
 



รายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 43 กันเกราเกมส ์

ระหว่างวันท่ี 9-18 มกราคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 
1. กีฬาฟุตบอล 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. น.ส.วนดิา  คําทุม ศษ.2 2. น.ส.อรจิรา  สว่างแจ้ง ศษ.6 
3. น.ส.มัลลิกา  ถามูล ศษ.6 4. น.ส.ปวริศา  จันสา ศษ.4 
5. น.ส.วศินี  ปักธงไชย** ศษ.3 6. น.ส.สุนิษา  จันทร์อินทร ์ ศษ.1 
7. น.ส.ปิ่นทอง  พิริยธาดาวงศ์ ศษ.3 8. น.ส.กาญจนา  ละลาย ศษ.1 
9. น.ส.กรกนก  ศิริวาลย ์ ศษ.1 10. น.ส.จุฑามาศ  แตงขาว ศษ.3 
11. น.ส.ศิรินทิพย์  ทองใหม่ ศษ.1 12. น.ส.ปาลิตา  โปเซี้ยว** ศษ.2 
13. น.ส.สุดารัตน์  หมอผึ้ง ศษ.1 14. น.ส.พรรณาราย  ชูสุวรรณ บว.3 
15. น.ส.พจนีย์  กันยามา** ศษ.3 16. น.ส.ปภาดา  สโีนรักษ์ ศษ.5 
17. น.ส.ศุภิสรา  คล่องใจ ศษ.1 18. น.ส.จุฑามาศ  พวงมะโหด ศษ.5 
19. น.ส.กมลรัตน์  ทะประสิทธิ์จิตต*์* กษ.4 20. น.ส.เบญจพร  คําอาจ ศษ.5 
21. น.ส.ลัดดามาส  พรมหลวงศร ี ศษ.2 22. น.ส.จิราวรรณ  เจริญผล ศษ.2 
23. น.ส.ดวงรัตน์  วงศ์คุ้มพงษ์ ศษ.2    

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ผศ.พีรเดช  มาลีหอม  
 

1. นายณัฐชนนท์  ซังพุก 
2. นายชูศักดิ์  สุวรรณา 
3. นายพูนศักดิ์  ทิพย์ศิริ 

2. กีฬาวอลเลย์บอล 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์ทวีศักดิ ์ ศษ.4 2. นายชิตพล  เต็มนา ศษ.4 
3. นายจักรพงศ์  คงเปีย ศษ.3 4. นายอรรถพล  แก้วบริสุทธิ ์ ศษ.3 
5. นายอดิพงษ์  แซ่อ๋ึง ศษ.2 6. นายวัฒนชัย  ปานขุนรักษ์ ศษ.3 
7. นายวุฒิพงศ์  โชติการ ศษ.3 8. นายกรวัฒน์  โนนดงกลาง** ศษ.1 
9. นายศิรวิทย์  สวนนุช ศษ.1 10. นายนภดล  นาคทอง ศษ.2 
11. นายอรรคพล  เกตุขุนทด ศษ.2 12. นายพีรศักดิ์  ไลไธสง ศษ.5 
13. นายเอกชัย  ทอร์สตัด ศษ.3 14. นายอภิศักดิ์  วงษ์จําปา สค.2 
15. นายจิรวัฒน์  เผือกเพ็ชร*์* ศษ.3    

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
นายมหาด  อินทร์ด้วง** 1. นายยุทธชัย  รัตนวงศ์ภักดิ ์

2. นายเจริญ  จันทร์เจริญใจ 
3. นายพิทักษ์  ปิ่นประวัต ิ



3. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายศรเทพ  กุลวงค์ ศษ.4 2. นายจิรวัฒน์  เผือกเพ็ชร*์* ศษ.3 
3. นายกรวัฒน์  โนนดงกลาง** ศษ.1 4. น.ส.ธาริณี  ทิมแท้ ศษ.1 
5. น.ส.ชลุีพร  สุนทรวาร ี ศษ.1    
 
ผู้จัดการทีม 

  

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
 

นายมหาด  อินทร์ด้วง** 1. นายเมธาวินทร์  เทพสาร  
2. น.ส.ธาดารัตน์  ทองสายออ 

 
4. กีฬาบาสเกตบอล 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายณัฐพล  ชัยสงค์ เทคนิคฯ1 2. นายมงคลสุบรรณ  คําปัน สค.2 
3. นายวรภัทร  ลิมปิโชติกุล ศษ.3 4. นายพัสกร  อปริมาณ วศ.3 
5. นายพรชัย  ห่วงรักษ์ ศษ.4 6. นายพันธวัช  เตชะสําราญ ศษ.5 
7. นายศุภฤกษ์  พู่ตระกูล ศษ.2 8. นายรัฐพล  ตันตินิจกุล ศษ.2 
9. นายอัษฎาวุฒิ  ดารารุ่ง สิ่งแวดล้อม2 10. นายธนโชค  มาลัยเปีย ศษ.3 
11. นายธนาทัตถ์  ไชยสุระ ศษ.1 12. นายเมธา  บุญหล่ํา สิ่งแวดล้อม1 

