
POOMSAE INDIVIDUAL 

สายเหลือง ยุวชน อายุ 5- 6 ปี PRINT 

 3266 ด.ช.ธรณิศ ศรีจันทะ Yellow NKR TEAM 

 3419 ฉัตรเพชร โอเว่นโจนส์ Yellow CTM.GYM 

 3389 เกวลี น้อยจันทร์ White Nang Rong TKD 

 3398 เกวลี น้อยจันทร์ Yellow NRTKD 

 3420 แจก็เกอลีน แตโรลีนโจนส์ Yellow CTM.GYM 

 3421 กชพรรณ ชนกศรัณย์ Yellow CTM.GYM 

 3431 ภญิญดา เรืองศรี Yellow Tiger Thaiพษิณุโลก 

สายเหลือง รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี PRINT 

 3267 ด.ช.ลีออน อสิรภาพ มอร์รีส Yellow NKR TEAM 

 3268 ด.ช.สรวชิญ์ นนฤาชา Yellow NKR TEAM 

 3359 ปาฏิหาริย์ วงศ์วนิชกังวาฬ Yellow SRN KORAT 

 3365 ทวีศักดิ ดวนลี Yellow ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

 3375 กิติชา รูปเหมาะ Yellow ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

 3422 ภูรี พรวนิไทย Yellow CTM.GYM 

 3432 ณัฎฐกร รัตนศิริณิชกุล Yellow Tiger Thaiพษิณุโลก 

 3439 ด.ญ.สุจริา โรเบิร์ต Yellow ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี 

 3441 ด.ช.อทิธิพล เจริญผล Yellow ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี 



สายเหลือง รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี PRINT 

 3360 ด.ช. อาํนาจ สิงห์สทธิโสทร Green Boom Taekwondo Academy 

 3368 ภัทรพงษ์ ผวิผ่อง Yellow ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

 3424 กิตตพิันธ์ุ ชนกครัณย์ Yellow CTM.GYM 

 3438 ด.ญ.ณิชาภัทร์ สิมโสม Yellow ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี 

 3448 ด.ช.กวนิ คตจาํปา Yellow ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี 

 3447 ด.ช.กฤศ อนิทรวศิิษฐ์ Yellow LMC จังหวัดเลย 

 3369 ภัทรธิดา ผวิผ่อง Yellow ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

 3423 เนตรนัดดา ทองโสภติ Yellow CTM.GYM 

สายเหลือง รุ่นยุวชน อายุ 11-12 ปี PRINT 

 3376 ณภัทร ศิริรัตน์ Yellow ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

 3361 ด.ญ.ภัทรมน ธนากิจรุ่งเรือง Red Boom Taekwondo Academy 

 3363 ด.ญ. ภัทรกมล เหล่าอรรคะ Yellow suprakorn 

 3364 ด.ญ. วานิชญา ทานาม Yellow suprakorn 

สายเหลือง รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี PRINT 

 3373 นราวชิญ์ อุดมครบ Yellow ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

สายเหลือง รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี PRINT 

 3367 อาภัสรา ยุนิลา Yellow ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 



 3443 น.ส.สุชญา รักษาแสง Yellow เดชน์ลิขติ ยมิ สกลนคร 

สายเหลือง รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี PRINT 

 3442 นาย สุริยะ มาตกําจร Yellow MSU TKD 

สายเขียว ยุวชน อายุ 5- 6 ปี PRINT 

 3271 ด.ช.ธนโชติ อาจสม Green NKR TEAM 

สายเขียว รุ่นยุวชน อาย ุ7-8 ปี PRINT 

 3377 ปัณณวชิญ์ นาระกุล Green Believe Martial Arts Academy 

 3429 ด.ช.ณัฐกร กลินเกษร Green ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี 

 3449 ด.ช.ภคนิ พรหมพุทธา Green LMC จังหวัดเลย 

 3272 ด.ช.เดชาวัต เพง็สว่าง White NKR TEAM 

 3287 ด.ญ. พรศิรินทร์ ศิริสุทธิ Green NKR TEAM 

 3427 ด.ญ.ธัญญ์ชยา ผาจวง Green ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี 

