยิา พนาสันต์ รร.อาจสามารถ

48กก.(ญ) ธนภรณ์ ดว้งชว่ย รร.กฬ.จ.ตรงั WO

ไลทฟ์ลายเวท เกวลนิ นรสงิห์ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

48กก.(ญ) ปภาดา วฒุชิยั รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท สพุตัรา ทองอนิแกว้ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 5:0

48กก.(ญ) กัญญารัตน์ นุนอ้ย รร.สามโคก

ไลทฟ์ลายเวท ณฏัฐา นําผล รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี RSCI 1

48กก.(ญ) กรองกาญจน์ สําลี รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

เฟเธอรเ์วท ณัฐนชิา แกว้ชนิ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

57กก.(ญ) ปาณศิา ขตัภิริส รร.กฬ.จ.อา่งทอง WO

เฟเธอรเ์วท ปทมุพร จนัทรส์อ่ง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 5:0

57กก.(ญ) ศภุพชิญ์ ทองทพิย์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

ไลทฟ์ลายเวท ชยันันท์ มงคล สกฬ.จ.ลําปาง

48กก. ปญัญากร แคโอชา รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 0:3

ไลทฟ์ลายเวท อนุสรณ์ กาลอ้ม รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

48กก. ภานวุฒัน์ ปณุากรณ์ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท ฐติวิฒัน์ โพลง้อไุร รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก RSC 2

48กก. ทรงชยั ทรงกลด รร.สามโคก

ไลทฟ์ลายเวท รัฐภมูิ บญุสวา รร.อาจสามารถ

48กก. พงศกร พชสทิธิ5 รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 2

แบนตั0มเวท พงศกร สมแสง รร.กฬ.จ.ตรัง

54กก. ณฐัวฒุ ิ ครองเมอืง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา RSC 2

แบนตั0มเวท ธรีภัทธ์ ชยัมงคลวารี รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

54กก. พรีพล แนะนวล รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช WP 0:5

แบนตั0มเวท รพภีทัร ปานดี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี RSC 2

54กก. สกุฤษฏิ3 เพง่พศิ รร.สามโคก

แบนตั0มเวท ธรีะพัฒน์ มะนรัิมย์ รร.อาจสามารถ

54กก. ธนวนัต์ โยคี รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ KO 1

แบนตั0มเวท ดนเุดษ ประเดน รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 3:1

54กก. ภวูศิ บญุจรงิ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

14 207

15 208

16 209

11 204

12 205

13 206

8 201

9 202

10 203

5 305

6 306

7 307

2 302

3 303

4 304

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลเยาวชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 6 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา ตอ่จากยวุชน

ชื�อ - สกลุ

1 301



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ฟลายเวท ลลันล์ลติ ไกรษี รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 3:2

51กก.(ญ) ฐติมิา อรณุสวา่ง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ฟลายเวท นํ 6าเพชร ปนัคุม้ รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 5:0

51กก.(ญ) แสงระวี จันทฮยุ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

ฟลายเวท อรพนิท์ สระทองแผน รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 3:2

51กก.(ญ) ภัทราวดี คะเนนอก รร.สามโคก

ฟลายเวท พัชมณ เจย้งาน รร.กฬ.จ.ตรัง

51กก.(ญ) ณชิยาภรณ์ เกตแุกว้ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช RSC 2

แบนตั0มเวท วรดา พทุธโกษา รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

54กก.(ญ) วไลวรรณ รักษา รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

แบนตั0มเวท กมลชนก ชูประดษิฐ ์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 5:0

54กก.(ญ) เอมอร เฮวชยัภมูิ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

แบนตั0มเวท ตรเีทพ นชิวานชิ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

54กก.(ญ) ปฐัรวลัย ์ เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก WP 0:5

ฟลายเวท วชรกร จนัทศร รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 5:0

51กก. วันชนะ พลเวยีง รร.อาจสามารถ

ฟลายเวท อทุยั ดา่นจง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

51กก. นรภัทร ดวงบปุผา รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

ฟลายเวท ภมูริพี ชาวสนาม รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา RSC 2

