
 

คูท่ ี� จํานวนคู่ คูท่ ี� จํานวนคู่

1-10 10 101-107 7 17

11-18 8 108-114 7 15

19-26 8 115-118 4 12

27-34 8 119-122 4 12

35-42 8  -  - 8

43-46 4 123-126 4 8 รอบชงิชนะเลศิ

46 26

9 ธนัวาคม 2564

10 ธนัวาคม 2564

7 ธนัวาคม 2564

11 ธนัวาคม 2564

เริ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น.

กําหนดการแขง่ขนั 

มวยสากลยวุชน 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� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

เปเปอรเ์วท พมิพน์ภิา กรมไทยวงค์ รร.อาจสามารถ

44กก.(ญ) วดพีรรณ รตันพนัธ์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช WO

เปเปอรเ์วท เปมกิา พยงูเกษม รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 5:0

44กก.(ญ) ณัฐณชิา สนุทรอนิทร์ รร.สามโคก

เปเปอรเ์วท จริาภทัร สวุรรณคํา รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 2

44กก.(ญ) ณัฐฐฐ์กาญณ์ จันทรพ์รมมนิทร์ สกฬ.จ.ลําปาง

แบนตั)มเวท นฤชล เครอืพมิาย รร.กฬ.จ.อา่งทอง RSC 2

48กก.(ญ) พัชรพร ทรายงาม รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

แบนตั)มเวท เอมมกิา ฟบูตุร สกฬ.จ.ลําปาง RSC 1

48กก.(ญ) ชนสิรา เพยีรพทิักษ์ รร.สามโคก

แบนตั)มเวท ชนัญชติา ณวจิติร รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

48กก.(ญ) ศริพิร ไชยสทิธ์ รร.อาจสามารถ WP 0:5

แบนตั)มเวท จรีะนันท์ ดาบพลหาร รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

48กก.(ญ) ปวนัรตัน์ ทะวงัศด์ ี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

เปเปอรเ์วท กติตพิงษ์ กลําภกัดิ4 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี WP 5:0

44กก. ธันยบรูณ์ ไทรเกต รร.สามโคก

เปเปอรเ์วท ธนกร ศริสิกลุสงัขกร รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 5:0

44กก. พงศกร หวังแดง รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

เปเปอรเ์วท กรงัปี โบขนุทด รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา RSC 2

44กก. พงศกร ทักแกว้ สกฬ.จ.ลําปาง

เปเปอรเ์วท สรุเดช ชนินอก รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ RSC 2

44กก. สัจจานนท์ รุง่เลศิ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

เปเปอรเ์วท ทติฏพิงษ์ อนิกรอง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

44กก. สาระวนิ นามคณุ รร.กฬ.จ.ตรัง

ฟลายเวท ณฏัฐพ์งศ์ ทาแนน่ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี RSC 3

50กก. ธนสิร ชชูาติ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

ฟลายเวท ภทัรวธุ แสงโทโพ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ RSC 1

50กก. ณัฐวฒุิ สรอ้ยมาลนุ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

ฟลายเวท นนทวัฒน์ ลักษณะ รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

50กก. ทตัพงศ์ บญุโคตร รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา RSC 2

ฟลายเวท ธนชยั เกดิสนัโดด รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 5:0

50กก. เมธาสทิธ์ มาโพธิ2 สกฬ.จ.ลําปาง

ฟลายเวท สรุพงษ์ เจรญิใจ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

50กก. ปฐวี มเิถาวลัย์ รร.อาจสามารถ WP 0:5

ชื�อ - สกลุ

1 101

2 102

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลยวุชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 6 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 11:00 น. 

5 105

6 106

3 103

4 104

9 2

10 3

7 107

8 1

13 6

14 7

11 4

12 5

17 10

15 8

16 9



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

พนิเวท อนตุรา พื8นพนัธ์ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี WP 5:0

46กก.(ญ) ปัทมนันท์ พงษ์หรัิญชนิทัต รร.สามโคก

พนิเวท กญัญาภทัร เบา้นอก รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 5:0

46กก.(ญ) ศริประภา  นาตมิ สกฬ.จ.ลําปาง

พนิเวท พรปวณี์ ศรชียั รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

46กก.(ญ) รมณี เทพอนิแดง รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

พนิเวท มลชนก แสงกลุ รร.อาจสามารถ

46กก.(ญ) ศรณัพร ผลพนู รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ RSC 1