สายเขียว รุ่นยุวชน อาย ุ9-10 ปี PRINT 

 3430 กันต์ระพี สุพรมพันธ์ุ Green CTM.GYM 

 3437 ด.ช.ณัฐกฤต กเสมิสิน Green ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี 

 3276 ด.ญ.ปภารติ ศรีจาํนงค์ Green NKR TEAM 

สายเขียว รุ่นยุวชน อาย ุ11-12 ปี PRINT 

 3274 ด.ช.นครินทร์ โคตรบัว Green NKR TEAM 



 3370 ณรภัทร บุตรวงค์ Green ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

 3362 Jada Bianca King Green Believe Martial Arts Academy 

สายเขียว รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี PRINT 

 3273 ด.ญ.เทรีซ่า มาริสา วอลเกอร์ Green NKR TEAM 

สายเขียว รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี PRINT 

 3374 อนิสรา ประเทศสิงห์ Green ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

สายฟ้า รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี PRINT 

 3450 ด.ช. ชุติเดช ภควรันโชต Blue LMC จังหวัดเลย 

 3381 ภัทรพล พันธ์ฉาย White Nang Rong TKD 

 3395 ด.ช. กิตติคุณ ชมอนิทร์ White ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

สายฟ้า รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี PRINT 

 3277 ด.ช.ศศธร เพง็หมุ่ย Blue NKR TEAM 

 3433 รชตะ สุขประเสริฐ Blue Tiger Thaiพษิณุโลก 

 3444 ด.ช.ตฤณภัท ครุฑชัย Blue เดชน์ลิขติ ยมิ สกลนคร 

สายฟ้า รุ่นยุวชน อายุ 11-12 ปี PRINT 

 3275 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรีนนท์ชัย Blue NKR TEAM 

 3380 ด.ญ.ภาวณีิ เปจะโปะ Blue Boom Taekwondo Academy 



 3400 ภัทรธิดา พันธ์ฉาย Blue NRTKD 

 3434 ณัชชา ทพินัต Blue Tiger Thaiพษิณุโลก 

 3383 ภัทรธิดา พันธ์ฉาย White Nang Rong TKD 

สายฟ้า รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี PRINT 

 3388 นางสาวญาณวภิา ปรีชากุล Blue NKR TEAM 

สายนําตาล รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี PRINT 

 3411 ภัทรพล พันธ์ฉาย Brown NRTKD 

 3384 ภัทรพล พันธ์ฉาย White Nang Rong TKD 

 3278 ด.ญ.ประตภิา รอบรู้ Brown NKR TEAM 

สายนําตาล รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี PRINT 

 3445 ด.ช.ตฤณภัท ครุฑชัย Brown เดชน์ลิขติ ยมิ สกลนคร 

 3435 กานต์กมล ยาห้องกาศ Brown Tiger Thaiพษิณุโลก 

 3446 ด.ญ.พีชานิกา จามน้อยพรม Brown เดชน์ลิขติ ยมิ สกลนคร 

สายนําตาล รุ่นยุวชน อายุ 11-12 ปี PRINT 

 3406 ด.ญ. ปณฺศิรา ไชยสิงหาญ Brown ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

สายนําตาล รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี PRINT 

 3407 ด.ช. ณัฐนนท์ อนิทรปัก Brown ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 



 3401 ด.ญ. ชมนภา บุตรกัณหา Brown ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

สายนําตาล รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี PRINT 

 3404 พมิพชิชา มหทิธิโชต ิ Brown NRTKD 

สายแดง รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี PRINT 

 3410 ด.ช. ศักดวิรินทร์ โอภาชาต ิ Red ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

สายแดง รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี PRINT 

 3280 ด.ช.นวทรัพย์ พลัวพันธ์ Red NKR TEAM 

 3451 ด.ญ.อรปรียา ผลาเหมิ Red LMC จังหวัดเลย 

สายแดง รุ่นยุวชน อายุ 11-12 ปี PRINT 

 3408 ด.ช. เลออน เบาไมสเตอร์ Red ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