51กก. บรรณสรณ์ อยูส่ขุ รร.กฬ.จ.ตรัง

ฟลายเวท พชัรพล พทุธละ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี WP 5:0

51กก. ฉัตรดนัย บาหลา สกฬ.จ.ลําปาง

ฟลายเวท วรวฒุิ สหูลํา รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

51กก. ณฏัฐกรณ์ เอี�ยมสะอาด รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 0:5

เฟเธอรเ์วท สรุเสกข์ เตวันดี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

57กก. ปรมนิทร แสงปกั รร.สามโคก RSC 2

เฟเธอรเ์วท ทรีาวัฒน์ ศรบญุทอง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

57กก. เศรษฐธร บญุจนัทร ์ รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด RSC 3

เฟเธอรเ์วท รชฏ มเิถาวัลย์ รร.อาจสามารถ

57กก. ชาครนิทร ์ เอกปชัชา รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 0:5

เฟเธอรเ์วท จกัรภทัร พรหมดนตรี รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช RSC 1

57กก. ณธพล รักษ์ทอง รร.กฬ.จ.ตรัง

เฟเธอรเ์วท จักรกรชิ มลูบญุ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

57กก. ณฐัพล พรมศรี รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี WP 0:5
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โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลเยาวชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 7 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา ตอ่จากยวุชน

ชื�อ - สกลุ

1 308



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท จันจริา ธารอํามฤต สกฬ.จ.ลําปาง

48กก.(ญ) วนัดี ศรหีนองโคตร รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท ธนภรณ์ ดว้งชว่ย รร.กฬ.จ.ตรัง

48กก.(ญ) ปภาดา วฒุชิยั รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท นพรตัน์ บญุปลื6ม รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

48กก.(ญ) สพัุตรา ทองอนิแกว้ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

ไลทฟ์ลายเวท ณัฏฐา นําผล รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

48กก.(ญ) ฐติวนัต ์ หรา่ยสกลุ รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 2

เฟเธอรเ์วท เพ็ญนภา ดวีอ สกฬ.จ.ลําปาง

57กก.(ญ) ปาณศิา ขตัภิริส รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 3

เฟเธอรเ์วท อาภาพรรณ สมบรูณ์ รร.สามโคก RSC 1

57กก.(ญ) พัชราภรณ์ อารยิะ รร.อาจสามารถ

เฟเธอรเ์วท กัลยารัตน์ แน่นอดุร รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

57กก.(ญ) ณฐันชิา จงโปรง่กลาง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา RSC 1

เฟเธอรเ์วท ปทมุพร จันทรส์อ่ง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

57กก.(ญ) ธรารตัน์ พรหมวชิยั รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก RSCI 2

ไลทฟ์ลายเวท เขตตะวนั เฉดิไธสง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 5:0

48กก. ปัญญากร แคโอชา รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ไลทฟ์ลายเวท ภานวุฒัน์ ปณุากรณ์ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ RSC 3

48กก. พงศกร จงรักษ์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

ไลทฟ์ลายเวท วรีวัตร อสุา่หด์ี รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

48กก. ฐติวิฒัน์ โพลง้อไุร รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก RSC 1

ไลทฟ์ลายเวท พงศกร พชสทิธิ5 รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 2

48กก. ไพศาล ทองอาจ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

แบนตั0มเวท ศราวฒุิ กลิ�นลกูอนิ รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

54กก. ณฐัวฒุ ิ ครองเมอืง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 0:5

แบนตั0มเวท พรีพล แนะนวล รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

54กก. รพภีทัร ปานดี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 0:3

แบนตั0มเวท ธติกิร รตันกลุ รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 5:0

54กก. ธนวันต์ โยคี รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

แบนตั0มเวท ดนเุดษ ประเดน รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 4:1

54กก. ธรีเดช ซองเงนิ สกฬ.จ.ลําปาง
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โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลเยาวชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 8 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา ตอ่จากยวุชน

