
ประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ 21 ปี ประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ 21 ปี 

ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่ไปแขง่ในประเภทท่ัวไป ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่ไปแขง่ในประเภทท่ัวไป

ล าดบั ชือ่ - สกลุ ล าดบั ชือ่ - สกลุ

1 กานตส์กนธ ์รัชตกลุ 1 กชพร หอ้งศรปีาน

2 กติตศิักดิ ์วงศท์องค า 2 กนกวรรณ อธมิตุตกิลุ

3 เจตธนบด ีจันทรเ์พ็ญ 3 กฤตยิา ศรถีาวร

4 เจตธนาธปิ จันทรเ์พ็ญ 4 แคทรยีา พวงศรี

5 เจตพัฒน ์เพ็ชรสนัทัด 5 จณิหน์ภิา เสวตรบตุร

6 ชนกันต ์ทายะพทัิกษ์ 6 ชนติา พานชิเจรญิ

7 ญาณพงศ ์พนากจิกลุ 7 ชตุกิาญจน ์ชริาพฤกษ์

8 ณภัทร ธรรมาธคิม 8 ฐาปน ีพรมมา

9 ณัฐชนน งามประเสรฐิ 9 ณัฐธยาน ์วนัทนยีกลุ

10 ณัฐวชัร ์อว่มสอาด 10 ธนัชนันท ์ชสูตัยานนท์

11 ธนชาต ิเพรชวงั 11 ธนัชพร หลอ่ศริรัิตน์

12 ธนนันท ์ตัณฑกลู 12 ธติสิดุา เปรมศรี

13 ธาม แสงเลศิศลิปชยั 13 นลนิทพิย ์เมธบีญุวริยิะกลุ

14 ธรีวฒัน ์พมิพรั์ตน์ 14 นันทน์ภัส โกละ

15 นาวนิ เมฆอัมพร 15 นาจา เมฆอัมพร

16 ปัณณทัต ตัง้บวรพเิชฐ 16 ปพัชญา หัวรักกจิ

17 พันธก์านต ์ภวูดนิ 17 ปิยพัชร ์พไิลแสงสรุยี์

18 ภรภัทร ธรรมาธคิม 18 ผกาวรรณ การถาง

19 ภัทรธร ภัสระ 19 พรกนก มว่งหวาน

20 ภรูติ วรีกลุเทวญั 20 มนอัปสร สฤษดิอ์ภรัิกษ์

21 วรท โชตเิลอศักดิ์ 21 วรรณวสิาข ์เอือ้วริยิะโยธนิ

22 วฒันชยั ส าราญวงศ์ 22 วริากานต ์ทายะพทัิกษ์

23 วนัชาต ิพทัิกษ์กลุสริิ 23 สรินิภา อุน่เรอืน

24 วรีภัทร บญุหนุน 24 อดศิรา พจนวเิศษ

25 วรีภัทร พฒุคิณุเกษม 25 อัคราพร ดวงจันทร์

26 ศมะ บญุญวดี 26 โบวช์มพ ูทองสวสัดิ์

27 ศภุกร ปานเขายอ้ย

28 สริภัทร วงศท์ศรัตน์

29 อนุวฒัน ์สงัขด์ว้ง สมาคมกฬีาเทเบลิเทนนสิแหง่ประเทศไทย 

30 ภรูพิงษ์ แซล่ี้ ประจ าเดอืน กมุภาพันธ ์2563

31 ชญานนท ์ลอืชาพฒุพิร

เนือ่งจากทางสมาคมฯ ปรับระเบยีบการเลือ่นรุ่นเพิม่เตมิดังนี ้ใหนั้กกฬีาทีแ่ขง่ขนั รายการระดับ 3 ดาวใหไ้ดรั้บสทิธิเ์ลือ่นรุ่นได ้



ประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ18 ปี ประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ18 ปี

ไปแขง่ในประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ 21 ปี ไปแขง่ในประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ 21 ปี