สายแดง รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี PRINT 

 3457 ด.ญ.บรรธิตา บรรพลา Black LMC จังหวัดเลย 

สายแดง รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี PRINT 

 3409 นายวรภพ ขันละไว Red ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

 3405 พมิพชิชา มหทิธิโชต ิ Red NRTKD 

สายดํา รุ่นยวุชน อายุ 7-8 ปี PRINT 

 3412 ด.ช. คณิน พุทธรักษ์ Black ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 



สายดํา รุ่นยวุชน อายุ 9-10 ปี PRINT 

 3413 ด.ช. เอกภวษิย์ วศิิษฏ์ชัยนนท์ Black ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

 3414 ด.ช. อาลี ฮัยดัร อนันต์นับ Black ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

 3452 ด.ช.ทักษภูมิ มาตย์วังแสง Black LMC จังหวัดเลย 

 3453 ด.ช.ฐิรณัฐ คตธมาตย์ Black LMC จังหวัดเลย 

 3416 ด.ญ. ซนิา เอกเกอร์คงิ Black ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

สายดํา รุ่นยวุชน อายุ 11-12 ปี PRINT 

 3402 ปันณธร กลินสมหวัง Black NRTKD 

 3415 ด.ช. พริะพัฒน์ โอภาชาต ิ Black ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

 3417 ด.ช. สหรัตน์ แสงสุวรรณ์ Black ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

 3454 ด.ช. ทีปกรโชติ วโิคตร Black LMC จังหวัดเลย 

 3455 ด.ช.จริพัฒน์ คตธมาตย์ Black LMC จังหวัดเลย 

 3386 ปันณธร กลินสมหวัง White Nang Rong TKD 

 3378 ด.ญ.อรชพร ชัยบัง Black JC MASTER JOE 

สายดํา รุ่นเยาวชนอาย ุ13-14 ปี PRINT 

 3379 ด.ช.ธนโชติ ทองรี Black JC MASTER JOE 

 3456 ด.ช. ฆนพัต ระเบียบแหวน Black LMC จังหวัดเลย 

 3403 กมลฉัตร พูนมัน Black NRTKD 



 3458 ด.ญ. พมิพ์ญาดา มาตย์วังแสง Black LMC จังหวัดเลย 

 3459 ด.ญ.ณัทภร สอนศรี Black LMC จังหวัดเลย 

 3460 ด.ญ. ลินลภัทร งามชัด Black LMC จังหวัดเลย 

 3387 กมลฉัตร พูนมัน White Nang Rong TKD 

สายดํา รุ่นเยาวชนอาย ุ15-17 ปี PRINT 

 3418 นางสาวชลธิชา ถานะมัน Black ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

 3461 นางสาว สวรินทร์ คาํแก้ว Black LMC จังหวัดเลย 

สายขาว ยุวชน อายุ 5-6 ปี PRINT 

 3390 ด.ช. กิตตินันท์ แสงสว่าง White ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

สายขาว รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี PRINT 

 3393 ด.ช. ชนิกฤต วงศ์ตระกูลพพิฒั White ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี 

สายขาว รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี PRINT 

 3372 ญาน่า วอซาสกา White ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 

สายขาว รุ่นเยวาชน อายุ 13-14 ปี PRINT 

 3426 ด.ช.ศราวุธ จลุกองฮ้อ White ARK 

สายขาว รุ่นเยาวชน อายุ 15-17ปี PRINT 

 3371 วภิาดา ภูแนบเนียน White ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี 
 

 



POOMSAE  PAIR 

สายเหลือง รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี  

ยมิ ไฟท์เตอร์ เอส อุดรธานี   ภัทรพงษ์ ผวิผ่อง, ภัทรธิดา ผวิผ่อง,  

ยมิ CTM.GYM 
  ด.ญ เนตรนัดดา ทองโสภติ, ด.ช กติติพันธ์ุ 

ชนกครัณย์,  

 

สายฟ้า รุ่นยุวชน อายุ 11-12 ปี  

ยมิ Nang Rong TKD   ภัทรพล พันธ์ฉาย, ภัทรธิดา พันธ์ฉาย,  

ยมิ NRTKD   ภัทรพล พันธ์ฉาย, ภัทรธิดา พันธ์ฉาย,  

 