ฟลายเวท จริาภรณ์ วชันะจาํนงค์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช WP 4:1

50กก.(ญ) สโรชนิี เจนแดง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ฟลายเวท นฐัจมิา เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก RSC 2

50กก.(ญ) ชวัลลักษณ์ สอนนํา รร.อาจสามารถ

ฟลายเวท ญาณศิา ไวที สกฬ.จ.ลําปาง

50กก.(ญ) ธนชัพร ทบัเชยีงทอง รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

พนิเวท สรวทิญ์ จนัทระ รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก RSC 2

46กก. ธนวัฒน์ บัวจูม รร.อาจสามารถ

พนิเวท เกยีรตศิกัด ิ4 สขุว ี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ KO 1

46กก. ณัฐพงษ์ สามารถ รร.กฬ.จ.ตรัง

พนิเวท ศภุณัฐ พันทวี รร.กฬ.จ.อา่งทอง

46กก. ศริวิฒัน์ ดาศรี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 2:3

พนิเวท ศกัดิ4รนิทร ์ พชิญธรรมกลุ สกฬ.จ.ลําปาง RSC 1

46กก. ทนงศักดิ2 กง้ยี� รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

P ศรัญ4ู ตอ่เล็ก รร.กฬ.จ.ตรัง

48กก. วชริะวทิย์ บญุกศุล รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท ธนะธน รกัอรณุ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช WP 4:1

48กก. อภริณู อัศวกัญจน์ สกฬ.จ.ลําปาง

ไลทฟ์ลายเวท ณัฐจักรพันธ์ ดศิโพธิ2 รร.สามโคก

48กก. ปิตพิงค์ คําทอง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท ธนพล กําลังเลศิ รร.อาจสามารถ

48กก. อนชุติ ทะนานคํา รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี RSC 2

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลยวุชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 7 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

3 110

4 111

ชื�อ - สกลุ

1 108

2 109

7 114

8 11

5 112

6 113

11 14

12 15

9 12

10 13

15 18

13 16

14 17



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

เปเปอรเ์วท โสรญา ใจพนิจิ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

44กก.(ญ) วดพีรรณ รตันพนัธ์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช WP 0:5

เปเปอรเ์วท เปมกิา พยงูเกษม รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

44กก.(ญ) จริาภทัร สวุรรณคํา รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 1:4

แบนตั)มเวท นฤชล เครอืพมิาย รร.กฬ.จ.อา่งทอง

48กก.(ญ) เอมมกิา ฟบูตุร สกฬ.จ.ลําปาง RSC 1

แบนตั)มเวท ศริพิร ไชยสทิธ์ รร.อาจสามารถ

48กก.(ญ) ปวนัรตัน์ ทะวงัศด์ ี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

เปเปอรเ์วท ชาตนัิกรบ แสนเสมอ รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด

44กก. กติตพิงษ์ กลําภกัดิ4 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี WP 0:5

เปเปอรเ์วท ธนกร ศริสิกลุสังขกร รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

44กก. กรงัปี โบขนุทด รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 1:4

เปเปอรเ์วท นัฐพล คํารนิ รร.อาจสามารถ

44กก. สรุเดช ชนินอก รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 0:5

เปเปอรเ์วท ทติฏพิงษ์ อนิกรอง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

44กก. ธนกร ชวนพศิ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ฟลายเวท ปกาศติ บัวทอง รร.กฬ.จ.ตรัง

50กก. ณฏัฐพ์งศ์ ทาแนน่ รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 0:5

ฟลายเวท ภทัรวธุ แสงโทโพ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 5:0

50กก. ทัตพงศ์ บญุโคตร รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ฟลายเวท ณัฐภมูนิทร์ ทองกลํ�า รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

50กก. ธนชยั เกดิสนัโดด รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

ฟลายเวท ปฐวี มเิถาวลัย์ รร.อาจสามารถ WP 4:1

50กก. ภาคไินต บญุเจรญิ รร.สามโคก

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลยวุชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 8 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

3 117

4 118

ชื�อ - สกลุ

1 115

2 116

7 21

8 22

5 19

6 20

11 25

12 26

9 23

10 24



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

พนิเวท อนุตรา พื)นพันธ์ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

46กก.(ญ) กญัญาภทัร เบา้นอก รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 2:3