ชื�อ - สกลุ

1 315



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ฟลายเวท อรพนิ พวงพี รร.อาจสามารถ

51กก.(ญ) ลลันล์ลติ ไกรษี รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา KO 1

ฟลายเวท นํ 6าเพชร ปนัคุม้ รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 1

51กก.(ญ) ภาวติา แซฟ่่าน สกฬ.จ.ลําปาง

ฟลายเวท ชนนัพร ดจีนัทร ์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 3:2

51กก.(ญ) อรพนิท์ สระทองแผน รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

ฟลายเวท ณชิยาภรณ์ เกตแุกว้ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

51กก.(ญ) ดารนิทร ์ ดว้งคํากอง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 1:4

แบนตั0มเวท ลลติา ชยัณรงค์ รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 3:1

54กก.(ญ) วรดา พทุธโกษา รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

แบนตั0มเวท ธติสิดุา ชนะโยธา รร.อาจสามารถ WP 5:0

54กก.(ญ) กรรณกิาร์ นะราชรัมย์ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

แบนตั0มเวท รมดิา ทําแกว้ สกฬ.จ.ลําปาง

54กก.(ญ) กมลชนก ชูประดษิฐ ์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี RSC 2

แบนตั0มเวท ปฐัรวลัย ์ เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก RSC 1

54กก.(ญ) กฤษาณา ลาพรมมา รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

ฟลายเวท ธรีะวทิย์ เกษี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

51กก. วชรกร จนัทศร รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 0:5

ฟลายเวท อทุยั ดา่นจง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

51กก. ภมูริพี ชาวสนาม รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ฟลายเวท อรรถโกวทิ กําลังเจรญิ รร.สามโคก

51กก. พชัรพล พทุธละ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี KO 1

ฟลายเวท ณัฏฐกรณ์ เอี�ยมสะอาด รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

51กก. กติตวิฒัน์ เฉยเถื�อน รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 3

เฟเธอรเ์วท ธณพรรศกร กาละสรีมัย ์ รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 5:0

57กก. ปรมนิทร แสงปัก รร.สามโคก

เฟเธอรเ์วท เศรษฐธร บญุจันทร์ รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

57กก. ชาครนิทร ์ เอกปชัชา รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 0:5

เฟเธอรเ์วท ศรายทุธ แสงคํา สกฬ.จ.ลําปาง

57กก. จกัรภทัร พรหมดนตรี รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช RSC 1

เฟเธอรเ์วท ณัฐพล พรมศรี รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

57กก. อภสิทิธิ5 บญุต ั6ง รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

14 233

15 234

16 235

11 230

12 231

13 232

8 330

9 228

10 229

5 327

6 328

7 329

2 324

3 325

4 326

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลเยาวชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 9 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา ตอ่จากยวุชน

ชื�อ - สกลุ

1 323



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ไลทฟ์ลายเวท วันดี ศรหีนองโคตร รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

48กก.(ญ) ปภาดา วฒุชิยั รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 2:3

ไลทฟ์ลายเวท นพรัตน์ บญุปลื0ม รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

48กก.(ญ) ฐติวนัต ์ หรา่ยสกลุ รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 2:3

ฟลายเวท ลลันล์ลติ ไกรษี รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 5:0

51กก.(ญ) นํ0าเพชร ปั0นคุม้ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

ฟลายเวท ชนันพร ดจัีนทร์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

51กก.(ญ) ดารนิทร ์ ดว้งคํากอง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

แบนตั0มเวท ลลติา ชยัณรงค์ รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 5:0

54กก.(ญ) ธติสิดุา ชนะโยธา รร.อาจสามารถ

แบนตั0มเวท กมลชนก ชูประดษิฐ ์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 5:0

54กก.(ญ) ปัฐรวัลย์ เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก

เฟเธอรเ์วท ปาณศิา ขตัภิริส รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC1

57กก.(ญ) อาภาพรรณ สมบรูณ์ รร.สามโคก

เฟเธอรเ์วท ณฐันชิา จงโปรง่กลาง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 4:1