13. นายต่อพงศ์  มัธยมานันท์ ศษ.4 14. นายตรีเพชร  ใจหาญ ศษ.3 
15. นายไพรัช  คงกิจม่ัน บว.2    

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.ณัฐิกา  เพ็งลี 
 

1. นายยงยุทธ  ใจหาญ 
2. น.ส.ฐณัฐดา  ตุงคบุร ี

5. กีฬาตะกร้อ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. น.ส.แพรพรรณ  กลิ่นกรุ่น ศษ.1 2. น.ส.ยุพรัตน์  อํ่าอินทรีย์ ปม.2 
3. น.ส.กุลดา  ยิ้มสีมา ศษพ.4 4. น.ส.ตุ๊กตา  แก้วมุกดา ศษพ.3 
5. น.ส.ขนิษฐา  อันจะนะ ศษ.3 6. น.ส.นุสบา  กลางพิมาย ศษ.3 
7. น.ส.ขวัญภิรมย ์ สีออน ศษ.4 8. น.ส.จิรารัตน์  ทรงประเสริฐ ศษ.3 
9. น.ส.ยวมนต์  เกิดเกษม ศษ.5 10. น.ส.ณัฐมล  โคตรเพชร ศษ.1 
11. น.ส.วินัดดา  บุญโคกส ี ศษ.3 12. น.ส.มนธิชา  ริมธีระกุล ศษพ.3 
13. น.ส.พลอยพิชชา  อินอําพันธ ์ ศษ.1 14. น.ส.พรพิมล  ขอนแก่น ศษพ.3 
15. น.ส.ภาณุมาศ  ชินมาตร ศิลปศาสตร์ฯ4    

 

ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ผศ.ณัฐธีร ์ เรืองศิลป์ชัย 1. ผศ.ดร.วรพงษ์  แย้มงามเหลือ 

2. นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล 
3. ว่าท่ี ร.ต.ศุภวรรณ  วงศ์สรา้งทรัพย์ 
 



 6. กีฬาฟุตซอล 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. น.ส.พจนีย์  กันยามา** ศษ.3 2. น.ส.กมลรัตน์  ทะปะสิทธิ์จิตต*์* กษ.4 
3. น.ส.กฤษณา  ฤทธิสาร วิทย์ฯกีฬา3 4. น.ส.วศินี  ปักธงไชย** ศษ.3 
5. น.ส.สุจิตตรา  รัตนศร ี วิทย์ฯกีฬา1 6. น.ส.หทัยรัตน์  สังข์รุ่ง วิทย์ฯกีฬา1 

7. น.ส.พัฐสุดา  ภู่เพชร ศษพ.5 8. น.ส.นิรชา  ผาสุข ศษพ.1 
9. น.ส.วนิดา  แย้มเกษร ศษพ.3 10. น.ส.ลภัสรดา  ยอดราช วิทย์ฯกีฬา1 

11. น.ส.ปาลิตา  โปเชียว** ศษ.2 12. น.ส.ปลื้มจิตต์  มหาวงศ์ ศษพ.3 
13. น.ส.ศิรยา  ยิ้มกระจ่าง ศษ.6 14. น.ส.สรัญญา  ศรีเมือง ศษพ.2 
15. น.ส.สชุานาฏ  กิตติโสภณ วิทย์ฯกีฬา3 16. น.ส.กันยารัตน์  กาฬภักดี ศษ.4 
17. น.ส.ยลดา  ยืนยิ่ง วิทย์ฯกีฬา3    

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.นิรอมลี  มะกาเจ  
 

1. นายวีรวัฒน ์ อยู่จุ้ย 
2. นายพิพัฒน์  ลิ่มเรืองกุล 
3. น.ส.เพ็ญนิภา  พูลสวัสดิ ์
 
7. กีฬาเปตอง 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายจักรี  ขันตยาภรณ์ ศษ.3 2. นายกรกฎ  โพธินาแค กษ.3 
3. นายวันเฉลิม  กลั่นเกิด ศษพ.3 4. นายสุราชา  พูลันแก้ว วิทย์ฯกีฬา3 

