
ประกาศ 
สมาคมกีฬาฟกเกอรและสปดสเก็ตติ้งแหงประเทศไทย 

เรื่อง การจัดการปฐมนิเทศ เพื่อแจงคุณสมบัตินักกีฬาฟกเกอรและสปดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจําป 2565 
วันเสารที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลดสําโรง 
*************************** 

ดวย สมาคมกีฬาฟกเกอรและสปดสเก็ตติ้งแหงประเทศไทย กําหนดจัดใหมีการปฐมนิเทศนักกีฬา 
ของสมาคมฯ และลงทะเบียนรายงานตวัเพือ่รบัทราบคุณสมบัตขิองการเปนนักกีฬาของสมาคมฯ ประจาํป 2565 
ในวันเสาร ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 
ศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลดสําโรง และขอขอมูลเพื่อจัดทําทะเบียนประวัต ิของนักกีฬาฟกเกอรสเก็ตต้งิ National 
Team A, National Team B, National Team C, Developing Team, Thailand Crystal Team และนักกีฬา 
สปดสเก็ตติง้ระยะสั ้น National Short Track Speed Skating ประจําป 2565 โดยขอใหนักกีฬาที่มีรายช่ ือ 
ดังกลาว สงเอกสารใหกับทางสมาคมฯ ซ่ึงมีเอกสาร ดังตอไปน้ี  

1. แบบฟอรมทะเบียนขอมูลนักกีฬาทีมชาติ
2. สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3. สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. สําเนาหนังสือเดินทางพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5. สําเนาสูติบัตร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
6. ใบรับรองแพทยรับรองสุขภาพรางกายแข็งแรงดี
7. รูปถายหนาตรง 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป

ท้ังนี้หากมีขอสอบถามหรือติดตอสงเอกสาร สามารถติดตอไดท่ี เบอรโทรศัพท 0-2136-7253 เพ่ือไมใหเปนการ
เสียเวลา กรุณากรอกใบลงทะเบียนมาลวงหนา และสําหรับนักกีฬาท่ีอยูตางประเทศ กรุณาสงเอกสารไดท่ี 
fsat@windowslive.com จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  12 ตุลาคม 2565 

 (นายสีหศักดิ์  อารีราชการัณย) 
นายกสมาคมกีฬาฟกเกอรและสปดเก็ตติ้งแหงประเทศไทย 



รายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทฟกเกอรสเก็ตติ้ง 

National Team A 

1. ฑีฆรี ศิลปอาชา 

2. ภัทรธิดา คาเนะชิเกะ 

3. ศุภิสรา อัตถวิบูลย 

4. ครสิตาเบล ชาง 

5. อภิกษณาร ตั้งสถาพรพันธ 

6. ปุณยวีร อัครชวัลวัฒน 

7. แอลล ี กุลวทัญู 

8. นภัทร ภาสุกาญจน 

9. แองเจลินา อิสมาโลน 

National Team B 

1. เอรอน กุลวทัญู 

2. พิมพิดา เลิศไพรวัน 

3. นลพรรณ ธนภัทร 

4. เบญญาภา เสายอด 

5. ณัฐนพิน ฤชุโฆษิตสวัสดิ์ 

6. ณทักษอร บุญยกิจโณทัย 

7. อภิชาภรณ ตั้งสถาพรพันธ 

8. ฐานิกา จิวาลัย 

9. รุงไพลิน อิทธิศิริเวทย 

10. เกณิกา รัศมีโกเมน 

11. เบญญา ตั้งสงา 

12. ธารธร ภูมิจินดานนท 



National Team C

1. ฮิโระ แกวตาทิพย 

2. ธารณ วราสิทธิชัย 

3. พราวพรรณ ธนภัทร  

4. ภัณฑิรา ประเทืองสุขพงษ 

5. ธีรดา ตรีรัตนวัฒนา 

6. นันทวรรณ เหล็กดี 

7. จิรนาถ ชินประภากร 

8. นารากร นภาพฤกษชาติ 

9. ปภาวี ปานเพชร 

10. พัทธธีรา หลอเทียนทอง 

11. ภาสุรีย มารเชลลา ตติรัตน 

Developing Team 

1. คาโนะ แกวตาทิพย 

2. พัชริญา วีระพัฒน 

3. ภคพร สุวรรณโกสีย 

4. มุกตะวัน ภิรมยสวัสดิ ์

5. ลันตา ทรรทรานนท 

6. ชววิฐฌ เจียมหาทรัพย 

7. รังสิยา เล็กมณี 

8. ภรกภัฎทรา วงษเอก 

9. อัญญาภรณ จันทรดี 

10. พรีมวิตรา ศรีสวัสดิ์ 

11. จีรญาดา อาภาเขต 



Thailand Crystal Team 

1. นานามิ ตรรกวาทการ 

2. กิดาการ ธรรมสิริอนันต 

3. ภูอธินาถ เชนรัชชสิทธิ ์

4. วิภานันท เหตระกูล 

5. ตวงพร อัศวชัยชิต 

6. ยูวลัยลักษณ อึงาราชิ 

7. วรรณวล ี เดนพายัพ 

8. พิชญาภา เจาสม 

9. ปานชีวา อรุณฤกษถวิล 

10. พัชราภรณ วัฒนางกูร 

11. กุลิสรา คชเสนี 

12. ฐานภา ชุมพลกูลวงศ 

13. ณัชชา ดลธนากานต 

รายช่ือนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทสปดสเก็ตติ้งระยะส้ัน 

1. ชลชาติ ตะพรม 

2. จิรวัฒน ผลกาจ 

3. ภูริภัทร ชางไม 

4. จันทกร มณีวรรณกุล 

5. ไตรภพ ทองงาม  

6. ประกฤต บวรมงคลศักดิ์ 

7. ธนัชญา ฉัตรไธสง 

8. ปนปรีดา เปรมปรีชา 

9. อติญา เจิมเเพทยจรรยา 

*********************************** 




