
POOMSAE 

6 Blocks ไม่เกิน 8 ปี PRINT  

 1990 ด.ช.ฐานานนท์ เอกสนิทรัพย์ White T.A.F.Phrae 

 1991 ด.ช.ธธีร์ธร เอกสนิทรัพย์ White T.A.F.Phrae 

 1992 ด.ช.ปัณฑ นาคะรัตนากร White T.A.F.Phrae 

 1993 ด.ช.ภาณภุัทร มิงขวัญ White T.A.F.Phrae 

 2020 ด.ช.กฤตเมธ หลุ่งเป้า White สโมสรบ้านบวัทอง 

6 Blocks 8 – 11 ปี PRINT  

 2021 ด.ช.กนัตพฒัน์ แยบสงูเนิน White สโมสรบ้านบวัทอง 

 2012 ศภุโชค เดชะบญุ White CTR chiang mai taekwondo rimping 

 2040 ด.ญ.กรเกศ ปิยกนัต์ White Baile 

เหลืองไม่เกิน 8 ปี PRINT  

 1985 ด.ช สกลพฒัน์ พฒันการุณย์ Yellow H.M.A Lamphun 

 1986 ด.ช ศิรภัค ทวีธนามงคล Yellow H.M.A Lamphun 

 2022 ด.ช.รชตะ อารมย์สขุโข Yellow สโมสรบ้านบวัทอง 

 2023 ด.ญ.ณดี สาวกจินดา White สโมสรบ้านบวัทอง 

 1917 ด.ญ.ณฐันรี ฟคํูา Yellow ccrเชียงราย 

 1940 พรรณลกัษณ์ เหมืองสอง Yellow Smart Taekwondo Chiangmai 

 2016 ชญานิษฐ์ เมืองไกล Yellow CTR chiang mai taekwondo rimping 

 2013 ฐิติพร ปิงคะยอม Yellow CTR chiang mai taekwondo rimping 



เหลือง8 – 11 ปี PRINT  

 1995 ด.ช.กฤษฎ์ วาทนิยะกลุ White T.A.F.Phrae 

 1971 ด.ช ชยพล วิธี Yellow H.M.A Lamphun 

 2024 ด.ช.ธนภัทร ทองประเสริฐ Yellow สโมสรบ้านบวัทอง 

 1916 ด.ญ.นวพร ก๋าใจ Yellow ccrเชียงราย 

 1935 ด.ญ.ณฏัฐวิตรา สขุใจ Yellow T.A.F.Phrae 

 1973 ด.ญ ภัควรัตถ์ กนัไชยสกั Yellow H.M.A Lamphun 

 1987 ด.ญ ภัทรภร ไชยวงศ์ Yellow H.M.A Lamphun 

 2025 ด.ญ.ธารนลนิ ทราทิน Yellow สโมสรบ้านบวัทอง 

เหลือง12 – 14 ปี PRINT  

 1947 นิธิชา เเสงฝัน Yellow CTR chiang mai taekwondo rimping 

 1988 ด.ญ วิศรุตา จินะละ Yellow H.M.A Lamphun 

 2000 ด.ญ.หลนิ ชมภูกาวิน Yellow ร.ร.เฉลิมพระเกรียติ 48 พรรษา 