57กก.(ญ) ธรารัตน์ พรหมวชิยั รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ไลทฟ์ลายเวท เขตตะวัน เฉดิไธสง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

48กก. ภานวุฒัน์ ปณุากรณ์ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท ฐติวิฒัน์ โพลง้อไุร รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

48กก. พงศกร พชสทิธิ3 รร.กฬ.จ.อา่งทอง

ฟลายเวท วชรกร จนัทศร รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ RSC 2

51กก. อทุัย ดา่นจง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ฟลายเวท พัชรพล พทุธละ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

51กก. กติตวิฒัน์ เฉยเถื�อน รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

แบนตั0มเวท ณฐัวฒุ ิ ครองเมอืง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา RSC 2

54กก. รพภีัทร ปานดี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

แบนตั0มเวท ธติกิร รตันกลุ รร.กฬ.จ.อา่งทอง ABD 2

54กก. ดนุเดษ ประเดน รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

เฟเธอรเ์วท ธณพรรศกร กาละสรัีมย์ รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

57กก. ชาครนิทร ์ เอกปชัชา รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 0:5

เฟเธอรเ์วท จักรภัทร พรหมดนตรี รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

57กก. อภสิทิธิ5 บญุต ั6ง รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 3
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โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลเยาวชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 10 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา ตอ่จากยวุชน

ชื�อ - สกลุ

1 331



หนา้ที� 2

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

ปภาดา วฒุชิยั รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ไลทฟ์ลายเวท ฐติวนัต ์ หรา่ยสกลุ รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

48กก.(ญ) วันดี ศรหีนองโคตร รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี เหรยีญทองแดง

นพรัตน์ บญุปลื0ม รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก เหรยีญทองแดง

ลลันล์ลติ ไกรษี รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 4:1

ฟลายเวท ดารนิทร์ ดว้งคํากอง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

51กก.(ญ) นํ0าเพชร ปั0นคุม้ รร.กฬ.จ.อา่งทอง เหรยีญทองแดง

ชนันพร ดจัีนทร์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี เหรยีญทองแดง

ลลติา ชยัณรงค์ รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

แบนตั0มเวท กมลชนก ชูประดษิฐ ์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 1:4

54กก.(ญ) ธติสิดุา ชนะโยธา รร.อาจสามารถ เหรยีญทองแดง

ปัฐรวัลย์ เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก เหรยีญทองแดง

ปาณศิา ขัตภิริส รร.กฬ.จ.อา่งทอง

เฟเธอรเ์วท ณฐันชิา จงโปรง่กลาง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 0:5

57กก.(ญ) อาภาพรรณ สมบรูณ์ รร.สามโคก เหรยีญทองแดง

ธรารัตน์ พรหมวชิยั รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก เหรยีญทองแดง

ภานุวัฒน์ ปณุากรณ์ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ไลทฟ์ลายเวท ฐติวิฒัน์ โพลง้อไุร รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 0:5

48กก. เขตตะวัน เฉดิไธสง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี เหรยีญทองแดง

พงศกร พชสทิธิ3 รร.กฬ.จ.อา่งทอง เหรยีญทองแดง

วชรกร จนัทศร รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 5:0

ฟลายเวท กติตวัิฒน์ เฉยเถื�อน รร.กฬ.จ.อา่งทอง

51กก. อทุัย ดา่นจง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก เหรยีญทองแดง

พัชรพล พทุธละ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี เหรยีญทองแดง

ณฐัวฒุ ิ ครองเมอืง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 5:0

แบนตั0มเวท ธติกิร รัตนกลุ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

54กก. รพภีัทร ปานดี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี เหรยีญทองแดง

ดนุเดษ ประเดน รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ เหรยีญทองแดง

ชาครนิทร ์ เอกปชัชา รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 3:2

เฟเธอรเ์วท อภสิทิธิ3 บญุตั 0ง รร.กฬ.จ.อา่งทอง

57กก. ธณพรรศกร กาละสรัีมย์ รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา เหรยีญทองแดง