ล าดับ ชือ่ - สกลุ ล าดับ ชือ่ - สกลุ

1 ขวญัดนัย พทัิกษ์ไตรรงค์ 1 กฤตยิา ศรถีาวร

2 ขันต ิซอโสตถิกิลุ 2 ธนัชนันท ์ชสูตัยานนท์

3 เจตธนบด ีจันทรเ์พ็ญ 3 นลนิทพิย ์เมธบีญุวริยิะกลุ

4 ชยานันต ์การถาง 4 นันทน์ภัส โกละ

5 ณภัทร ธรรมาธคิม 5 โบวช์มพ ูทองสวสัดิ์

6 ณัฐวชัร ์อว่มสอาด 6 ปัณฑติา ภญิโญไพศาล

7 ธนภัทร ธรรมาธคิม 7 ปิยพัชร ์พไิลแสงสรุยี์

8 ธาม แสงเลศิศลิปชยั 8 ผกาวรรณ การถาง

9 นาวนิ เมฆอมัพร 9 พรกนก มว่งหวาน

10 ปัณณทัต ตัง้บวรพเิชฐ 10 พรรษ ศภุวฒัน์กลุ

11 ปารม ีหยุม่ไธสง 11 มนตส์วรรค ์สฤษดิอ์ภรัิกษ์

12 พันธก์านต ์ภวูดนิ 12 วรรณวสิาข ์เอือ้วริยิะโยธนิ

13 ภเูบศ อาภาสตัย์ 13 วริากานต ์ทายะพทัิกษ์

14 ภรูพิงษ์ แซล่ี้ 14 อคัราพร ดวงจันทร์

15 เมธัส นามทพิย์

16 วฒันชยั ส าราญวงศ์

17 วนัชาต ิพทัิกษ์กลุสริิ

18 ไวทนิ สวุรรณดาลัด

19 สทิธศิักดิ ์นุชชาติ

20 สริภัทร วงศท์ศรัตน์

21 อนุวฒัน ์สงัขด์ว้ง

22 อานนท ์ซอโสตถกิลุ

23 ภเูดช ปานเฟือง

สมาคมกฬีาเทเบลิเทนนสิแหง่ประเทศไทย 

ประจ าเดอืน กมุภาพันธ ์2563

เนื่องจากทางสมาคมฯ ปรับระเบยีบการเลือ่นรุน่เพิม่เตมิดังนี ้ใหนั้กกฬีาทีแ่ขง่ขัน รายการระดับ 3 ดาวใหไ้ดรั้บสทิธิเ์ลือ่นรุน่ได ้



ประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ15 ปี ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่ ประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ15 ปี ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่

ไปแขง่ในประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ18 ปี ไปแขง่ในประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ18 ปี

ล าดับ ชือ่ - สกลุ ล าดับ ชือ่ - สกลุ
1 กษิดิเ์ดช นติบิวรกลุ 1 เขมสิรา ดรีุจเิจรญิ

2 ขนัต ิซอโสตถิกิลุ 2 ณัช ศภุวฒันกลุ

3 จริพัฒน ์สธุรรมพรมานพ 3 ณัฐสมิา ดแีกง

4 ชญานนท ์กลุวภัิชวฒันา 4 ปณุยวรี ์สญัญะรืน่

5 ชยานันต ์การถาง 5 พชรพร ชาญวานชิบรกิาร

6 ชลสทิธิ ์บญุทมิ 6 ภัตศราภรณ์ วงละคร

7 ธรีวฒัน ์บญุมี 7 ภัทรภร ภวูดนิ

8 ปารม ีหยุม่ไธสง 8 วริากานต ์ทายะพทัิกษ์

9 ปญูวฒัน ์กา้วหนา้ชัยมงคล 9 ศภุมาศ ปานเขายอ้ย

10 ภมีภพ ศรถีาวร 10 สภัุสสร ดรีุจเิจรญิ

11 ภชุงค ์เจดยีพ์ราหมณ์ 11 FATHMATH DHEEMA ALI

12 ภเูดช ปานเฟือง

13 ภเูบศ อาภาสตัย์

14 รัชพล รัศมปีลั่ง

15 วรีะศักดิ ์สาค าภี

16 เสฎฐวฒุ ิสญัญะโม

17 อานนท ์ซอโสตถกิลุ สมาคมกฬีาเทเบลิเทนนสิแหง่ประเทศไทย 
18 อศิราวฒุ ิธนนันทพ์งศ์ ประจ าเดอืน กมุภาพันธ ์2563