 2008 ด.ญ.มณีฐกานต์ สภุาพนัธุ์ชชูยั Yellow RDC Lampang 

 2044 ด.ญ.ปญุชญา อิทธิกําจร Yellow สโมสรบ้านบวัทอง 

เหลือง 15 ปี ขึนไป PRINT  

 1997 นาย จิโรจน์ เรืองพนู Yellow T.A.F.Phrae 

 1943 ณชัยาภรณ์ เเซ่เเต้ Yellow CTR chiang mai taekwondo rimping 

เขียว ไม่เกิน 8 ปี PRINT  

 1959 ด.ช. ภูดิส อดุมปละ Green PNT Chiang Rai 



 1963 ด.ช. ภัทราวฒุิ กาไชย Green PNT Chiang Rai 

 2009 ด.ช.ธนกร เศรษฐอรวรรณ Green RDC Lampang 

 2027 ด.ช.ดนิษฐ์ กนิษฐสวัสดิ Green สโมสรบ้านบวัทอง 

 1929 ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ Green T.A.F.Phrae 

 1956 กมลทิพย์ จนัทร์ประสงค์ Green CTR chiang mai taekwondo rimping 

 1962 ด.ญ. อรรชนา ชกูลนิ Green PNT Chiang Rai 

 1964 ด.ญ. ศิริกรณ์กมล บวันวล Green PNT Chiang Rai 

 2028 ด.ญ.ธารนลนิ ทราทิน Green สโมสรบ้านบวัทอง 

เขียว12 – 14 ปี PRINT  

 1996 ด.ช.ภาณพุล มิงขวัญ Green T.A.F.Phrae 

 2029 ด.ช.พงศกร ทองดี Green สโมสรบ้านบวัทอง 

 1934 ด.ญ.ชติุมณฑน์ ยวงคํา Green T.A.F.Phrae 

 1960 ด.ญ. ชนนัภรณ์ อดุมปละ Green PNT Chiang Rai 

 1961 ด.ญ. ศิริวชัราภร บวันวล Green PNT Chiang Rai 

เขียว15 ปี ขึนไป PRINT  

 1928 นาย จิโรจน์ เรืองพนู Green T.A.F.Phrae 

 1932 น.ส.วริศราพร อินทรีย์ Green T.A.F.Phrae 

 2018 นางสาว พิณยาดา โอฬารจนัทโรทยั Green RDC Lampang 

ฟ้าไม่เกิน 8 ปี PRINT  

 1945 อลัวาร อนนัตพงศ์ Blue CTR chiang mai taekwondo rimping 



 2031 ด.ช.ธนภัทร บรรเลงศพัย์ Blue สโมสรบ้านบวัทอง 

ฟ้า8 – 11 ปี PRINT  

 1937 ด.ช.ภาณพุล มิงขวัญ Blue T.A.F.Phrae 

 2047 ด.ช.พวสัส์ พชัรพงษ์ศิริ Blue สโมสรบ้านบวัทอง 

 1942 กณิศา การะยศ Blue P-MAD (Phayao Martial Arts Dojo) 