จักรภัทร พรหมดนตรี รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช เหรยีญทองแดง

2
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6 245

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลเยาวชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

รอบชงิชนะเลศิ

วนัที� 11 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี

ชื�อ - สกลุ

1 339

เร ิ�มแขง่ขนัเวลา ตอ่จากยวุชน
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8 247

3 341

4 342

5 244



เขตตะวัน เฉดิไธสง ( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)

220 สพุรรณบรุี

ชยันันท ์มงคล ( สกฬ.จ.ลําปาง )
WP 5:0

201 รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ปัญญากร แคโอชา ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )
WP 0:3

236 ศรสีะเกษ

อนุสรณ์ กาลอ้ม ( รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด )
WP 0:5

202 รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ภานุวัฒน ์ปณุากรณ์ ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 0:5

221 ศรสีะเกษ
RSC 3

พงศกร จงรักษ์ ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )

244 พษิณุโลก
WP 0:5

วรีวัตร อสุา่หด์ ี( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)

222 พษิณุโลก

ฐติวิัฒน ์โพลง้อไุร ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )
RSC 1

203 รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ทรงชยั ทรงกลด ( รร.สามโคก )
RSC 2

237 พษิณุโลก

รัฐภมู ิบญุสวา ( รร.อาจสามารถ )
WP 5:0

204 รร.กฬ.จ.อา่งทอง

พงศกร พชสทิธิ0 ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
RSC 2

223 อา่งทอง
RSC 2

ไพศาล ทองอาจ ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)

เยาวชน

ไลทฟ์ลายเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 48 กโิลกรมั



ธรีะวทิย ์เกษี ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )

228 นครสวรรค์

วชรกร จันทศร ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)
WP 0:5

210 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

วันชนะ พลเวยีง ( รร.อาจสามารถ )
WP 5:0

238 นครสวรรค์

อทุัย ดา่นจง ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )
RSC 2

211 รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

นรภัทร ดวงบปุผา ( รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด )
WP 5:0

229 พษิณุโลก

ภมูริพ ีชาวสนาม ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )
WP 5:0

212 รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

บรรณสรณ ์อยูส่ขุ ( รร.กฬ.จ.ตรัง )
RSC 2

245 นครสวรรค์
WP 5:0

อรรถโกวทิ กําลงัเจรญิ ( รร.สามโคก )

230 อบุลราชธานี

พัชรพล พทุธละ ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี )
KO 1

213 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

ฉัตรดนัย บาหลา ( สกฬ.จ.ลําปาง )
WP 5:0

239 อา่งทอง

วรวฒุ ิสหูลํา ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WP 0:5

214 รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

ณัฏฐกรณ ์เอี0ยมสะอาด ( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
WP 0:5

231 อา่งทอง
RSC 3

กติตวิัฒน ์เฉยเถื0อน ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )

เยาวชน

ฟลายเวท นํ 
าหนกัไมเ่กนิ 51 กโิลกรมั



ศราวฒุ ิกลิ
นลกูอนิ ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )

224 นครราชสมีา

พงศกร สมแสง ( รร.กฬ.จ.ตรัง )
WP 0:5

205 รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ณัฐวฒุ ิครองเมอืง ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )
RSC 2

240 นครราชสมีา

ธรีภัทธ ์ชยัมงคลวาร ี( รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด )
RSC 2

206 รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

พรีพล แนะนวล ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WP 0:5

225 สพุรรณบรุี

รพภัีทร ปานด ี( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
WP 0:3

207 รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

สกุฤษฏิ, เพง่พศิ ( รร.สามโคก )
RSC 2

246 นครราชสมีา
WP 5:0

ธติกิร รัตนกลุ ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )

226 อา่งทอง

ธรีะพัฒน ์มะนรัิมย ์( รร.อาจสามารถ )
WP 5:0

208 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

ธนวันต ์โยค ี( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)
KO 1

241 อา่งทอง

ดนุเดษ ประเดน ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
ABD 2

209 รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ภวูศิ บญุจรงิ ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
WP 3:1

