
 
 

 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติท่ีมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

--------------------------- 
  อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและ
เยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556 ลงวันท่ี 3 
ธันวาคม 2557 แล้วนั้น 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครท่ีมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ จํานวน 92 คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ใน
วันท่ี 5 มกราคม 2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สํานักการกีฬาท้ังนี้ ผู้ท่ียื่นใบ
สมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ให้ตรวจสอบได้ท่ีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สํานักการกีฬา ก่อนการสอบ
สัมภาษณ์ เท่านั้น โทรศัพท์ 02-9428772 (วัน เวลา ราชการ) 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙   ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาณ์ 
โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 
 

เลขท่ีสมัคร ช่ือ-นามสกุล กีฬา 
001 น.ส.พิสิฏฐา  เมฆอัมพร เทเบิลเทนนิส 
002 นายธัชกร  สุขปัญญา ดาบสากล 
003 น.ส.ดลพร  รุหการ แบดมินตัน 
004 นายรตน  ไตรพจน์ เทนนิส 
005 นายอมตะ  หงษ์แสงวัฒนา รักบ้ีฟุตบอล 
006 น.ส.กรกานต์  ปึงพงศากุล โปโลน้ํา 
007 นายพนิต  พรสุโรจน์ ยูโด 
008 น.ส.พรสวรรค์  เงินรุ่งเรืองโรจน์ ดาบสากล 
009 นายวรภพ  พงษ์สุวรรณ ฟุตบอล 
010 นายอาย์กรณิศ  ทับทิมแดง แบดมินตัน 
011 น.ส.สิรธิร  นทีธร ดาบสากล 
012 นายภคนัย  คํามูล มวยสากล 
013 นายพฤทธิกร  คุณประทุม โปโลน้ํา 
014 นายณิสิทธ  จันทรากูลพงษ์ ว่ายน้ํา 
015 น.ส.เมยาวี  เฉียบแหลม วอลเลย์บอล 
016 น.ส.ศิริขวัญ  วงษ์แก้ว ฮอกก้ี 
017 น.ส.กรกนก  แสนปวง ฮอกก้ี 
018 น.ส.ฉัตรฑริกา  คล้ายสุวรรณ เทเบิลเทนนิส 
021 นายณัฐพล  นามวัน มวยสากล 
022 น.ส.อลิสา  นะเรืองรัมย์ ฮอกก้ี 
023 นายณัฐวีร์  กล่อมพงษ์ เทควันโด 
024 นายวรวุฒิ  บุณยรัตพันธุ์ รักบ้ีฟุตบอล 
025 นายสายชล  หญีตจันทร์ รักบ้ีฟุตบอล 
026 น.ส.วรนันท์  กลิ่นทิพย์ เรือพาย 
027 น.ส.รัตตา  นาคสมบูรณ์ ฮอกก้ี 
028 นายพุฒิสิทธิ์  พรมนา ลีลาศ 
029 นายธนพล  ขันทอง ยูโด 
030 น.ส.นภสัสร  เผ่าวงศากุล เทควันโด 
031 นายเจียรพงษ์  สังขะวัตร์ ว่ายน้ํา 
032 น.ส.เขมสิริ  สิริเวชชะพันธ์ ว่ายน้ํา 
033 น.ส.ธมลวรรณ  ภู่ประดับศิลป์ แบดมินตัน 
034 น.ส.อัมพวา  ท้วมอ้น บาสเกตบอล 
035 นายศิวกร  แก้วใส แฮนด์บอล 
037 น.ส.พุธิตา  โถทอง บาสเกตบอล 
038 นายสุทธนา  คงเกิด รักบ้ีฟุตบอล 
039 น.ส.สุดารัตน์  หมอผึ้ง ฟุตบอล 
040 น.ส.บังอร  ตนพิมาย ฟุตบอล 