19 พงศพัศ แยม้ลมีลู

20 ธนัชพร ภูเ่สม

21 วศพล ยะทวานนท์

เนือ่งจากทางสมาคมฯ ปรับระเบยีบการเลือ่นรุน่เพิม่เตมิดังนี้ ใหนั้กกฬีาทีแ่ขง่ขนั รายการระดับ 3 ดาวใหไ้ดรั้บสทิธิเ์ลือ่นรุน่ได ้



ประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ12 ปี ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่ ประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ12 ปี ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่

ไปแขง่ในประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ15 ไปแขง่ในประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ15

ล าดับ ชือ่ - สกลุ ล าดับ ชือ่ - สกลุ
1 ณัฐนนท ์เมนะสนิธุ์ 1 เขมสิรา ดรีจุเิจรญิ

2 นนทป์วธิ คงศริธินวชัร์ 2 ณัฏฐณชิา บวัสวุรรณ

3 นมิติร สรอ้ยพวง 3 นันทน์ภัส ชืน่วทิยกลุ

4 ปาราเมศ ใจเย็น 4 ปาณสิรา โภชฌงค์

5 วรเศรษฐ ์บวรธรรมรัตน์ 5 พชรพร ชาญวานชิบรกิาร

6 วศพล ยะทวานนท์ 6 มาธว ีตนัตพิทุธ

7 สราวธุ สงัขรัตน์

8 อรญิชย ์เบญจปิยะพร

9 เอกภพ คงศกัดิศ์รสีกลุ

ล าดับ ชือ่ - สกลุ ล าดับ ชือ่ - สกลุ
1 กันตณัฐ เพ็ชรสนัทัด 1 กลุภัสสร ์วจิติรวริยิะกลุ

2 ชนันตพล นอ้ยสรา้ง 2 ชสิา คชมติร

3 ฐติภัทร ปรชีาญาณ 3 ภัทรสดุา วจิติรธรรม

4 ณัฐพงษ์ ดสูนัเทยีะ 4 คณัสนันท ์อุน่ศริวิงศ์

5 ทชภณ ชา่งประดษิฐ์

6 ธนภัทร หน่อแกว้

7 ธติ ิรวมพล

8 นมิติร สรอ้ยพวง

9 พัทธพล แยม้ลมีลู

10 สทิธนินท ์สงัขรัตน์

ล าดับ ชือ่ - สกลุ ล าดับ ชือ่ - สกลุ
1 ธนกฤต ชมภวูเิศษ 1 วลัยน์ภัสร ์บญุพนิจิพงษ์

2 ปวรศิร ์ทองหลอ่ 2 จติรณดา อุน่จติร

3 ปีสม์ังกร หรัิญญสมบตัิ 3 เวธกา ชยัทัศน์

4 พชิาภพ อนุตรวโิรจนก์ลุ

เนือ่งจากทางสมาคมฯ ปรับระเบยีบการเลือ่นรุน่เพิม่เตมิดงันี้ ใหนั้กกฬีาทีแ่ขง่ขนั รายการระดบั 3 ดาวใหไ้ดรั้บสทิธิเ์ลือ่นรุน่ได ้

สมาคมกฬีาเทเบลิเทนนสิแหง่ประเทศไทย 

ประจ าเดอืน กมุภาพันธ ์2563

ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่ไปแขง่ในประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ10  ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่ไปแขง่ในประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ10

ประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ10 ปี ประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ10 ปี 

 ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่ไปแขง่ในประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ12  ทีม่สีทิธเิลือ่นรุน่ไปแขง่ในประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ12

ประเภทเยาวชนชายอายไุมเ่กนิ8 ปี ประเภทเยาวชนหญงิอายไุมเ่กนิ8 ปี