227 ศรสีะเกษ
WP 4:1

ธรีเดช ซองเงนิ ( สกฬ.จ.ลําปาง )

เยาวชน

แบนต ั�มเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 54 กโิลกรมั



ธณพรรศกร กาละสรัีมย ์( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )

232 นครราชสมีา

สรุเสกข ์เตวันด ี( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 5:0

215 รร.สามโคก

ปรมนิทร แสงปัก ( รร.สามโคก )
RSC 2

242 พษิณุโลก

ทรีาวัฒน ์ศรบญุทอง ( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
WP 0:5

216 รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

เศรษฐธร บญุจันทร ์( รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด )
RSC 3

233 พษิณุโลก

รชฏ มเิถาวัลย ์( รร.อาจสามารถ )
WP 0:5

217 รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ชาครนิทร ์เอกปัชชา ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )
WP 0:5

247 พษิณุโลก
WP 3:2

ศรายทุธ แสงคํา ( สกฬ.จ.ลําปาง )

234 นครศรธีรรมราช

จักรภัทร พรหมดนตร ี( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
RSC 1

218 รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

ณธพล รักษ์ทอง ( รร.กฬ.จ.ตรัง )
RSC 1

243 อา่งทอง

จักรกรชิ มลูบญุ ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)
RSC 3

219 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

ณัฐพล พรมศร ี( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
WP 0:5

235 อา่งทอง
WP 0:5

อภสิทิธิ. บญุตั /ง ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )

เยาวชน

เฟเธอรเ์วท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 57 กโิลกรมั



จันจริา ธารอํามฤต ( สกฬ.จ.ลําปาง )

315 สพุรรณบรุี

วันด ีศรหีนองโคตร ( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
WP 0:5

301 รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

ธัญวรัตม ์โพนทัน ( รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด )
WP 4:1

331 นครราชสมีา

จรยิา พนาสันต ์( รร.อาจสามารถ )
WP 2:3

302 รร.กฬ.จ.ตรัง

ธนภรณ์ ดว้งชว่ย ( รร.กฬ.จ.ตรัง )
WO

316 นครราชสมีา

เกวลนิ นรสงิห ์( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 0:5

303 รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ปภาดา วฒุชิยั ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )
WP 0:5

339 อา่งทอง
WP 0:5

นพรัตน ์บญุปลื-ม ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )

317 พษิณุโลก

สพัุตรา ทองอนิแกว้ ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)
WP 5:0

304 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

กัญญารัตน ์นุนอ้ย ( รร.สามโคก )
WP 5:0

332 อา่งทอง

ณัฏฐา นําผล ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
WP 2:3

305 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

กรองกาญจน ์สําล ี( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
RSCI 1

318 อา่งทอง
RSC 2

ฐติวันต ์หรา่ยสกลุ ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )

เยาวชน

ไลทฟ์ลายเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 48 กโิลกรมั (หญงิ)



อรพนิท ์พวงพึ� ( รร.อาจสามารถ )

323 นครราชสมีา

ลลันล์ลติ ไกรษี ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )
KO 1

308 รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ฐติมิา อรณุสวา่ง ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )
WP 3:2

333 นครราชสมีา

นํ#าเพชร ปั#นคุม้ ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
WP 5:0

309 รร.กฬ.จ.อา่งทอง

แสงระว ีจันทฮยุ ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
WP 5:0

324 อา่งทอง
RSC 1

ภาวติา แซฟ่่าน ( สกฬ.จ.ลําปาง )

340 นครราชสมีา
WP 4:1

ชนันพร ดจัีนทร ์( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)

325 สพุรรณบรุี

อรพนิท ์สระทองแผน ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)
WP 3:2

310 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

ภทัราวด ีคะเนนอก ( รร.สามโคก )
WP 3:2

334 ศรสีะเกษ

พัชมณ เจย้งาน ( รร.กฬ.จ.ตรัง )
WP 0:5

311 รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

ณชิยาภรณ ์เกตแุกว้ ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
RSC 2

326 ศรสีะเกษ
WP 1:4

ดารนิทร ์ดว้งคํากอง ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )

เยาวชน
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ลลติา ชยัณรงค ์( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )

327 นครราชสมีา

วรดา พทุธโกษา ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )
WP 3:1

312 รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

วไลวรรณ รักษา ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
WP 5:0

335 นครราชสมีา

WP 5:0

ธติสิดุา ชนะโยธา ( รร.อาจสามารถ )

328 อาจสามารถ

WP 5:0

กรรณกิาร ์นะราชรัมย ์( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )

341 สพุรรณบรุี

WP 1:4

รมดิา ทําแกว้ ( สกฬ.จ.ลําปาง )

329 สพุรรณบรุี

กมลชนก ชปูระดษิฐ ์( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
RSC 2

313 รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

เอมอร เฮวชยัภมู ิ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 5:0

336 สพุรรณบรุี

ตรเีทพ นชิวานชิ ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WP 5:0

314 รร.สามโคก

ปัฐรวัลย ์เถาสวุรรณ์ ( รร.สามโคก )
WP 0:5

330 สามโคก

RSC 1

กฤษาณา ลาพรมมา ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)

เยาวชน

แบนต ั�มเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 54 กโิลกรมั (หญงิ)



เพ็ญนภา ดวีอ ( สกฬ.จ.ลําปาง )

319 อา่งทอง

ณัฐนชิา แกว้ชนิ ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
RSC 3

306 รร.กฬ.จ.อา่งทอง

ปาณศิา ขตัภิริส ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
WO

337 อา่งทอง
RSC1

อาภาพรรณ สมบรูณ ์( รร.สามโคก )

320 สามโคก
RSC 1

พัชราภรณ ์อารยิะ ( รร.อาจสามารถ )

342 นครราชสมีา

WP 0:5

กลัยารัตน ์แน่นอดุร ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)

321 นครราชสมีา

RSC 1

ณัฐนชิา จงโปรง่กลาง ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )

338 นครราชสมีา

ปทมุพร จันทรส์อ่ง ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 4:1

307 รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ศภุพชิญ ์ทองทพิย ์( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WP 5:0

322 พษิณุโลก
RSCI 2

ธรารัตน ์พรหมวชิยั ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )

เยาวชน
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No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ภานุวฒัน์ ปณุากรณ์ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
2 ชยันันท์ มงคล สกฬ.จ.ลําปาง
3 วรีวตัร อสุา่หด์ี รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
4 พงศกร จงรักษ์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
5 อนุสรณ์ กาลอ้ม รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด
6 ฐติวิฒัน์ โพลง้อไุร รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
7 ทรงชยั ทรงกลด รร.สามโคก
8 รัฐภมูิ บญุสวา รร.อาจสามารถ
9 ไพศาล ทองอาจ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

10 ปัญญากร แคโอชา รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
11 เขตตะวนั เฉดิไธสง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
12 พงศกร พชสทิธิ0 รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ธรีะวทิย์ เกษี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
2 ฉัตรดนัย บาหลา สกฬ.จ.ลําปาง
3 วชรกร จันทศร รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
4 บรรณสรณ์ อยูส่ขุ รร.กฬ.จ.ตรัง
5 วรวฒุิ สหูลํา รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
6 อทุยั ดา่นจง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
7 นรภัทร ดวงบปุผา รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด
8 อรรถโกวทิ กําลงัเจรญิ รร.สามโคก
9 วนัชนะ พลเวยีง รร.อาจสามารถ

10 พัชรพล พุทธละ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
11 ภมูริพี ชาวสนาม รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
12 ณัฏฐกรณ์ เอี3ยมสะอาด รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
13 กติตวิฒัน์ เฉยเถื3อน รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ดนุเดษ ประเดน รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
2 ธรีเดช ซองเงนิ สกฬ.จ.ลําปาง
3 ธนวนัต์ โยคี รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
4 พงศกร สมแสง รร.กฬ.จ.ตรัง
5 พรีพล แนะนวล รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
6 ธรีภัทธ์ ชยัมงคลวารี รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด
7 ศราวฒุิ กลิ3นลกูอนิ รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
8 สกุฤษฏิ0 เพ่งพศิ รร.สามโคก
9 ธรีะพัฒน์ มะนรัิมย์ รร.อาจสามารถ

