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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง รายชื่อนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 

ประจําปีการศึกษา 2558 
--------------------------- 

  อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและ
เยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 
2557 แล้วนั้น 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ท้ังหมด    
58 คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวพร้อมรับสัญญาการเข้า
ศึกษาและชําระค่าลงทะเบียนเรียนเทอมต้น ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันท่ี 12 - 13 มกราคม 2558             
ณ สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี   ๗   มกราคม  พ.ศ. 2558 

 
 

     

    (รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

1.  คณะเกษตร 
1.1 เคมีการเกษตร  นายจิรพัฒน์  ตันตระชนิดา  (รักบ้ีฟุตบอล) 
 

2. คณะบริหารธุรกิจ 
2.1 การเงิน   น.ส.กรกานต์  ปึงพงศากุล   (โปโลน้ํา) 
    น.ส.กนกกร  ดําจับ   (วอลเลย์บอล) 
2.2 การจัดการ   นายณัฐวีร์  กล่อมพงษ์   (เทควันโด) 
    น.ส.นภัสสร  เผ่าวงศากุล   (เทควันโด) 
2.3 การจัดการผลิต  น.ส.ธนาภา  แซ่เล้า   (เทควันโด) 
    นายนัฏฐพงษ์  ตรันเจริญ   (ยูโด) 
2.4 การตลาด   น.ส.เขมสิริ  สิริเวชชะพันธ์  (ว่ายน้ํา) 
    น.ส.ดลพร  รุหการ   (แบดมินตัน) 
2.5 บัญชี   น.ส.ฉัตรฑริกา  คล้ายสุวรรณ  (เทเบิลเทนนส) 
    น.ส.กาญจนา  เพ็ญรุ่งเรือง  (วอลเลย์บอล) 
 

3. คณะประมง 
3.1 ประมง   น.ส.จีรภา  บุญสุด   (วอลเลย์บอล) 
    นายธนพล  ปิยไพฑูรย์   (รักบ้ีฟุตบอล) 
 

4. คณะมนุษยศาสตร์ 
4.1 ปรัชญาและศาสนา  นายสหภพ  อินทรศิริ   (วอลเลย์บอล) 
4.2 ภาษาไทย   นายพุฒิสิทธิ์  พรมนา   (ลีลาศ) 
    นายณพรรษ  ศิริทรานนท์   (รักบ้ีฟุตบอล) 
4.3 วรรณคดีไทย  น.ส.ณัฐชา  สนั่นเมือง   (วอลเลย์บอล) 
 

5. คณะวิทยาศาสตร์ 
     น.ส.ธมลวรรณ  ภู่ประดับศิลป์  (แบดมินตัน) 
     น.ส.ศิริรัตน์  เปศรี   (โบว์ลิ่ง) 
 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     นายณิสิทธ  จันทรากูลพงษ์  (ว่ายน้ํา) 
     น.ส.อรณิช  เนตรมณี   (เปตอง) 
7. คณะศึกษาศาสตร์ 

7.1 พลศึกษา   นายเคชวิน  สารีอาจ   (ยูโด) 
    นายภคนัย  คํามูล   (มวยสากล) 
    นายณัฐพล  นามวัน   (มวยสากล) 
    น.ส.อรญา  แก้วตา   (เทควันโด) 
    นายวรภพ  พงษ์สุวรรณ   (ฟุตบอล) 
    น.ส.สุดารัตน์  หมอผึ้ง   (ฟุตบอล) 
    น.ส.กาญจนา  ละลาย   (ฟุตบอล) 
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    นายศิวพล  สุวรรณศรี   (วอลเลย์บอล) 
    น.ส.พุธิตา  โถทอง   (บาสเกตบอล) 
    นายมหรรณพ  เดชศรี   (ซอฟท์บอล) 
    น.ส.ศิริขวัญ  วงษ์แก้ว   (ฮอกก้ี) 
    น.ส.กรกนก  แสนปวง   (ฮอกก้ี) 
    นายธนกฤต  บุญอาจ   (ฮอกก้ี) 
    นายณัฐวุฒิ  อุดเจ่ง   (ฟุตซอล) 
    นายรณชัย  จูงวงษ์สุข   (ฟุตซอล) 
 
7.2 สุขศึกษา           

     น.ส.ศิรินทิพย์  ทองใหม่   (ฟุตบอล) 
    น.ส.กรกนก  ศิริวาลย์   (ฟุตบอล)  

     น.ส.อลิสา  นะเรืองรัมย์   (ฮอกก้ี) 
 

8. คณะเศรษฐศาสตร์ 
8.1 เศรษฐศาสตร์  นายเจียรพงษ์  สังขะวัตร์   (ว่ายน้ํา) 
8.2 ธุรกิจการเกษตร  นายอาย์กรณิศ  ทับทิมแดง  (แบดมินตัน) 
 

  
9. คณะสังคมศาสตร์ 

9.1 จิตวิทยา   น.ส.สิริธร  นทีธร    (ดาบสากล) 
9.2 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
    นายธัชกร  สุขปัญญา   (ดาบสากล) 
    น.ส.อัมพวา  ท้วมอ้น   (บาสเกตบอล) 
9.3 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
    น.ส.กชรัตน์  ภู่ระหงษ์   (ยูโด) 
9.4 นิติศาสตร์   น.ส.สิรินทร์ทรรศ์  พุทธศรี  (ว่ายน้ํา) 
    นายรตน  ไตรพจน์   (เทนนิส) 
 

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
     น.ส.เกษรา  เกียรติอัชวะชัย  (เทควันโด) 
     น.ส.พิสิฏฐา  เมฆอัมพร   (เทเบิลเทนนิส) 
 
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

11.1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ นายสายชล  หญีตจันทร์   (รักบ้ีฟุตบอล) 
11.2 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายณชพล  เฉลิมลักษณ์   (เทควันโด) 
 

12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     น.ส.พรสวรรค์  เงินรุ่งเรืองโรจน์  (ดาบสากล) 
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13. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
13.1 เทคนิคการสัตวแพทย์ นายปรเมศ  อินทร์งาม   (รักบ้ีฟุตบอล) 
13.2 การพยาบาลสัตว์  น.ส.วรนันท์  กลิ่นทิพย์   (เรือพาย) 
 

14. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
14.1 การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
    นายธนวิตต  มีใย    (ยูโด) 
      

15. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
15.1 พลศึกษาและสุขศึกษา 
    น.ส.ศศิวิมล  เทพมณี   (ฮอกก้ี) 

 
16. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกําแพงแสน) 
     นายศฏายุ  ถึงเจริญ   (รักบ้ีฟุตบอล) 
 
17. คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา) 
 17.1 การจัดการโลจิสติกส์ นายศิวกร  แก้วใส   (แฮนด์บอล) 


