COURT A
ประเภท ยุวชน ชาย / 6 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 18 กก. แต่ไม่เกิน 21 กก.
M.J taekwondo

ด.ช. กรวิทย์ จิวรักษา

Fai-fah by tmb

ด.ช. พทรธร เกิดสว่าง

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ช. รัฐนันท์ เติมจิตรอารีย ์
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน หญิง / 6 ปี

รุน
่ B | นํ าหนัก 16 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก.
The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. ไปรยา เติมจิตรอารีย ์

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. ปริณดา แสวงสุข
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน หญิง / 6 ปี

รุน
่ D | นํ าหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
M.J taekwondo

ด.ญ. จิรภิญญา พันฤทธิ

TIGER THAI NAKHONPATHOM

ด.ญ. กนกรัตน์ มองเคน
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COURT A
CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 7-8 ปี

รุน
่ B | นํ าหนัก 21 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
ศูนย์เยาวชนทวีวฒ
ั นา

ด.ช. กันต์ชนก นาวิกาวดาร

NATTAKORN GYM

ด.ช. พีรวิชญ์ สุทธิโพธิ

หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

ด.ช. ด.ช.ศักยพล อินแพง
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 7-8 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
Fai-fah by tmb

ด.ช. ไตรภูม ิ เกิดดี

ศูนย์เยาวชนทวีวฒ
ั นา

ด.ช. ชยานนท์ ผานาค

ทวีศล
ิ ป์ 8

ด.ช. ธัญวรัตน์ บุกขุนทด
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 7-8 ปี

รุน
่ E | นํ าหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
B.W.P. TKD

ด.ช. กิตติกานต์ กิจขจรไพบูลย์

NATTAKORN GYM

ด.ช. ชวัลวรรธ ชาญนํ าสิน
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COURT A
CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 7-8 ปี

รุน
่ G | นํ าหนัก 36 กก.ขึนไป
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา

ด.ช. ณั ฐพัชร์ คงภูรน
ิ าถ

ทวีศล
ิ ป์ 8

ด.ช. นภูม ิ สุขจันทร์
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน หญิง / 7-8 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
ศูนย์เยาวชนทวีวฒ
ั นา

ด.ญ. ลภัสรดา ดอกขัน

B.W.P. TKD

ด.ญ. ชวิกา คุ ้มวงษ์ ด ี

M.J taekwondo

ด.ญ. นันท์นภัส บุญราษี
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ A | นํ าหนักไม่เกิน 24 กก.
ศูนย์เยาวชนทวีวฒ
ั นา

ด.ช. ณั ฐสรุจ บุญเสริม

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ช. วสุ สุยงั กุล
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COURT A
CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ B | นํ าหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
BALCHAKI BANSANG TKD

ด.ช. วุฒภ
ิ ัทร พุฒธิกล
ุ

ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา

ด.ช. ปฐพี อินอําภา

ศูนย์เยาวชนไทย - ญีปุ่ นดินแดง

ด.ช. ถิระ ศิริภรรค์

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ช. ธีรวุต ิ เกิดพร
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
B.W.P. TKD

ด.ช. อนุกล
ู เพ็งสว่าง

หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

ด.ช. ด.ช.อัศม์เดช ปลังศรีสกุล
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ F | นํ าหนัก 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์

ด.ช. ณั ฏฐวัฒน์ ขันตี

DMG Taekwondo

ด.ช. พีรวัส ปาเปี ยม
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COURT A
CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ H | นํ าหนัก 43 กก. ขึนไป
KK.TAEKWONDO

ด.ช. จิรศักดิ ขําเล็ก

NATTAKORN GYM

ด.ช. อินทัช วงษ์รักไทย
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน หญิง / 9-10 ปี

รุน
่ A | นํ าหนักไม่เกิน 24 กก.
หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

ด.ญ. ด.ญ.อัญญกุล ปลังศรีสกุล

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. ชนัญธิดา ภัทติวงค์
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน ชาย / 11-12 ปี

รุน
่ H | นํ าหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
TigerThai Bangyai

ด.ช. พิชญะ คนึงเหตุ

TIGER THAI NAKHONPATHOM

ด.ช. เตชิต เนียมเมือง
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน หญิง / 11-12 ปี

รุน
่ D | นํ าหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. จิดาภา หอมขจร