พนิเวท รมณี เทพอนิแดง รร.กฬ.จ.อา่งทอง

46กก.(ญ) ศรณัพร ผลพนู รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 2:3

ฟลายเวท ธันยช์นก บัวงาม รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

50กก.(ญ) จริาภรณ์ วชันะจาํนงค์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช WP 0:5

ฟลายเวท นัฐจมิา เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก

50กก.(ญ) ธนชัพร ทบัเชยีงทอง รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

พนิเวท ชยางกรู แสวงพชื รร.สามโคก

46กก. สรวชิญ์ จนัทระ รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 2:3

พนิเวท เกยีรตศิกัด ิ4 สขุว ี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ RSC 2

46กก. สทุัศน์ มณีศรี รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

พนิเวท อนุรักษ์ บญุรอด รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

46กก. ศริวิฒัน์ ดาศรี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี WP 0:5

พนิเวท ศักดิ2รนิทร์ พชิญธรรมกลุ สกฬ.จ.ลําปาง

46กก. ชลสทิธิ4 คชสทิธิ4 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ RSC 2

ไลทฟ์ลายเวท คฑาวธุ เดนิสันเทยีะ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

48กก. วชริวทิย์ บญุกศุล รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท ธนะธน รักอรณุ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

48กก. ณฐัพงษ์ พมิเสน รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 0:5

ไลทฟ์ลายเวท อภชิติ แจม่ดี รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 5:0

48กก. ปิตพิงค์ คําทอง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

ไลทฟ์ลายเวท อนุชติ ทะนานคํา รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

48กก. พฒุพิงศ์ ทองโชติ รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลยวุชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 9 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

3 121

4 122

ชื�อ - สกลุ

1 119

2 120

7 29

8 30

5 27

6 28

11 33

12 34

9 31

10 32



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

เปเปอรเ์วท กติตพิงษ์ กลําภักดิ2 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

44กก. กรงัปี โบขนุทด รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา WP 0:5

เปเปอรเ์วท สรุเดช ชนินอก รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 5:0

44กก. ทติฏพิงษ์ อนิกรอง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

พนิเวท สรวชิญ์ จันทระ รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

46กก. เกยีรตศิกัด ิ4 สขุว ี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

พนิเวท ศริวัิฒน์ ดาศรี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

46กก. ชลสทิธิ4 คชสทิธิ4 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 0:3

ไลทฟ์ลายเวท วชริวทิย์ บญุกศุล รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 5:0

48กก. ณัฐพงษ์ พมิเสน รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ไลทฟ์ลายเวท อภชิติ แจม่ดี รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 4:1

48กก. พฒุพิงศ์ ทองโชติ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

ฟลายเวท ณัฏฐพ์งศ์ ทาแน่น รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

50กก. ภทัราวธุ แสงโทโพ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 0:5

ฟลายเวท ธนชยั เกดิสนัโดด รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 5:0

50กก. ปฐวี มเิถาวัลย์ รร.อาจสามารถ

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลยวุชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

วนัที� 10 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 13:00 น. 

3 37

4 38

ชื�อ - สกลุ

1 35

2 36

7 41

8 42

5 39

6 40



หนา้ที� 1

ลําดบัที� คูท่ ี� รุน่ สงักดั ผลการแขง่ขนั

วดพีรรณ รัตนพันธ์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

เปเปอรเ์วท จริาภทัร สวุรรณคํา รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 0:5

44กก.(ญ) โสรญา ใจพนิจิ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี เหรยีญทองแดง

เปมกิา พยงูเกษม รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ เหรยีญทองแดง

กัญญาภัทร เบา้นอก รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

พนิเวท ศรณัพร ผลพนู รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

46กก.(ญ) อนุตรา พื)นพันธ์ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี เหรยีญทองแดง

รมณี เทพอนิแดง รร.กฬ.จ.อา่งทอง เหรยีญทองแดง

เอมมกิา ฟบูตุร สกฬ.จ.ลําปาง

แบนตั)มเวท ปวนัรตัน์ ทะวงัศด์ ี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ WP 0:5

48กก.(ญ) นฤชล เครอืพมิาย รร.กฬ.จ.อา่งทอง เหรยีญทองแดง

ศริพิร ไชยสทิธ์ รร.อาจสามารถ เหรยีญทองแดง

จริาภรณ์ วัชนะจํานงค์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

ฟลายเวท ธนชัพร ทบัเชยีงทอง รร.กฬ.จ.อา่งทอง WP 2:3

50กก.(ญ) ธันยช์นก บัวงาม รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี เหรยีญทองแดง