 2034 ด.ญ.พิชญาฎา แสงดี Blue สโมสรบ้านบวัทอง 

ฟ้า12 – 14 ปี PRINT  

 1994 ด.ญ.ชติุมณฑน์ ยวงคํา Blue T.A.F.Phrae 

 2017 ด.ญ .วรดา ราชเจริญ Blue RDC Lampang 

 2036 ด.ญ.ปิยะธิดา มิซูกชิู Blue สโมสรบ้านบวัทอง 

ฟ้า15 ปี ขึนไป PRINT  

 1936 น.ส.ฐาญมาศ หมอมนต์ Blue T.A.F.Phrae 

 2019 นางสาว ภัคจิรา ชาติสบื Blue RDC Lampang 

นําตาลไม่เกิน 8 ปี PRINT  

 1941 กญัณฏัฐ์ สริรวีพชัน์ Brown Smart Taekwondo Chiangmai 

 2035 ด.ญ.พิชญาฎา แสงดี Brown สโมสรบ้านบวัทอง 

นําตาล8 – 11 ปี PRINT  

 2004 ณฐัพล คํามนัอธิชพงษ์ Brown CTR chiang mai taekwondo rimping 

 2037 ด.ช.ธนา เขียวลายเลศิ Brown สโมสรบ้านบวัทอง 



นําตาล12 – 14 ปี PRINT  

 2045 ด.ญ.ปิยะธิดา มิซูกชิู Brown สโมสรบ้านบวัทอง 

แดง8 – 11 ปี PRINT  

 1944 สนัติ คําปวน Red CTR chiang mai taekwondo rimping 

 2038 ด.ช.ธนา เขียวลายเลศิ Red สโมสรบ้านบวัทอง 

แดง12 – 14 ปี PRINT  

 1946 เจษฎาพร หดัธง Red CTR chiang mai taekwondo rimping 

 2046 ด.ช.จิรภัทร ทองมาก Red สโมสรบ้านบวัทอง 

แดง15 ปี ขึนไป PRINT  

 2003 โดมินิก เเฟชอ Red CTR chiang mai taekwondo rimping 

 1999 นางสาวญาณิน ผูกพนัธ์ Red ร.ร.เฉลิมพระเกรียติ 48 พรรษา 

ดําแดง ไม่เกิน 8 ปี PRINT  

 1949 ณฏัฐวฒัน์ หวงสวุรรณากร Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

 1950 พิชามญช์ พรหมสวรรค์ Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

ดําแดง 8 – 11 ปี PRINT  

 1931 ด.ช.อภิชยั ห้วงนํา Black T.A.F.Phrae 

 1951 กฤตภาส เเสนใจ Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

 1970 นิตชคุณ ทวีกุล Black a.s.p & เกาะคา เทวนัโด 



 2005 ศรัญ  ูบญุสขุ Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

 2006 ธนนัท์พงศ์ หวงสวุรรณากร Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

 2041 ด.ช.ภานกุร บญุสงค์ Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 2049 ด.ช.ไกรกิตติ ขาวสาํล ี Black สโมสรบ้านบวัทอง 

ดําแดง 12 – 14 ปี PRINT  

 1930 ด.ช.ณฐัพชัร แก้วกนั Black T.A.F.Phrae 

 1952 ปญุยวีร์ โกกิลานนท์ Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

 1981 ด.ช.ปวิชญา เรืองจติุโพธิ พาน Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 1982 ด.ช.กรัญ  ูอ่อนนางาม Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 1954 รดาพร เเซ่พู ่ Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

 1972 ด.ญ ฉนัทนิษฐ์ ไชยวงศ์ผาบ Black H.M.A Lamphun 

 1983 ด.ญ.พสชนนัท์ ภัทรมูล Black สโมสรบ้านบวัทอง 

ดํา15 ปี ขึนไป PRINT  

 1953 ณฐัชัย สทุา Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

 1977 นาย ตรีเทพ อือรวมสมัพนัธ์ Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 1978 นาย ภูวดล คมขํา Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 1979 นาย จิราวฒัน์ เกิดทองคํา Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 1980 นางสาว ปพิชญา ทรายมลู Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 2011 นางสาวกนกพร เดชกนั Black RDC Lampang 

 2015 กชพรรณ เเสนใจ Black CTR chiang mai taekwondo rimping 



ดํา 18 ปี ขึนไป PRINT  

 1974 นาย ปวริศ เรืองจติุโพธิ พาน Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 1976 สธีุวฒัน์ เผือกนิมิตร Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 1975 นางสาว ปรีดาภรณ์ เจริญผล Black สโมสรบ้านบวัทอง 

 2002 กชวรรณ ชมชืน Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

 2014 วนัวิสา บญุมาวนั Black CTR chiang mai taekwondo rimping 

เขียว 8 – 11 ปี PRINT  

 2007 ด.ช.วสพุล กฤษณะบาล Green T.A.F.Phrae 

 2010 ด.ช.ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ Green RDC Lampang 

 2001 พิมพ์พจี ปงลงัศรี Green a.s.p & เกาะคา เทวนัโด 

 2043 ด.ญ.ปญุชญา อิทธิกําจร Green สโมสรบ้านบวัทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POOMSAE PAIR 