สายดํา รุ่นเยาวชนอาย ุ13-14 ปี  

ยมิ Nang Rong TKD   ปันณธร กลินสมหวัง, กมลฉัตร พูนมัน,  

ยมิ NRTKD   ปันณธร กลินสมหวัง, กมลฉัตร พูนมัน,  

 

สายเหลือง ยุวชน อายุ 5- 6 ปี  

ยมิ CTM.GYM 
  ด.ช ฉัตรเพชร โอเว่นโจนส์, ด.ญ แจก็เกอลีน แค

โรลีนโจนส์,  

 

สายเหลือง รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี  

ยมิ CTM.GYM   ด.ญ กชพรรณ ชนกศรัญย์, ด.ช ภูรี พรวนิไทย,  

ยมิ ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี   ด.ญ.ณิชาภัทร์ สิมโสม, ด.ญ.สุจริา โรเบิรต์,  

 

สายขาว รุ่นยุวชน อาย ุ5-6 ปี  



ยมิ ชมรมเทควันโดจังหวดัอุดรธานี 
  ด.ช. กติตินันท์ แสงสว่าง, ด.ช. ชนิกฤต วงศ์

ตระกูลพพิัฒ,  

 

สายนําตาล รุ่นเยาวชนอายุ 13-14 ปี  

ยมิ ชมรมเทควันโดจังหวดัอุดรธานี 
  ด.ญ. ชมนภา บุตรกัณหา, ด.ช. ณัฐนนท์ อนิทรปัก

,  

 

สายดํา รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี 

ยมิ ชมรมเทควันโดจังหวดัอุดรธานี 
  ด.ช. เอกภวษิย์ วศิิษฏ์ชัยนนท์, ด.ช. อาลี ฮยัดัร 

อนันต์นับ,  

 

สายเขียว รุ่นยุวชน อาย ุ7-8 ปี  

ยมิ ชมรมเทควันโดหนองสาํโรงอุดรธานี   ด.ญ.ธัญญ์ชยา ผาจวง, ด.ช.ณัฐกร กลินเกษร,  

 

สายนําตาล รุ่นยุวชน อายุ 9-10 ปี  

ยมิ เดชน์ลิขติ ยมิ สกลนคร 
  ด.ช.ตฤณภัท ครุฑชัย, ด.ญ.พีชานิกา จามน้อย

พรม,  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



POOMSAE TEAM 

 

สายดํา รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี (ขนึไป)  

JC MASTER JOE นายพัชรพล ศรีสวสัด,ิ นายหัตธชยั ประเสริฐสุข, ด.ช.ธนโชติ ทองรี,  

 

สายเหลือง รุ่นยุวชน อายุ 7-8 ปี  

CTM.GYM 
ด.ช ฉัตรเพชร โอเว่นโจนส์, ด.ช ภูรี พรวนิไทย, ด.ช กิตติพันธ์ุ 

ชนกครัณย์,  

CTM.GYM 
ด.ญ แจก็เกอลีน แคโรลีนโจนส์, ด.ญ กชพรรณ ชนกศรัณย์, ด.ญ 

เนตรนัดดา ทองโสภติ,  

ชมรมเทควันโดหนอง

สําโรงอุดรธานี 
ด.ญ.ณิชาภัทร์ สิมโสม, ด.ญ.สุจริา โรเบิรต์, ด.ช.กวนิ คตจาํปา,  

 

สายดํา รุ่นยวุชน อายุ 9-10 ปี  

ชมรมเทควันโดจังหวัด

อุดรธานี 

ด.ช. คณิน พุทธรักษ์, ด.ช. เอกภวษิย์ วศิิษฏ์ชัยนนท์, ด.ช. อาลี 

ฮัยดัร อนันต์นับ,  

 

สายดํา รุ่นยวุชน อายุ 11-12 ปี  

LMC จังหวัดเลย 
ด.ช. ฆนพัต ระเบียบแหวน, ด.ช. จริพัฒน์ คตธมาตย์, ด.ช. จริณัฐ 

คตธมาตย์,  

 



สายดํา รุ่นเยาวชนอาย ุ13-14 ปี  

LMC จังหวัดเลย 
ด.ญ.พรรธิตา บรรพลา, ด.ญ. พมิพ์ญาดา มาตย์วังแสง, ด.ญ.ณัทภร 

สอนศรี,  

 

 

  

 

 