นัฐจมิา เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก เหรยีญทองแดง

กรังปี โบขนุทด รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

เปเปอรเ์วท สรุเดช ชนินอก รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 0:5

44กก. กติตพิงษ์ กลําภักดิ2 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี เหรยีญทองแดง

ทติฏพิงษ์ อนิกรอง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก เหรยีญทองแดง

เกยีรตศัิกดิ2 สขุวี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

พนิเวท ชลสทิธิ4 คชสทิธิ4 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ WP 0:5

46กก. สรวชิญ์ จันทระ รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก เหรยีญทองแดง

ศริวัิฒน์ ดาศรี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี เหรยีญทองแดง

วชริวทิย์ บญุกศุล รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ไลทฟ์ลายเวท อภชิติ แจม่ดี รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก WP 0:5

48กก. ณัฐพงษ์ พมิเสน รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา เหรยีญทองแดง

พฒุพิงศ์ ทองโชติ รร.กฬ.จ.อา่งทอง เหรยีญทองแดง

ภทัราวธุ แสงโทโพ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์ RSC 2

ฟลายเวท ธนชยั เกดิสันโดด รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

50กก. ณัฏฐพ์งศ์ ทาแน่น รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี เหรยีญทองแดง

ปฐวี มเิถาวัลย์ รร.อาจสามารถ เหรยีญทองแดง

2

7 45

6 44

โปรแกรมการแขง่ขนั
มวยสากลยวุชน ชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย  ประจําปี  2564

รอบชงิชนะเลศิ

วนัที� 11 ธนัวาคม 2564   ณ ศนูยฝึ์กกฬีาแหง่ชาตมิวกเหล็ก  จ.สระบุร ี

ชื�อ - สกลุ

1 123

เร ิ�มแขง่ขนัเวลา 12:05 น. 

124

8 46

3 125

4 126

5 43



ชาตนัิกรบ แสนเสมอ ( รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด )

19 อบุลราชธานี

กติตพิงษ์ กลําภักดิ� ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
WP 0:5

1 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

ธันยบรูณ์ ไทรเกต ( รร.สามโคก )
WP 5:0

35 นครนครราชสมีา

ธนกร ศริสิกลุสงัขกร ( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
WP 0:5

2 รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

พงศกร หวังแดง ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WP 5:0

20 นครราชสมีา

กรังปี โบขนุทด ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )
WP 1:4

3 รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

พงศกร ทักแกว้ ( สกฬ.จ.ลําปาง )
RSC 2

43 นครสวรรค์
WP 2:3

นัฐพล คํารนิ ( รร.อาจสามารถ )

21 นครสวรรค์

สรุเดช ชนินอก ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)
WP 0:5

4 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

สจัจานนท ์รุง่เลศิ ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
RSC 2

36 นครสวรรค์

ทติฏพิงษ์ อนิกรอง ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )
WP 5:0

5 รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

สาระวนิ นามคณุ ( รร.กฬ.จ.ตรัง )
WP 5:0

22 พษิณุโลก
WP 5:0

ธนกร ชวนพศิ ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )

เปเปอรเ์วท นํ 
าหนกัไมเ่กนิ 44 กโิลกรมั



ชยางกรู แสวงพชื ( รร.สามโคก )

27 พษิณุโลก

สรวชิญ ์จันทระ ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )
WP 2:3

11 รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

ธนวัฒน ์บวัจมู ( รร.อาจสามารถ )
RSC 2

37 ศรสีะเกษ

เกยีรตศิกัดิ' สขุว ี( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 0:5

12 รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ณัฐพงษ์ สามารถ ( รร.กฬ.จ.ตรัง )
KO 1

28 ศรสีะเกษ
RSC 2

สทุัศน ์มณีศร ี( รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี )

44 นครสวรรค์
WP 0:3

อนุรักษ์ บญุรอด ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )

29 สพุรรณบรุี

ศภุณัฐ พันทว ี( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
WP 0:5

13 รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

ศริวิัฒน ์ดาศร ี( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
WP 2:3

38 นครสวรรค์

ศกัดิ'รนิทร ์พชิญธรรมกลุ ( สกฬ.จ.ลําปาง )
WP 0:3

14 สกฬ.จ.ลําปาง

ทนงศกัดิ' กง้ยี/ ( รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด )
RSC 1