10 ภวูศิ บญุจรงิ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
11 ณัฐวฒุิ ครองเมอืง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
12 รพภีัทร ปานดี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
13 ธติกิร รัตนกลุ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 สรุเสกข์ เตวนัดี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
2 ศรายทุธ แสงคํา สกฬ.จ.ลําปาง
3 จักรกรชิ มลูบญุ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
4 ณธพล รักษ์ทอง รร.กฬ.จ.ตรัง
5 จักรภัทร พรหมดนตรี รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
6 เศรษฐธร บญุจันทร์ รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด
7 ชาครนิทร์ เอกปัชชา รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
8 ปรมนิทร แสงปัก รร.สามโคก
9 รชฏ มเิถาวลัย์ รร.อาจสามารถ

10 ณัฐพล พรมศรี รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
11 ธณพรรศกร กาละสรัีมย์ รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
12 ทรีาวฒัน์ ศรบญุทอง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
13 อภสิทิธิ0 บญุตั 7ง รร.กฬ.จ.อา่งทอง

54

57
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No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 สพัุตรา ทองอนิแกว้ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
2 จันจริา ธารอํามฤต สกฬ.จ.ลําปาง
3 เกวลนิ นรสงิห์ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
4 ธนภรณ์ ดว้งชว่ย รร.กฬ.จ.ตรัง
5 นพรัตน์ บญุปลื7ม รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
6 กรองกาญจน์ สาํลี รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
7 ธัญวรัตม์ โพนทนั รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด
8 จรยิา พนาสนัต์ รร.อาจสามารถ
9 วนัดี ศรหีนองโคตร รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

10 ณัฏฐา นําผล รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
11 ปภาดา วฒุชิยั รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
12 กญัญารัตน์ นุนอ้ย รร.สามโคก
13 ฐติวนัต์ หร่ายสกลุ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 อรพนิท์ สระทองแผน รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
2 ภาวติา แซฟ่่าน สกฬ.จ.ลําปาง
3 ดารนิทร์ ดว้งคํากอง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
4 พัชมณ เจย้งาน รร.กฬ.จ.ตรัง
5 ฐติมิา อรุณสวา่ง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
6 ณชิยาภรณ์ เกตแุกว้ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
7 อรพนิท์ พวงพึ3 รร.อาจสามารถ
8 ชนันพร ดจัีนทร์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
9 แสงระวี จันทฮยุ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

10 ลลันล์ลติ ไกรษี รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
11 ภัทราวดี คะเนนอก รร.สามโคก
12 นํ7าเพชร ปั7นคุม้ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 กฤษาณา ลาพรมมา รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
2 รมดิา ทําแกว้ สกฬ.จ.ลําปาง
3 เอมอร เฮวชยัภมูิ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
4 วรดา พุทธโกษา รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
5 ตรเีทพ นชิวานชิ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
6 ธติสิดุา ชนะโยธา รร.อาจสามารถ
7 กมลชนก ชปูระดษิฐ์ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
8 วไลวรรณ รักษา รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
9 ลลติา ชยัณรงค์ รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

10 ปัฐรวลัย์ เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก
11 กรรณกิาร์ นะราชรัมย์ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 กลัยารัตน์ แน่นอดุร รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
2 เพ็ญนภา ดวีอ สกฬ.จ.ลําปาง
3 ปทมุพร จันทรส์อ่ง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
4 ธรารัตน์ พรหมวชิยั รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
5 ศภุพชิญ์ ทองทพิย์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
6 พัชราภรณ์ อารยิะ รร.อาจสามารถ
7 ณัฐนชิา แกว้ชนิ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
8 ณัฐนชิา จงโปร่งกลาง รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
9 อาภาพรรณ สมบรูณ์ รร.สามโคก

10 ปาณศิา ขตัภิริส รร.กฬ.จ.อา่งทอง
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