เลขท่ีสมัคร ช่ือ-นามสกุล กีฬา 
041 นายเอกชัย  กองพา วอลเลย์บอล 
042 นายสหภพ  อินทรศิริ วอลเลย์บอล 
043 นายวุฒิชัย  เสื่อนไธสง วอลเลย์บอล 
044 น.ส.จิราภรณ์  แข็งฉลาด วอลเลย์บอล 
045 น.ส.อารยา  ชุมพงค์ วอลเลย์บอล 
046 นายธนกฤต  บุญอาจ ฮอกก้ี 
047 น.ส.ศุภกานต์  ส่งพันธ์นธีกูร ฮอกก้ี 
048 นายณพรรษ  ศิริทรานนท์ รักบ้ีฟุตบอล 
049 น.ส.กาญจนา  ละลาย ฟุตบอล 
050 น.ส.กรกนก  ศิริวาลย์ ฟุตบอล 
052 นายมหรรณพ  เดชศรี ซอฟท์บอล 
053 นายพีรศิษฎ์  ทรงศรี รักบ้ีฟุตบอล 
054 นายณชพล  เฉลิมลักษณ์ เทควันโด 
055 น.ส.เกษรา  เกียรติอัชวะชัย เทควันโด 
056 น.ส.อรญา  แก้วตา เทควันโด 
057 นายสมบัติ  ทองอ้ม ฮอกก้ี 
058 น.ส.ธนาภา  แซ่เล้า เทควันโด 
059 น.ส.สิรินทร์ทรรศ์  พุทธศรี ว่ายน้ํา 
060 นายนัฏฐพงษ์  ตรันเจริญ ยูโด 
061 น.ส.เอมอร  ไฝดง วอลเลย์บอล 
062 น.ส.อรุโณทัย  ห่อไธสง วอลเลย์บอล 
063 น.ส.ณัฐชา  สนั่นเมือง วอลเลย์บอล 
064 นายกันตพิชญ์  ทองเชิญ วอลเลย์บอล 
065 นายอฐพล  พลายแก้ว วอลเลย์บอล 
066 น.ส.กชรัตน์  ภู่ระหงษ์ ยูโด 
067 นายอริย์ธัช  ประศรีทะโก รักบ้ีฟุตบอล 
068 น.ส.กัลยา  พิริยจิรกาล วอลเลย์บอล 
069 น.ส.กนกพร  ดําจับ วอลเลย์บอล 
070 น.ส.กาญจนา  เพ็ญรุ่งเรือง วอลเลย์บอล 
071 น.ส.อรณิช  เนตรมณี เปตอง 
072 น.ส.ศิริรัตน์  เปศร ี โบว์ลิ่ง 
073 น.ส.สุพรรณษา  ทองนุ่ม แฮนด์บอล 
074 น.ส.ศิรินทิพย์  ทองใหม่ ฟุตบอล 
075 น.ส.ยุภาพร  นวมนิ่ม วอลเลย์บอล 
076 นายเคชวิน  สารีอาจ ยูโด 
077 น.ส.เสาวลักษณ์  เจริญราษฎร์ วอลเลย์บอล 
078 นายณัฐวุฒิ  อุดเจ่ง ฟุตซอล 
079 นายรณชัย  จูงวงษ์สุข ฟุตซอล 
080 น.ส.ศศิวิมล  เทพมณี ฮอกก้ี 
081 น.ส.จีรภา  บุญสุด วอลเลย์บอล 
082 น.ส.พิมพ์ผกา  โปร่งปัญญา วอลเลย์บอล 



เลขท่ีสมัคร ช่ือ-นามสกุล กีฬา 
083 นายทิวัตถ์  ชัยทอง รักบ้ีฟุตบอล 
084 นายธนวิตต  มีใย ยูโด 
085 นายพีระ  สว่างวัน รักบ้ีฟุตบอล 
086 นายจิตรภณ  เพ็ชรประดับ รักบ้ีฟุตบอล 
087 นายปัญญาพัฒน์  นเรศเสนีย์ รักบ้ีฟุตบอล 
088 นายจิรพัฒน์  ตันตระชนิดา รักบ้ีฟุตบอล 
090 นายเกรียงไกร  สัจจวิโส รักบ้ีฟุตบอล 
091 นายจักรกฤษณ์  นะวะนิล รักบ้ีฟุตบอล 
092 นายยศกร  วัชรคงศักด์ิ รักบ้ีฟุตบอล 
093 นายกรธวัช  ยอดขันธ์ รักบ้ีฟุตบอล 
094 นายณัฐวุฒิ  หรรษภิญโญ รักบ้ีฟุตบอล 
095 นายศุภชัย  จิตมุ่ง รักบ้ีฟุตบอล 
096 นายอดิศร  ดมอุ่นดี รักบ้ีฟุตบอล 
097 นายชัยณรงค์  ทรัพย์สุขสมบัติ รักบ้ีฟุตบอล 
098 นายปรเมศ  อินทร์งาม รักบ้ีฟุตบอล 
099 นายพัชรพล  ธีรานุกูลชัย รักบ้ีฟุตบอล 
100 นายศฏายุ  ถึงเจริญ รักบ้ีฟุตบอล 
101 นายธนพล  ปิยไพฑูรย์ รักบ้ีฟุตบอล 
102 นายปุณณัตถ์  พยุหนาวีชัย รักบ้ีฟุตบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. ให้ผู้ท่ีมีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์นําหนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือทีม
ชาติไทยท่ีลงนามโดยนายกสมาคม เลขาธิการสมาคม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกหรือ
เลขาธิการของสมาคมกีฬา มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 5 มกราคม 2558 ด้วย 

2. ผู้ท่ีไม่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี 02-9428772 ต่อ 120 


