รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแขงขันกีฬาแบดมินตัน
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทยชิงแชมปประเทศไทย และการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขัน Special Olympics World Summer Games 2023
ระหวางวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต
การคัดเลือกนักกีฬา
#

ชื่อสถาบัน

1 โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
2 โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
3 โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
4 โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
5 โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
6 โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
7 โรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล
8 โรงเรียนกาวิละอนุกูล
9 โรงเรียนกาวิละอนุกูล
10 โรงเรียนกาวิละอนุกูล
11 โรงเรียนกาวิละอนุกูล
12 โรงเรียนกาวิละอนุกูล
13 โรงเรียนกาวิละอนุกูล
14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
15 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
16 โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
17 โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
18 โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
19 โรงเรียนชุมพรปญญานุกูล
20 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปญญานุกูล
21 โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
22 โรงเรียนนครสวรรคปญญานุกูล
23 โรงเรียนนานปญญานุกูล
24 โรงเรียนนานปญญานุกูล
25 โรงเรียนนานปญญานุกูล
26 โรงเรียนนานปญญานุกูล
27 โรงเรียนนานปญญานุกูล
28 โรงเรียนประชาบดี
29 โรงเรียนประชาบดี
30 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค
31 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค
32 โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
33 โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
34 โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
35 โรงเรียนลพบุรีปญญานุกูล
36 โรงเรียนวัดนาพราว

คํา
นําหนา
เด็กชาย
เด็กชาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
เด็กชาย
นาย
เด็กชาย
นางสาว
เด็กชาย
เด็กชาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กชาย
นางสาว
เด็กหญิง
นางสาว
นางสาว
เด็กชาย
นาย
เด็กหญิง

เพศ

ชื่อ-สกุล

วันเดือนปเกิด

ภาวะความพิการของนักกีฬา

ประเภทรายการแขงขัน

ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

ณัฐชัย เหลืองเรืองจรัส
เจษฎากร นอยภาษี
หงสการาญา อาศัยปา
วรากร ตาบู
อนุศรา อนันทรัตน
นันทิพัฒน อินหมื่นไวย
สิรภพ ชื่นชม
อิทธิกร แกวเกตุ
สุทธดา แซผาน
ธนวัฒน จะจี่
ธนากร แซยาง
พิสิษฐ วรรณสวาง
สิริสัญญา สมตัน
พัทธนันท แกวจันทร
สิทธินนท สุขเจริญ
อนงค เคลื่อนทอง
ดาราวดี ศรีบุบผา
อัครวิชช จันทรบุตร
กิตติพงศ รัตนะ
นายรัชชานนท สุวรรณพิมล
นายภัทรนันท สุทธิ์ดวง
ศุภมงคล ทองมวง
นางสาวทิพาศิริ กลาพิทักษ
ณัฐนิช กุมรัมย
นายบุญเกียรติ แซยาง
กฤษณะ กุมรัมย
เด็กชายวัฒนชัย ชอบกิจ
ภากร ตีนทอง
จิรายูส บุญหลา
เพชรศิริรักษ อภิธนาภิรักษ
ลักษิกา หฤแสง
ตนออ ใจดี
สุชาลินี ทองคํา
กฤษฎา งามประเสริฐ
พีรทัศน สีทา
พีรดา จุฬารี

21/08/51
11/06/52
19/10/49
06/07/45
31/12/47
03/02/49
31/12/48
06/01/48
27/04/2547
30/09/50
24/11/51
9/11/51
29/12/2548
13/02/51
3 ตุลาคม 2550
08/07/43
02/05/34
10/08/46
09/09/48
1.8499E+12
07/07/47
28/10/47
27 /12/48
8/10/43
20 มิ.ย. 2547
22/08/45
25 /06/52
10/04/51
26/02/52
29/08/2547
7/11/2550
11/10/50
19/09/43
21/12/52
31/03/50
21/07/2553

นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

รายการแขงขัน

ชื่อสกุลคูยูนิฟายด

MBT1 คูยูนิฟายด นายสิรภพ ชื่นชม
MBT1 คูย ูนิฟายด นายนันทิพัฒน อินหมื่นไวย

FBT2 คูยูนิฟายด
FBT2 คูยูนิฟายด
MBT1 คูยูนิฟายด
MBT1 คูยูนิฟายด

ดาราวดี ศรีบุบผา
อนงค เคลื่อนทอง
กิตติพงศ รัตนะ
อัครวิชช จันทรบุตร

MBT1 คูยูนิฟายด
MBT1 คูยูนิฟายด
FBT1 คูยูนิฟายด
FBT2 คูยูนิฟายด
MBT1 คูยูนิฟายด
MBT1 คูยูนิฟายด

นายศุภมงคล ทองมวง
นาย ภัทรนันห สุทธิ์ดวง
นางสาวณัฐนิช กุมรัมย
นางสาวทิพาศิริ กลาพิทักษ
นายกฤษณะ ภุมรัมย
นายบุญเกียรติ แซยาง

มหกรรมกีฬา
ชื่อสกุลของคูแขงขัน
รายการคูพิเศษ

ชื่อทีม รุนอายุ
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
16-21 ป
16-21 ป

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

16-21 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
12-15 ป
12-15 ป

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

ชื่อทีม

คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด

ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
12-15 ป เดี่ยว
12-15 ป เดีย่ ว
12-15 ป เดีย่ ว

คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด

เด็กหญิงลักษิกา หฤแสง
นางสาวเพชรศิริรักษ อภิธนาภิรักษ
นางสาวสุชาลินี ทองคํา
นางสาวตนออ ใจดี

ชื่อทีม

ด.ช.สิทธินนท สุขเจริญ
ด.ช.พัทธนันท แกวจันทร

ทีม 1
ทีม 1

ทีม 1
ทีม 1

16-21 ป เดี่ยว

FBT2
FBT2
FBT2
FBT2

ชื่อสกุลของคูแขงขัน
รายการคูยูนิฟายด

ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
12-15 ป เดี่ยว
16-21 ป เดีย่ ว
12-15 ป เดีย่ ว

ทีม 1

การคัดเลือกนักกีฬา
#

ชื่อสถาบัน

37 โรงเรียนอุบลปญญานุกูล
38 โรงเรียนอุบลปญญานุกูล
39 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
40 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
41 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี
42 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม
43 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดมหาสารคาม
44 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
45 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสมุทรปราการ
46 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงหบุรี
47 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงหบุรี
48 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสิงหบุรี
49 ศูนยพัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ
50 ศูนยพัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ
51 ศูนยพัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ
52 ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
53 ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
54 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
55 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
56 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
57 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
58 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
59 สถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี(หญิง)
60 สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย
61 สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย
62 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ
63 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ
64 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ
65 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ
66 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ
67 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ
68 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ
69 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภฯ

คํา
นําหนา
เด็กหญิง
เด็กหญิง
นาย
นาย
เด็กชาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
เด็กชาย
นาย
นาย
นาย
นาย

หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

กมลชนก โฆษิตภัทรเศรษฐ
พิมพญาดา รุงเรือง
ศิวกร อินทพัฒน
สันติชัย ทวีปะ
นพรุจ ประกาศกิจ
อภินันท บุญกันหา
นิกร สังสวาง
นายรบดี ถนอมเกียรติ
วุฒชัย พจนเมธา
นายธนวัฒน รุงเรือง
เด็กชายณัฐภัทร มานพ
นายพีระพงศ พรพิศ
ธนาณัติ กรงาม
ศราวุธ จันหนู
ศักดิรินทร กุลเทียน

30/11/50
11/06/53
09/12/47
18\06\2547
22\02\2552
01/12/46
25/08/47
28/01/49
06/10/44
29/06/47
30/08/53
19/06/47
05/01/44
30/10/46
18/09/44

นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
เด็กหญิง
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
เด็กชาย
เด็กชาย

ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

มนัสวิน เงินหรั่ง
จรินทร หาดเจียง
อรกานต มีษา
ธนภรณ คุมนาน
วิไลวรรณ สุริยะ
สาวิตรีดานจิระมนตรี
ชิตพงษมีเพชร
รุงนภา มีคําแหง
ไพลิน ณ มหาชัย
อมรรัตน เจริญสุข
อภินพ พรายเพ็ชรนอย
กฤตภพ ทวมบริบูรณ

08/03/2546
30/06/48
10/09/2539
08/01/39
11/07/50
31/03/44
25/03/44
15/10/46
12/10/2540
05/11/2542
15/09/2552
15/08/2550

นาย
นาย
เด็กหญิง
เด็กหญิง
นางสาว
นางสาว

ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

นายอภิชาติ ดอนไพรเมือง
นายอนุวัต รุงจรัส

6/10/49

เพศ

ชื่อ-สกุล

เด็กหญิงมาดี พรรคพล
ปรางคขวัญ โคกเสือ
พัชรินทร พิมมะกัน
พรพิมล พลอยอารุณ

วันเดือนปเกิด

ภาวะความพิการของนักกีฬา

ประเภทรายการแขงขัน

นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา

การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแข
งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ)
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ) การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ) การแขงขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ) การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ) การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
04/03/52
นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
11/4/2553 นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ) การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
23/09/2547 นักกีฬาผูพิการทางสติปญญา
การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย
24/11/2548 นักกีฬาคูยูนิฟายด (ไมมีความพิการ) การแขงขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปคไทย

รายการแขงขัน

MBT1
MBT1
MBT1
MBT1

คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด

ชื่อสกุลคูยูนิฟายด

นายนิกร สังสวาง
นายอภินันท บัญกันหา
นายวุฒชัย พจนเมธา
นายรบดี ถนอมเกียรติ

มหกรรมกีฬา
ชื่อทีม รุนอายุ

ชื่อทีม

ชื่อสกุลของคูแขงขัน
รายการคูยูนิฟายด

12-15 ป
12-15 ป
16-21 ป
16-21 ป
12-15 ป

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

16-21 ป
12-15 ป
16-21 ป
16-21 ป

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว

12-15 ป
16-21 ป
16-21 ป
16-21 ป
22 ปขึ้นไป
22 ปขึ้นไป
12-15 ป
12-15 ป

เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว
เดี่ยว คูพิเศษ
นางสาวอมรรัตน เจริญสุข ทีม 1
เดี่ยว คูพ ิเศษ
นางสาวไพลิน ณ มหาชัย ทีม 1
เดี่ยว
คูยูนิฟายด
ด.ช.กฤตภพ ทวมสมบูรณ
คูยูนิฟายด
นอย

ชื่อทีม

ทีม 1
ทีม 2

ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1

MBT1 คูยูนิฟายด นายศักรินทร กุลเทียน
MBT1 คูยูนิฟายด นายศราวุธ จันหนู

ทีม 1
ทีม 1

MBT1 คูยูนิฟายด
MBT1 คูยูนิฟายด
FBT2 คูยูนิฟายด
FBT2 คูยูนิฟายด

ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1

นายจรินทร หาดเจียง
นายมนัสวิน เงินหรั่ง
นางสาวธนภรณ คุมนาน
อรกานต มีษา

ชื่อสกุลของคูแขงขัน
รายการคูพิเศษ

16-21 ป เดี่ยว
16-21 ป
12-15 ป เดี่ยว
12-15 ป
16-21 ป เดียว
16-21 ป

คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด
คูยูนิฟายด

นายอนุวัต รุงจรัส
นายอภิชาติ ดอนไพรเมือง

ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1
ทีม 1

ด.ญ.ปรางคขวัฐ โศกเสือ
เด็กหญิงมาดี พรรคพล
นางสาวพรพิมล พลอยอรุณ ทีม 1
นางสาวพัชรินทร พิมพะกัน ทีม 1