5. นายดุสิต  จิตไทย พาณิชยฯ1 6. นายวัฒนา  หีบเงิน พาณิชยฯ1 
7. น.ส.จุฑามาศ  กิมเซียะ ศษ.3 8. น.ส.กลันทกา  หิรัญพิจิตร พาณิชยฯ2 
9. น.ส.กัญญาภรณ์  เกตุทอง วท.4 10. น.ส.บุษราคํา  จตุพรสมบัติ ศษ.1 
11. น.ส.อรณิช  เนตรมณี วศ.1 12. น.ส.นันทัชพร  วีระเสถียร ศษ.3 

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
น.ส.กัลพฤกษ์  พลศร 1. ร.ต.จําเลิศ  เสมอภาค 

2. ร.ต.กันต์  คชพันธ ์
3. น.ส.ดวงใจ  ศิริวัฒนาศิลป ์

 
      8. กีฬากรีฑา 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายสุภัทรชัย  สุนทรวิภาต บว.3 2. น.ส.จิรฐิติกาล  ชัยประทุม บว.1 
3. นายเดชฤทธิ์  สิทธิบาล วน.4 4. น.ส.วรพรรณ  นวลศร ี ศษ.5 
5. นายอภสิทธิ์  ฉ่ําศรี ศษ.3 6. น.ส.สมจริญา  พ่ึงและ ศษ.5 
7. นายวงศธร  เพียรประสบสุข ศษ.2 8. น.ส.สธุณี  แสงชมภ ู ศษ.4 
9. นายชโลทร  นุ้ยศิร ิ ศษ.2 10. น.ส.ดวงกมล  เพ็ชรใสด ี ศษ.4 
11. นายเฟ่ืองนคร  เอกม่วง ศษ.2 12. น.ส.ปทุม  รุ่งโรจน ์ ศษ.1 



13. นายพรอนันต์  ไชยโย ศษ.1 14. น.ส.เสาวลักษณ์  บุญสุนีย ์ ศษ.2 
15. นายอธิวุฒิ  บุญเจริญ ศษ.1 16. น.ส.อัจฉราวรรณ  พรมชัย บธ.1 
17. นายเอกบุรุษ  หนูเล็ก ศษพ.1 18. น.ส.ณัฐวดี  ไวถนอมสัตว ์ บธ.1 
19. นายธนุส  สุภาสัย ศศ.3    
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
น.ส.นุชจร ี บุญธรรม 1. รศ.เจริญ  กระบวนรัตน ์

2. นายสมนึก  สมนาค 
3. นายศิราเมษฐ์  ม่วงสุวรรณ 

 
      9. กีฬาว่ายน้ํา 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายพิทยุตม์  ชาญเศรษฐิกุล วศ.2 2. น.ส.ชลธิชา  มีนชัยนันท์ มน.1 
3. นายอธิเจต  โมราวรรณ ศศ.1 4. น.ส.พิมพ์ชนก  เลิศชัย อก.2 

5. นายกิตติโชติ  สิงหปรีชา อก.2 6. น.ส.เขมสิริ  สิริเวชชะพันธ ์ บธ.1 
7. นายสิรวิชญ์  ผณินทรารักษ์ เทคนิคฯสพ.3 8. น.ส.กนกวรรณ  วาจางาม บว.1 
9. นายอชิรธร  ฤกษ์ศุภพร วศ.3 10. น.ส.จริยา  ห้านิรัติศัย บธ.4 
11. นายธนภัทร  ศิริวรรณ ศษ.2 12. น.ส.สิรวิุฒิพร  นัยสวัสดิ ์ ศษ.3 
13. นายทานธรรม  คําใหญ่ วน.2 14. น.ส.กัลยกร  ดาวไธสง วศ.2 
15. นายธนานันท์  คมเศวต วศ.3 16. น.ส.ชนกชนม์  เจริญพร อก.1 
17. นายอังกฤช  ไชยกุศล วศ.1 18. น.ส.สิรินทร์ทรรศ์  พุทธศร ี สค.1 
19. นายกฤตภาส  ศรีเจริญบุญ ศษ.1 20. น.ส.พลอยธนพร  บุญรังษี สค.1 
21. นายเสฎฐวุฒิ  โรจนวภิาต วศ.4 22. น.ส.ปรีณาพรรณ  โชติกะสุภา มน.2 
23. นายณิสิทธ  จันทรากูลพงษ์ วศ.1 24. น.ส.ชนกนันท์  เจริญพร อก.2 
25. นายภาสกร  พันธุ์ศรีวรพงษ์ ศษ.4 26. น.ส.สวุนันท์  วิมลรัชต์มโนรม ปม.3 
27. น.ส.ศุภสุตา  สุนทรโชต ิ ศศ.2    
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์ 1. นายสืบ  ชัยยะ 