เหลอืงไม่เกิน 8 ปี  

ยิม ccrเชียงราย   ด.ญ.กญัพชัญ์ จินะศรี, ด.ญ.ปณิุกา นนัต๊ะรัตน์,  

ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   ด.ช.ดนิษฐ์ กนิษฐสวัสดิ, ด.ญ.ธารนลนิ ทราทิน,  

 

ดํา15 ปี ขนึไป 

ยิม ccrเชียงราย   น.ส.ณฐัลดา มาตระกูล, น.ส.หิรัญญา เอียมเจริญ ,  

ยิม CTR chiang mai taekwondo rimping   อชัราฟ อนนัตพงศ์, กชพรรณ เเสนใจ ,  

ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   นางสาวกนกชนก เจริญยิง, นายชติุเทพ กองจมุพล,  

 

ดําแดง 12 – 14 ปี  

ยิม T.A.F.Phrae   ด.ช.อภิชยั ห้วงนํา, ด.ช.ณฐัพชัร แก้วกนั,  

ยิม CTR chiang mai taekwondo rimping   รดาพร เเซ่พู,่ ณฎัฐชยั สทุา,  

ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   ด.ช.ภานกุร บญุสงค์, ด.ช.ไกรกิตติ ขาวสาํล,ี  

 

เหลอืง8 – 11 ปี  

ยิม H.M.A Lamphun   ด.ช ชยพล วิธี, ด.ญ ภัควรัตถ์ กนัไชยสกั,  

ยิม T.A.F.Phrae   ด.ช.กฤษฎ์ วาทนิยะกลุ, ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ,  



ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   ด.ช.ธนภัทร ทองประเสริฐ, ด.ช.รชต อารมย์สขุโข,  

 

แดง15 ปี ขนึไป 

ยิม ร.ร.เฉลมิพระเกรียติ 48 พรรษา   นางสาวสนิี ถนอมวรกลุ, นางสาวแสงอรุณ เตชะพนาลยั,  

 

ดํา 18 ปี ขนึไป  

ยิม CTR chiang mai taekwondo rimping   ก้องภพ ศิรินนัท์, วนัวิสา บญุมาวัน,  

ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   นายปวริศ เรืองจุติโพธิ พาน, นางสาวปรีดาพร เจริญผล,  

ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   นาย นนัทโชติ ชนะบางแก้ว, นาย นพดล พงษ์แพทย์,  

 

ฟ้า12 – 14 ปี  

ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   ด.ช.รักษ์ณรงค์ เกษรประเสริฐ, ด.ช.พวสัส์ พชัรพงษ์ศิริ,  

 

แดง12 – 14 ปี  

ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   ด.ช.ธนา เขียวลายเลศิ, ด.ญ.ปิยะธิดา มิซูกชิู,  

 

เขียว12 – 14 ปี  

ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   ด.ช.รักษณ์ณรงค์ เกษรประเสริฐ, ด.ช.พงศกร ทองดี,  

 

ดําแดง 8 – 11 ปี  



ยิม สโมสรบ้านบวัทอง   ด.ช.ธนา เขียวลายเลศิ, ด.ญ.ปิยะธิดา มิซูกชิู,  

 

 

  

 

 

POOMSAE TEAM 

 

 

ดํา 8 – 11 ปี  

CTR chiang mai taekwondo 
rimping 

ธนนัทพ์งศ ์หวงสุวรรณากร, กฤตภาส เเสนใจ , ศรัญ ู บุญสุข,  

 

ดํา 15 ปี ขึนไป 

CTR chiang mai taekwondo 
rimping 

ปุยวีร์ โกกิลานนท,์ ณัฏฐชยั สุทา, อชัราฟ อนัทต์พงศ,์  

 

ดํา 18 ปี ขึนไป 

CTR chiang mai taekwondo 
rimping 

รดาพร เเซ่พู,่ กชพรรณ เเสนใจ , วนัวิสา บุญมาวนั,  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 


