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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย ธนวัฒน์ สมนา กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย พรพิทักษ์ ศรศิริวงศ์ กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย พุทธิวัฒน์ วังจิระพันธ์ กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย รัฐกานต์ จินตนาผล กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย นราวิชญ์ บารมี กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย รธนนท์ สุภาวงศ์ กรีฑาชายต้น         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย พีรดนย ์ รังสิอำพันธ์ กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย พลวัฒน์ สุพรรณ์ กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย สันติธาร วงศ์จันทร ์ กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย สิรวิวญ์ โชติรสนิรมิต กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย ธีธัช เขียนประสิทธิ์ กรีฑาชายต้น         

เด็กชาย นวพล เช่ียวชวญธนกิจ กรีฑาชายต้น         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย จิรภัทร ทาอุปรงค์ กรีฑาชายปลาย         

นาย กิตตินันท ์ ได้ด้วยเพียร กรีฑาชายปลาย         

นาย ปุลวัชร จีรัตน์ กรีฑาชายปลาย         

นาย พอ เดี่ยวตระกูล กรีฑาชายปลาย         

นาย นรวิชญ์ พิณไชย กรีฑาชายปลาย         

นาย บุริศร ชำนาญ กรีฑาชายปลาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย พีรวัส ศรีสง่า กรีฑาชายปลาย         

นาย วส ุ เอ่ียมศรี กรีฑาชายปลาย         

นาย ปุณณวิช จีรัตน์ กรีฑาชายปลาย         

นาย ภูวนารถ ภูวนาถวิจิตร กรีฑาชายปลาย         

นาย พิทักษ์ภูมิ  กองซอน กรีฑาชายปลาย         

เด็กชาย จีระพัทธ ์ นุ่นศร ี กรีฑาหญิงต้น         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย รัชพล กมลเทพไพฑูรย ์ บาสฯชาย         

นาย ณัชพล โพธาภรณ์ บาสฯชาย         

นาย ธรรศธรรม กาญจนกิตต ิ บาสฯชาย         

นาย ธนัตถ์ชัย ศรีวิพัฒน์ บาสฯชาย         

นาย ณรงค์วัฒน์ อึ้งจิตรไพศาล บาสฯชาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย ครองชัย ชัยวุฒิ บาสฯชาย         

นาย พิชญากร พูลทวี บาสฯชาย         

นาย กันตพิชญ ์ คัดเชียงแสน บาสฯชาย         

นาย ภัทรพล พิบูลย์ บาสฯชาย         

นาย ชลิต แดงขาวเขียว บาสฯชาย         

นาย รวีโรจน์ ดุลยไชย บาสฯชาย         

นาย กฤษกร มณีรัตน์ บาสฯชาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย รัฐนันท์ ประทุมสังข์ แบดมินตัน         

นาย พาณภพ วิบูลย์ประภัสร์ แบดมินตัน         

นาย ปาณัสม์ ศิริรัตนไพศาลกุล แบดมินตัน         

นาย กันตณัฐ วิชาชัย แบดมินตัน         

นาย ทวิภัค ภานุทัศนาภร แบดมินตัน         

นาย พัฒนศักดิ ์ คูดิษฐาเลิศ ฝ่ายพยาบาล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย กฤตภาส ชัยเพ็ชร เปตอง         

เด็กชาย อุชุกร จรนามล เปตอง         

เด็กชาย สุภาพ สุริยยศ เปตอง         

เด็กชาย ณัฐชพนธ์ มานุจำ เปตอง         

เด็กชาย สิรภพ กังวาลวงศ์ เปตอง         

เด็กชาย จิรายุ กังวาล เปตอง         

นาย กันตินันท ์ กาใจ เปตอง         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย ธีรภัทร เวฬุสาโรจน์ นักกีฬาฟุตซอล         

นาย ปาณัท พดด้วง นักกีฬาฟุตซอล         

นาย อชิระ หอมนาน นักกีฬาฟุตซอล         

นาย กฤตพัส มอญแสง นักกีฬาฟุตซอล         

นาย ชณธร พุทธหน่อแก้ว นักกีฬาฟุตซอล         

นาย ศิรวิชญ์ วงค์ยศ นักกีฬาฟุตซอล         

นาย ศิวัช มณีจักร นักกีฬาฟุตซอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย พสธร สมนาม นักกีฬาฟุตซอล         

นาย ศวัสกร ดวงเงิน นักกีฬาฟุตซอล         

นาย สิรภพ สมทาน ี นักกีฬาฟุตซอล         

นาย อินทนันท ์ รูปงาม นักกีฬาฟุตซอล         

นาย กันต์กวิน สมฤทธิ ์ นักกีฬาฟุตซอล         

นาย ปิยังกูร อธิกคีรีพงศ์ นักกีฬาฟุตซอล         

นาย กฤตภาส ชินเชษฐ์ สวัสดิการ         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย ณพิชญ์ โพธา นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ณัฎฐ์ พิชยาพันธ์ นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ชิษณุพงศ ์ ตาสนธิ นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ณัฎฐชานนท์ จันทรภูมิ นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ณิชคุณปุณณวิชย์ บัวเหลือง นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ธนกฤต เเสงจันทร์ นักกีฬาฟุตบอล         

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขห้องพัก 16 

 

ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย ปองคุณ ดีลี นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ปัญณพงศ์ บุณยกิดา นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ภีมปภังกร คำดี นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย นิรวิทย ์ ทรงคำ นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย กฤษฎิ ์ กองเพชร นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย เฉลิมชนม ์ ชูเฉลิม นักกีฬาฟุตบอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย ปณต สีสุวอ นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ปุญญพัฒน์ โกมลธง นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย พีรพงศ ์ ท่วงท ี นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย พรภวิชย์ เอ่ียมละมัย นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ศิรวิชย์ อุตะมัง นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย ขวัญฉัตร ธุระพ่อค้า นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย สรวย์ี ท่วงท ี นักกีฬาฟุตบอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย สรรพวริษฐ์ วิทยาศัย นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย กรวิชญ์ ณ นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย กรณ์ธนโชติ ยศโตภูมิรัตน ์ นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย กฤตพจน ์ ทาทอง นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย คุณานนท์ คงสมัย นักกีฬาฟุตบอล         

เด็กชาย กันตภณ จ่างจำรัส นักกีฬาฟุตบอล         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย นนทพัทธ ์ กันติ๊บ ลีลาศ         

เด็กชาย ธัญวิสิษฐ์ แพรไพศาล ลีลาศ         

เด็กชาย ศรุต ถนอมรัตน์ ลีลาศ         

เด็กชาย ชิษณุพงศ ์ พุทธปวน ว่ายน้ำ ม.ต้น         

เด็กชาย ธยกฤธ สุรินกาน ว่ายน้ำ ม.ต้น         

นาย พนธกร ศรีวิชัย นักเรียนช่วยงาน         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย ชัยรัตน์ เพ่ิมพูล วอลเลย์ฯชาย         

นาย ภูริช คัมภีรพันธุ ์ วอลเลย์ฯชาย         

นาย ชวนากร ภาคภูมิ วอลเลย์ฯชาย         

นาย ก้องภพ ใจมณี วอลเลย์ฯชาย         

นาย โชคเจริญชัย จันทะขิน วอลเลย์ฯชาย         

นาย วุฒิกร จันทมาศ วอลเลย์ฯชาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย พงศธร โสภา วอลเลย์ฯชาย         

นาย ศตรรฆ พุทธานุรักษ์ วอลเลย์ฯชาย         

นาย พลธวัช ผดุงทรัพย์ วอลเลย์ฯชาย         

นาย สรวิชญ์ ธงนาค วอลเลย์ฯชาย         

นาย พงศ์พิชช ์ ศศิชานนท์ วอลเลย์ฯชาย         

นาย พัชธกฤษ คูมาดะ สวัสดิการ         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย ฐิติวัฒน ์ วัฒนพันธ ์ ว่ายน้ำ ม.ต้น         

นาย ชยุต สมยานะ ว่ายน้ำ ม.ต้น         

นาย นรเศรษฐ์ ลบเมือง ว่ายน้ำ ม.ปลาย         

นาย ณัชชนันท์ เลาหะเพ็ญแสง ว่ายน้ำ ม.ปลาย         

นาย ภูตะวัน ทิพย์ศรีจันทร์ ว่ายน้ำ ม.ปลาย         

นาย ธิเบต แซวตระกูล ว่ายน้ำ ม.ปลาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

เด็กชาย ไกร สายเพชร หมากกระดาน         

เด็กชาย ณัฏฐอัชฌา เยาว์เจริญสุข หมากกระดาน         

เด็กชาย ปุริมปรัชญ์ สายอ้าย หมากกระดาน         

นาย พัฒนา ห้วยสาม หมากกระดาน         

นาย ศิรชัย ประมวลการ หมากกระดาน         

นาย เกียรติธนพัฒน์ ศรีสมบูรณ์ หมากกระดาน         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย กันตภณ โตไพบูลย ์ หมากกระดาน         

นาย ภูมิรพ ี วีระพันธ ์ หมากกระดาน         

นาย สองเกษม อูปจันทร ์ หมากกระดาน         

นาย ภูดิศกุล จุ้ยสกุล หมากกระดาน         

นาย ณัฐชนน มณีรัตน์ หมากกระดาน         

นาย วีรภัทร สินธุพงษ์ หมากกระดาน         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย พววัช รัตนพันธ ์ นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย รัชชานนท์ ตุ่นเเก้ว นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย ภาวัต มวญนรา นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย ภัทรพล เลิศผดุงสุข นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย วรสิริ ประกิจ นักกีฬาฮอกกี้ชาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย ธีรเมร เสาร์คำ นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย อชิรวิชญ์ มีเพ็ชรทาน นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย ภควัต กันทะโย นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย ภูบดี เกษรเกศรา นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย วุฒินันท์ สองจิตร ์ นักกีฬาฮอกกี้ชาย         
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ชื่อ - สกุล 
วันที่  

2 พ.ย. 3 พ.ย. 4 พ.ย. 5 พ.ย. 6 พ.ย. 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 

นาย ศักย์ศรณ์ จันทร์นวล นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

เด็กชาย ณัฐนันท์ มาปัญญา นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

เด็กชาย ธีภพ จันทร์คง นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

เด็กชาย ณัฐปวัชญ์ พงพิพัฒน ์ นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

นาย เมธาสิทธิ์ พิบูลย์ศิลป์ นักกีฬาฮอกกี้ชาย         

 

 

 

 

 


