
 
รายชื&อนักกฒีาที&เข้าแคมป์ 
 
ชื#อและนามสกลุ ผูฝึ้กสอน สโมสร เบอร์โทรศพัท ์ จาํนวนนกักีฬา ชื#อและอายนุกักีฬาที#เขา้เเคมป์ 

1. นายศุภณฐั เผา่พงษศิ์ลป์ เซ็นทรัล jackbty200sx@gmail.com 2 1.ด.ช.ศุภวร์ี เผา่พงษศิ์ลป์ อาย ุ9 ปี 

2.ด.ช.ธรรมพล เผา่พงษศิ์ลป์ อาย ุ7 ปี 

2. นายดนยั จนัประภาพ Tobacco nainai41340@gmail.com 1 ด.ช.อคัรดนยั จนัประภาพ อาย ุ7 ปี 

3. พรรณปพณ เจิมโชคศิรัชกิจ SISB Academy 0615194224 1 ด.ช.วรรษพชัร หรูวรรธนะ อาย ุ10 ปี 

4. มาสิตา หวงัสถิตทองใบ  

5. สุพจน ์ดาํรงเลิศตระกลู 

ศูนยฝึ์กกีฬาเทเบิลเทนนิส ขอนแก่น hopeeemnt@gmail.com 1 ด.ช.วนัชนะ ดาํรงเลิศตระกลู อาย ุ9 ปี 

6. นายเกรียงศกัดิT  อุ่นศิริวงศ ์ ปิงปองปทุมธานี 0992489797 1 ด.ญ.กลัยรัตน ์อุ่นศิริวงศ ์อาย ุ9 ปี 

7. ด.ช.ณฐัภาส หูเ้ตม็ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 0869909536 1 ด.ช.ณฐัภาส หูเ้ตม็ อาย ุ10 ปี 

8. นายพนูศกัดิT  สีเลีWยง มหาวทิยาลยัธนบุรี 086-619939 2 1.ด.ช. ชนาเมธ สีเลีWยง อาย ุ11 ปี 

9. นายศิวรานนท ์นพคุณ บา้นปู 0855652939 1 ด.ช.ปุณยพฒัน ์ชยัสุนทรโยธิน อาย ุ9 ปี 

10. นายจกัรกริช รัตนะ ไม่ไดส้กดัสโมสร 0628044935 1 ด.ญ. สิรภทัร รัตนะ อาย ุ10 ปี 

11. นายไกรวลั  ศุภประเสริฐ BP 0858260077 9 1. ด.ญ.อมีนะฮ ์ประสงคผ์ล 6 ขวบ 

2. ด.ช. ธนพตั สร้อยตา 7 ขวบ 

3. ด.ช.โชติหิรัญ นนัตาชยัวฒิุ 9 ขวบ 

4. ด.ช.พีรัช ทนนัชยั 9 ขวบ 

5. ด.ช. ภาณุภทัร สร้อยตา 9 ขวบ 

6.  ด.ช.มูซา ประสงคผ์ล 10 ขวบ 

7.  ด.ช.ชวนากร แซ่กวน 10 ขวบ 

8.  ด.ช.เมธาวชิย ์แสนสิทธิT  11 ขวบ 

9.  ด.ญ.กญัญพชัร ทนนัชยั 11 ขวบ 



ชื#อและนามสกลุ ผูฝึ้กสอน สโมสร เบอร์โทรศพัท ์ จาํนวนนกักีฬา ชื#อและอายนุกักีฬาที#เขา้เเคมป์ 

12. วเิศษ นิลนาก สโมสรเทเบิลเทนนิสจงัหวดัพิจิตร 0818872537 4 1.ด.ญ.วลัยน์ภสัร์  บุญพินิจพงศ ์อาย ุ10 ปี 

2. ด.ช.ปฐพี  เขียวทอง อาย ุ10 ปี 

3.ด.ญ.สุพิชชา  เขียวทอง อาย ุ11 ปี 

4.ด.ญ.ปณิชา  โอนอ่อน อาย ุ9 ปี 

13. ชินชนิศ อภิวฒันศร เทเบิลเทนนิสจงัหวดัชลบุรี 0641743888 1 ด.ช. ณธกร อภิวฒันศร อาย ุ6 ปี 

14. นายสุทธิพงศ ์ อาญาเมือง Ubon. 05 0862606406 1 ด.ช.ฐพชรกร อาญาเมือง อาย ุ10 ปี 

15. ประกร เถกิงเกียรติ เทเบิลเทนนิสจงัหวดัชลบุรี 0824944929 1 ด.ช วรัตถ ์เถกิงเกียรติ อาย ุ8 ปี 

16. บุญลือ เเกว้เกิด DamnoenSaduak 087-405-5711,  

080-397-4959 

2 1. ด.ช.ปรเมศร์  แกว้เกิด อาย ุ11 ปี 

2. ด.ช.ณิชคุณ  แกว้เกิด อาย ุ8 ปี 

17. นส.อยัรดา แซ่เล่า   

18. นส.สุชาวดี กรีพละ 

ขอนแก่น 0992045811 1 ด.ญ. สุภิญญา คุณไชยวงค ์อาย ุ9 ปี 

19. วา่ที# ร.ต.ภาณุพงศ ์ยอดดี 

20. Mr. Photsavanh 

SIHAKHOTH 

สโมสรกีฬาเซ็นทรัล 0807775104 9 1.Chanthida Nomichith 9ปี ญ 

2.Sitthiphone Soutthavilay 9ปี ช 

3.Sitthideth Soutthavilay 11ปี ช 

4.Sengsoulin Keosouvanh 11ปี ช 

5.Choutiphone Sisomboun  11ปี ญ 

6.Phetsamay Kiyavong 11ปี ญ 

7.Panita Kittiphan 11ปี ญ 

8.ด.ญ.สุภิญญา คุณไชยวงค ์อาย ุ9 ปี 

9.ด.ช.ศกัรินทร์ โหละนะวงศ ์อาย ุ7 ปี 

21. นาย สุริยนั ชาลี ทีมชยัภูมิเทเบิลเทนนิสคลบั chaleesuriyun83@gmail.com 2 1. ด.ญ.พรรณปพร เบิกขนุทด อาย1ุ0ปี 

2. ด.ช. ธนกฤต ทองหล่อ อาย9ุปี 



22. นายเจตนส์ฤษฎิT   จาํนงภกัดิT  ปิงปองโฮม 0838291047 2 1. ด.ช. อรรถนนท ์ จาํนงภกัดิT   อาย ุ9 

ปี 

2. ด.ญ. ขวญัศิริ  บาโด  อาย ุ11 ปี 

23. นายสุกิจ สามี สโมสรเทเบิลเทนนิสบา้นปู 0815434267 2 1.ด.ช.ปีส์มงักร หิรัญญสมบติั อาย ุ11 ปี 

2.ด.ช.รัฐศาสตร์ หมาดอุมา อาย ุ11 ปี 

24. สุภาพร ศรีคนัธรักษ ์ ศูนยฝึ์กกีฬาเทเบิลเทนนิส ขอนแก่น 0819653959 1 ด.ช.ธชัชยั ศรีคนัธรักษ ์

25. อภิสิษฐ ์ เสือพทิกัษ ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม 0823475450 1 ด.ญ. พรสวรรค ์เสือพิทกัษ ์อาย ุ6 ปี 

 

รวม ผู้ฝึกสอน 25 คน รวม นักกฬีา 47 คน 

 