DMG Taekwondo

ด.ญ. ปริณดา ปิ นสุวรรณ
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COURT A
CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน หญิง / 11-12 ปี

รุน
่ E | นํ าหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
SUPER KICK GYM

ด.ญ. นูรน
ี ธรรมธวัช

หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

ด.ญ. ด.ญ.ปาริฉัตร รู ้วิชา
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CLASS B มือใหม่
ประเภท ยุวชน หญิง / 13-14 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 40 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
C.K TAEKWONDO

ด.ญ. ณั ฐมน กล่อมใสยาศน์

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. อชิรญาณ์ กลับวิลา
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CLASS B มือใหม่
ประเภท เยาวชน ชาย / 15-17 ปี

รุน
่ G | นํ าหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
เอ เทควันโด

นาย อัษฎาวุธ คาน

โรงเรียนกาญจนวัฒน์การกีฬา

นาย รัญชต์ ศรีประชา

TigerThai Bangyai

นาย ปั ณณวัฒน์ สิรโิ ชดก
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COURT A
CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 7-8 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
M.J taekwondo

ด.ช. สุวภัทร เรืองพิศาล

HUAMARK TAEKWONDO TEAM

ด.ช. อิศรา โพธิสว่าง

M.J taekwondo

ด.ช. ปั ณณธร สว่างโรจน์

36
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ A | นํ าหนักไม่เกิน 24 กก.
SUPER KICK GYM

ด.ช. ชินณพัฒน์ ปวริญญานนท์

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ช. พงศกร ฝาพิมาย
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ B | นํ าหนัก 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO สายไหม

ด.ช. กฤตภาส พนิตพงศธร

Special TKD

ด.ช. พิสษ
ิ ฐ์ วาริน

38

COURT A
CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
M.J taekwondo

ด.ช. พงศกร ผาหลัก

BALCHAKI BANSANG TKD

ด.ช. ณั ฐภัทร พันธะไชย

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ช. ศิรวิทย์ จงกิจวรกุล

ทวีศล
ิ ป์ 8

ด.ช. เพชรบูรพา สิงหปรีชา
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 9-10 ปี

รุน
่ D | นํ าหนัก 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
M.J taekwondo

ด.ช. พศวีร์ มาลากุล

DMG Taekwondo

ด.ช. ภวินท์ กําเนิดศรี

M.J taekwondo

ด.ช. เธียรเทพ จีระบํารุงโรจน์
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน หญิง / 9-10 ปี

รุน
่ A | นํ าหนักไม่เกิน 24 กก.
The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. ปิ ยาพัชร ยานะทวี

NATTAKORN GYM

ด.ญ. กานติชนิต มณีคํา
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COURT A
CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 11-12 ปี

รุน
่ A | นํ าหนักไม่เกิน 28 กก.
KK.TAEKWONDO

ด.ช. พงศดากร ครุฑชูชน
ื

BALCHAKI BANSANG TKD

ด.ช. ปรวิทย์ คํานวน
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 11-12 ปี

รุน
่ B | นํ าหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
B.W.P. TKD

ด.ช. ชินวุฒ ิ ศักดิสันเทียะ

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ช. เจษฎา เพ็งปาน
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 11-12 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รวมใจเทควันโด

ด.ช. เศรษฐสิทธิ นินมไทย

โรงเรียนโสมาภาพัฒนา

ด.ช. ธีรพัฒน์ ทองสิมา
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน หญิง / 11-12 ปี

รุน
่ A | นํ าหนักไม่เกิน 28 กก.
BALCHAKI BANSANG TKD

ด.ญ. อภิรดี พรหมภัทร

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. รัชชนิชา มะโรงรัตน์
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COURT A
CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน หญิง / 11-12 ปี

รุน
่ B | นํ าหนัก 28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
KK.TAEKWONDO

ด.ญ. เมธาวี ศิลปกันตัง

NATTAKORN GYM

ด.ญ. โกลัญญา แซ่ตงั
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน หญิง / 11-12 ปี

รุน
่ D | นํ าหนัก 34 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
รวมใจเทควันโด

ด.ญ. ธัญญ์นันทน์ เนียมประยูร

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. อลิสา ทองนุ่น
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 13-14 ปี

รุน
่ B | นํ าหนัก 37 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
BALCHAKI BANSANG TKD