30 นครสวรรค์
RSC 2

ชลสทิธิ' คชสทิธิ' ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)

พนิเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 46 กโิลกรมั



คฑาวธุ เดนิสนัเทยีะ ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)

31 ศรสีะเกษ

ศรัญ� ูตอ่เล็ก ( รร.กฬ.จ.ตรัง )
WP 0:5

15 รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

วชริวทิย ์บญุกศุล ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 0:5

39 ศรสีะเกษ

ธนะธน รักอรณุ ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WP 5:0

16 รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

อภริณู อศัวกญัจน ์( สกฬ.จ.ลําปาง )
WP 4:1

32 นครราชสมีา
WP 0:5

ณัฐพงษ์ พมิเสน ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )

45 พษิณุโลก
WP 0:5

อภชิติ แจม่ด ี( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )

33 พษิณุโลก

ณัฐจักรพันธ ์ดศิโพธิ, ( รร.สามโคก ) WP 5:0

17 รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

ปิตพิงค ์คําทอง ( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
WP 0:5

40 พษิณุโลก

ธนพล กําลงัเลศิ ( รร.อาจสามารถ )
WP 4:1

18 รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี

อนุชติ ทะนานคํา ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
RSC 2

34 อา่งทอง
WP 0:5

พฒุพิงศ ์ทองโชต ิ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )

ไลทฟ์ลายเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 48 กโิลกรมั



ปกาศติ บวัทอง ( รร.กฬ.จ.ตรัง )

23 สพุรรณบรุี

ณัฏฐพ์งศ ์ทาแน่น ( รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุ ี)
WP 0:5

6 รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี

ธนสิร ชชูาต ิ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
RSC 3

41 นครสวรรค์

ภัทราวธุ แสงโทโพ ( รร.กฬ.จ.นครสวรรค ์)
WP 0:5

7 รร.กฬ.จ.นครสวรรค์

ณัฐวฒุ ิสรอ้ยมาลนุ ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
RSC 1

24 นครสวรรค์

นนทวัฒน ์ลกัษณะ ( รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด )
WP 5:0

8 รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

ทัตพงศ ์บญุโคตร ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )
RSC 2

46 นครสวรรค์
RSC 2

ณัฐภมูนิทร ์ทองกลํ+า ( รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก )

25 ศรสีะเกษ

ธนชยั เกดิสนัโดด ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 0:5

9 รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

เมธาสทิธ ์มาโพธิ- ( สกฬ.จ.ลําปาง )
WP 5:0

42 ศรสีะเกษ

สรุพงษ์ เจรญิใจ ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
WP 5:0

10 รร.อาจสามารถ

ปฐว ีมเิถาวัลย ์( รร.อาจสามารถ )
WP 0:5

26 อาจสามารถ
WP 4:1

ภาคไินต บญุเจรญิ ( รร.สามโคก )

ฟลายเวท นํ 
าหนกัไมเ่กนิ 50 กโิลกรมั



โสรญา ใจพนิจิ ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)

115 นครศรธีรรมราช

พมิพน์ภิา กรมไทยวงค ์( รร.อาจสามารถ )
WP 0:5

101 รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

วดพีรรณ รัตนพันธ ์( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WO

123 อา่งทอง

เปมกิา พยงูเกษม ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 0:5

102 รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

ณัฐณชิา สนุทรอนิทร ์( รร.สามโคก )
WP 5:0

116 อา่งทอง

จริาภัทร สวุรรณคํา ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
WP 1:4

103 รร.กฬ.จ.อา่งทอง

ณัฐฐฐ์กาญณ์ จันทรพ์รมมนิทร ์( สกฬ.จ.ลําปาง )
RSC 2

เปเปอรเ์วท นํ 
าหนกัไมเ่กนิ 44 กโิลกรมั (หญงิ)



อนุตรา พื	นพันธ ์( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)

108 อบุลราชธานี

ปัทมนันท ์พงษ์หรัิญชนิทตั ( รร.สามโคก )
WP 5:0

119 นครราชสมีา

กญัญาภทัร เบา้นอก ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )

