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ประกาศสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
ที่ สคท. 017 / 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)“คาราเต้คนื ถิ่น”
ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2564 ณ ช่องทางออนไลน์ (Zoom)
******************************************************************
ตามที่สมาคมฯได้จัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โด ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2564
ณ ช่อ งทางออนไลน์ (Zoom) บัดนีผ้ ลการพิจารณารายชื่อได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสมาคมฯ จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท างด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อ
ความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับ นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
“คาราเต้คืนถิ่น” ดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวปวีณา รักษาชาติ
นายกิตติศักดิ์ พยัคชาติ
นายพิชัยยุทธ กนกวิไลกุล
นายศุภ งามพึงพิศ
นางสาวกัญญาภัค สรรพสุข
นายพีระพงษ์ วงเวียน
นายสุทธิชัย ตาเขียว
นายยุทธนา ศรีประพันธ์
นายพิเชฐ ภูมิเรือง
นางสาวพุทธรัตน์ อุดมเศรษฐ์
นายเสรี ปัฐภาศิลป์
นางสาวเมทินี หมื่นละม้าย
นางสาวน้ำฝน กอสัมพันธ์
นายฤทธิรงค์ สุขเสริม
นาย ทรงวุฒิ บุษดี
นายโรจณัฐ บุญธรรม
นายวณิชชกร คุณมะนะ

ลำดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ – นามสกุล
นายมัชฌิมา เรืองศรี
นางสาวเสาวนีย์ เชือ้ เจริญ
นายนิวัฒน์ ศรีเลิศ
นางสาวจิดาภา บุญเถาว์
นายวรวุฒิ ชีวพร
นายธนเดช มัจฉาน้อย
นางสาวนุชราพร ขิงหอม
นางสาวณัฐกานต์ บัวระบัน
นางสาวเกสินี แก้วสม
นายกรวิชญ์ บัวทอง
นายวิศุทธ์ ช่วยเชิด
นายธนพล ร่มรื่น
นายพงษกร ใจเก่งดี
นายศุภชัย สุกุลทา
นายสิรวิชญ์ สว่างศรี
นายวัลลภ ควรรวม
นายอภิสทิ ธิ์ หล้าบุญมา

ลำดับที่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อ – นามสกุล
นายชินวุฒิ แซ่โค้ว
นายยิ่งยง จงทวีธรรม
นายธนดล สุถาพร
นายสุกฤษฏิ์ สมคิด
นางสาววิภวา เจริญศาสนกุล
นางสาวปริญญา ขุนทอง
นางสาวกนกวรรณ ด่านขุนทด
นายสรัล หยั่งตระกูล
นายธวัชชัย สมีนาง
นายพชรดนัย ใจเก่งดี
นายทรงวุฒิ เจริญรอย
นางสาวสุชาดา พรหมมานุวัตร
ว่าที่ร.ต.ธรรศกร สังข์ชุม
นายวีรสวัสดิ์ รุ่งโชคนิรันดร์
นางสาวณัฐฐิตา วีระศิลป์
นายอัษกร เพชรสิงห์
นายยุทธนา กล่ำพระบุตร
นางสาวกฤดาคุณ กาญจนจุลจิตร
นายธีรวัฒน์ คลังทอง

ลำดับที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ – นามสกุล
นายณรงค์ ชาวล้วน
นางสาวกนกพร ดอนสำราญ
นางสาวสุรีย์วัลย์ ชูรักษ์
นายศุภดิตถ์ เธียรวรรณ
นางสาวเสาวรส แซมสีม่วง
นางสาวกชกร วิจติ รนาวี
นายปิยวัฒน์ ไชยะบุตร
นางสาวกรวรรณ ดีวาจา
นายสรรพสิทธิ์ ชลพันธ์
นายธนพล เอกศรีวชิ ัย
นายณัฐพงษ์ บุญชาติ
นายทรงพล กรายรัตน์
นายจิตรภาณุ คงธรรม
นางสาวชัญญานุช ชีพเป็นสุข
นายปรีชา ใจมา
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ล้อมวัฒนธรรม

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
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