ด.ช. ณภัทร ฤทธิพิทักษ์ วงศ์

NATTAKORN GYM

ด.ช. ชลนที อาภาแสงสว่าง
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CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน ชาย / 13-14 ปี

รุน
่ E | นํ าหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก
M.J taekwondo

ด.ช. จิรวัฒน์ โพธิทอง

BALCHAKI BANSANG TKD

ด.ช. วชิรวิทย์ พุฒธิกล
ุ
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COURT A
CLASS A (Open)
ประเภท ยุวชน หญิง / 13-14 ปี

รุน
่ F | นํ าหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
BALCHAKI BANSANG TKD

ด.ญ. วัลวิภา พรหมภัทร

The Winner Thailand Taekwondo

ด.ญ. ปภาวี หินวิเศษ
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CLASS A (Open)
ประเภท เยาวชน ชาย / 15-17 ปี

รุน
่ C | นํ าหนัก 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
ศูนย์เยาวชนไทย - ญีปุ่ นดินแดง

นาย ณฐกร ธารธนานนท์

JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKARN

นาย วรเมธ มีแทน
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CLASS A (Open)
ประเภท เยาวชน ชาย / 15-17 ปี

รุน
่ E | นํ าหนัก 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
Assumption University

นาย ราเมศวร์ แต่บุญญานุภาพ

โรงเรียนโสมาภาพัฒนา

นาย อนันต์ศก
ั ดิ ลิมประจันทร์
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CLASS A (Open)
ประเภท เยาวชน หญิง / 15-17 ปี

รุน
่ D | นํ าหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
BALCHAKI BANSANG TKD

นางสาว ญาณภัทร เขตสมุทร

NATTAKORN GYM

นางสาว อลีนา อิมแสงจันทร์
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COURT A
CLASS A (Open)
ประเภท ประชาชน ชาย / ปี

รุน
่ D | นํ าหนักเกิน 51 - 55 กก.
Assumption University

ชยุตม์ ทองอยู่

มาสเตอร์นุ ประชานิเวศน์

นาย ปรมัฐ พินจ
ิ กชกร

Assumption University

ปั ณณทัต ผดุงยศ
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CLASS A (Open)
ประเภท ประชาชน ชาย / ปี

รุน
่ E | นํ าหนักเกิน 55 - 59 กก.
Assumption University

พศวัต สุขสวัสดิ ณ อยุธยา

Assumption University

วนัส แสงเทียนประไพ
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CLASS A (Open)
ประเภท ประชาชน ชาย / ปี

รุน
่ F | นํ าหนักเกิน 59 - 63 กก.
ศูนย์เยาวชนไทย - ญีปุ่ นดินแดง

นายฐิตภ
ิ ม
ู ิ ชัยเลิศ

โรงเรียนโสมาภาพัฒนา

เจตพัฒน์ ทองสิมา
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CLASS A (Open)
ประเภท ประชาชน หญิง / ปี

รุน
่ D | นํ าหนักเกิน 46 - 49 กก.
Assumption University

จุฑาลักษณ์ สิทธิผล

Assumption University

พลอยพัชชา สีนวลธนกร
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COURT A
CLASS A (Open)
ประเภท ประชาชน หญิง / ปี

รุน
่ F | นํ าหนักเกิน 52 - 55 กก.
Assumption University

ชนกานต์ เสาวรส

Assumption University

บุญญดา ปิ ดตาระโพธิ

ศูนย์เยาวชนไทย - ญีปุ่ นดินแดง

น.ส.กัลย์สช
ุ า จําปาเทศ
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CLASS A (Open)
ประเภท ประชาชน หญิง / ปี

รุน
่ G | นํ าหนักเกิน 55 - 59 กก.
Assumption University

ณั ฐวดี ฤทธิศล
ี

Assumption University

รัชนีกร สูนประหัต

Assumption University

ถิรดา ศรีบญ
ุ โรจน์

Assumption University

แพรวพรรณ วรรณโอสถ
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CLASS A (Open)
ประเภท ประชาชน หญิง / ปี

รุน
่ I | นํ าหนักเกิน 63 กก. ขึนไป
Assumption University

กนกทิพย์ สูนประหัต

JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKARN

นางสาว วริศรา อินทร์แป้ น

Assumption University

ณั ฐวิภา อินทรสมบัต ิ

60
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