WP 2:3

109 นครราชสมีา

ศริประภา   นาตมิ ( สกฬ.จ.ลําปาง )
WP 5:0

124 ศรสีะเกษ

พรปวณี ์ศรชียั ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WP 0:5

110 อา่งทอง

รมณี เทพอนิแดง ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
WP 0:5

120 ศรสีะเกษ

มลชนก แสงกลุ ( รร.อาจสามารถ )
WP 2:3

111 ศรสีะเกษ

ศรัณพร ผลพนู ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
RSC 1

พนิเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 46 กโิลกรมั (หญงิ)



นฤชล เครอืพมิาย ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )

104 อา่งทอง

พัชรพร ทรายงาม ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)
RSC 2

117 ลําปาง

เอมมกิา  ฟบูตุร ( สกฬ.จ.ลําปาง )
RSC 1

105 ลําปาง

ชนสิรา เพยีรพทิักษ์ ( รร.สามโคก )
RSC 1

125 ศรสีะเกษ

ชนัญชติา ณวจิติร ( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )
WP 0:5

106 อาจสามารถ

ศริพิร ไชยสทิธ ์( รร.อาจสามารถ )
WP 0:5

118 ศรสีะเกษ

จรีะนันท ์ดาบพลหาร ( รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา )

WP 0:5

107 ศรสีะเกษ

ปวันรัตน ์ทะวังศด์ ี( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 0:5

แบนต ั�มเวท นํ �าหนกัไมเ่กนิ 48 กโิลกรมั (หญงิ)





ธนัยช์นก บวังาม ( รร.กฬ.จ.อบุลราชธาน ี)

121 นครศรธีรรมราช

จริาภรณ ์วชันะจํานงค ์( รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช )

WP 0:5

112 รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

สโรชนิ ีเจนแดง ( รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ )
WP 4:1

126 อา่งทอง

นัฐจมิา เถาสวุรรณ ์( รร.สามโคก )
WP 2:3

113 รร.สามโคก

ชวลัลกัษณ ์สอนนํา ( รร.อาจสามารถ )
RSC 2

122 อา่งทอง

ญาณศิา ไวท ี( สกฬ.จ.ลําปาง )
WP 0:5

114 รร.กฬ.จ.อา่งทอง

ธนัชพร ทบัเชยีงทอง ( รร.กฬ.จ.อา่งทอง )
WP 0:5

ฟลายเวท นํ 
าหนกัไมเ่กนิ 50 กโิลกรมั (หญงิ)



No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ชาตนัิกรบ แสนเสมอ รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด
2 ทติฏพิงษ์ อนิกรอง รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
3 พงศกร ทกัแกว้ สกฬ.จ.ลําปาง
4 ธนกร ชวนพศิ รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
5 สาระวนิ นามคณุ รร.กฬ.จ.ตรัง
6 สรุเดช ชนินอก รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
7 ธนกร ศริสิกลุสงัขกร รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
8 นัฐพล คํารนิ รร.อาจสามารถ
9 กรังปี โบขนุทด รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

10 ธันยบรูณ์ ไทรเกต รร.สามโคก
11 กติตพิงษ์ กลําภักดิ- รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
12 สจัจานนท์ รุ่งเลศิ รร.กฬ.จ.อา่งทอง
13 พงศกร หวงัแดง รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 สรวชิญ์ จันทระ รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
2 ศกัดิ-รนิทร์ พชิญธรรมกลุ สกฬ.จ.ลําปาง
3 เกยีรตศิกัดิ- สขุวี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
4 ณัฐพงษ์ สามารถ รร.กฬ.จ.ตรัง
5 ชลสทิธิ- คชสทิธิ- รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
6 ศริวิฒัน์ ดาศรี รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
7 ทนงศกัดิ- กง้ยี1 รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด
8 ธนวฒัน์ บวัจมู รร.อาจสามารถ
9 ชยางกรู แสวงพชื รร.สามโคก

10 สทุศัน์ มณีศรี รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
11 ศภุณัฐ พันทวี รร.กฬ.จ.อา่งทอง
12 อนุรักษ์ บญุรอด รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 อภชิติ แจม่ดี รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
2 ธนะธน รักอรุณ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
3 อภริูณ อศัวกญัจน์ สกฬ.จ.ลําปาง
4 วชริวทิย์ บญุกศุล รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
5 ศรัญ3ู ตอ่เล็ก รร.กฬ.จ.ตรัง
6 คฑาวธุ เดนิสนัเทยีะ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
7 ปิตพิงค์ คําทอง รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
8 ธนพล กําลงัเลศิ รร.อาจสามารถ
9 ณัฐพงษ์ พมิเสน รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

10 ณัฐจักรพันธ์ ดศิโพธิ- รร.สามโคก
11 อนุชติ ทะนานคํา รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
12 พุฒพิงศ์ ทองโชติ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ณัฐภมูนิทร์ ทองกลํ1า รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก
2 ธนสิร ชชูาติ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
3 เมธาสทิธ์ มาโพธิ- สกฬ.จ.ลําปาง
4 นนทวฒัน์ ลกัษณะ รร.กฬ.ทศบ.นครแมส่อด
5 ธนชยั เกดิสนัโดด รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
6 ปกาศติ บวัทอง รร.กฬ.จ.ตรัง
7 ภัทราวธุ แสงโทโพ รร.กฬ.จ.นครสวรรค์
8 ณัฏฐพ์งศ์ ทาแน่น รร.กฬ.จ.สพุรรณบรุี
9 ปฐวี มเิถาวลัย์ รร.อาจสามารถ

10 ทตัพงศ์ บญุโคตร รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา

นกักฬีาที�รว่มการแขง่ขนัชาย
44

46

48

50



11 ภาคไินต บญุเจรญิ รร.สามโคก
12 ณัฐวฒุิ สรอ้ยมาลนุ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
13 สรุพงษ์ เจรญิใจ รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ณัฐฐฐ์กาญณ์ จันทรพ์รมมนิทร์ สกฬ.จ.ลําปาง
2 เปมกิา พยงูเกษม รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
3 วดพีรรณ รัตนพันธ์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
4 พมิพน์ภิา กรมไทยวงค์ รร.อาจสามารถ
5 โสรญา ใจพนิจิ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
6 ณัฐณชิา สนุทรอนิทร์ รร.สามโคก
7 จริาภัทร สวุรรณคํา รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ศริประภา  นาตมิ สกฬ.จ.ลําปาง
2 ศรัณพร ผลพูน รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
3 พรปวณี์ ศรชียั รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
4 มลชนก แสงกลุ รร.อาจสามารถ
5 กญัญาภัทร เบา้นอก รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
6 อนุตรา พื8นพันธ์ รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
7 ปัทมนันท์ พงษ์หรัิญชนิทตั รร.สามโคก
8 รมณี เทพอนิแดง รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 เอมมกิา ฟบูตุร สกฬ.จ.ลําปาง
2 ปวนัรัตน์ ทะวงัศด์ี รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
3 ชนัญชติา ณวจิติร รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
4 ศริพิร ไชยสทิธ์ รร.อาจสามารถ
5 จรีะนันท์ ดาบพลหาร รร.กฬ.ทศบ.นครนครราชสมีา
6 พัชรพร ทรายงาม รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
7 ชนสิรา เพยีรพทิกัษ์ รร.สามโคก
8 นฤชล เครอืพมิาย รร.กฬ.จ.อา่งทอง

No. Firstname Lastname TeamName Idencode Manager

1 ญาณศิา ไวที สกฬ.จ.ลําปาง
2 สโรชนิี เจนแดง รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ
3 จริาภรณ์ วชันะจํานงค์ รร.กฬ.จ.นครศรธีรรมราช
4 ชวลัลกัษณ์ สอนนํา รร.อาจสามารถ
5 ธันยช์นก บวังาม รร.กฬ.จ.อบุลราชธานี
6 นัฐจมิา เถาสวุรรณ์ รร.สามโคก
7 ธนัชพร ทบัเชยีงทอง รร.กฬ.จ.อา่งทอง

48ญ

50ญ

นกักฬีาที�รว่มการแขง่ขนัหญงิ

44ญ

46ญ



ศรณัพร  ผลพนู

รุน่ พนิเวท  นํ �าหนกัไมเ่กนิ  46  กโิลกรมั

รุน่ ไลทฟ์ลายเวท  นํ �าหนกัไมเ่กนิ  48  กโิลกรมั

รร.กฬ.อบจ.พษิณุโลก

อภชิติ  แจม่ดี

นกัชกยอดเยี&ยม ยวุชน

รร.กฬ.จ.ศรสีะเกษ

นกัชกยอดเยี&ยม  ชาย  ประจําปี  2564

ไดแ้ก่

นกัชกยอดเยี&ยม  หญงิ  ประจําปี  2564  

ไดแ้ก่