2. นายสโรช  แก้วมณี 
3. น.ส.อริสา  นิธิสุนทรพงศ์ 
4. น.ส.อนรรฆวี  ชูวงษ์ 

 
      10. กีฬาเทควันโด 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายรามณรงค์  เสวกวิหารี บธ.1 2. น.ส.ณัฐภัสสร  เลอศิริพงศ์ อก.1 
3. นายณชพล  เฉลิมลักษณ์ สถาปัตยฯ1 4. น.ส.วลิาสินี  ขําศรีบุศ สค.2 
5. นายณัฐวีร์  กล่อมพงษ์ บธ.1 6. น.ส.รัชนีพร  เงินบํารุง ศษ.2 
7. นายหฤษฎ์  ผิวสอาด วศ.2 8. น.ส.ณัฐสุดา  บุญชว่ย สถาปัตยฯ1 

9. นายเชษฐรพี  ต่างใจ สค.2 10. น.ส.กรปรียา  ยาแก้ว ศษ.4 



11. นายพีระเทพ  ศิลาอ่อน สค.4 12. น.ส.ณัฐวรรณ  แก้ววิลัย กษ.1 
13. นายณัฐธนนท์  ทับเจริญ สค.2 14. น.ส.ศุภิสรา  วงศ์ลิมปิยะรัตน์ ศษ.1 
15. นายเสถียร  ใจปลื้มบุญ ศษ.6 16. น.ส.เกษรา  เกียรติอัชวะชัย สพ.1 
17. นายศักดินันท์  คงกะพัน ศษ.1 18. น.ส.ชนสิรา  ด้วงกลัด สค.3 
19. น.ส.ณิชาพัชร์  สายกระสินธุ ์ มน.1 20. น.ส.คันธรัตน์  หนูราม ศษ.3 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
น.ส.ลดาวัลย ์ วชิรเมฆากุล 1. น.ส.กาญจนา  สุทธิแพทย์ 

2. น.ส.อัมพิราวรรณ  โปษยานนท์ 
3. นายกองพล  คุ้มครอง 
4. น.ส.สริตา  ผ่องศร ี

 
      11. กีฬาเทนนิส 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายต่อลาภ  ทรงวีระ ศษ.3 2. น.ส.พุทธรักษา  ผลิพืช สค.2 
3. นายรตน  ไตรพจน์ สค.1 4. น.ส.ปารมี  บํารุงจิตต ์ สค.3 
5. นายธนกฤต  ชอบทําดี ศษ.1 6. น.ส.ณัฐมนต์  โรจน์สราญรมย ์ สค.1 
7. นายษมภูมิ  สุขอนันต์ สค.4 8. น.ส.จุฑาทิพย์  กล่อมพงษ์ ศษ.3 
9. นายนิธิวัต  จิตต์แย้ม วิทยาการจัดการ3 10. น.ส.ชวิศา  เรืองทวีทรัพย์ สค.3 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
นายพีระภัทร  ตามประดิษฐ ์ 1. นายอนิรุธ  สุขจิตต ์

2. นายยอดชาย  คงขันธ ์
3. น.ส.ณุวีร์  เกิดสมบูรณ์ 

 
      12. กีฬาเทเบิลเทนนิส 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายธนพล  สันติวัฒนธรรม สพ.3 2. น.ส.ฉัตรฑริกา  คล้ายสุวรรณ บธ.1 
3. นายพีรพล  คุณประเสริฐ สค.3 4. น.ส.อภิชญา  การบรรจง บธ.4 
5. นายพงศ์ธีรัช  กนกากร ศษ.3 6. น.ส.พิสิฏฐา  เมฆอัมพร สพ.1 
7. นายรัชตานนท์  พิมพ์สอน ศษ.2 8. น.ส.วริษฐา  นิลนาก สิ่งแวดล้อม1 

9. นายพงศกร  คุณประเสริฐ ศษ.1 10. น.ส.วริศรา  นลินาก อก.1 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ ์ 1. นายจิตติ  เอกธรรมจิต 

2. นายอภินันท์  สืบพิมพาวงศ์ 
3. ดร.อาภัสรา  อัครพันธุ ์

 
       
 



13. กีฬาแบดมินตัน 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายนราธิป  ปลาทอง ศษ.1 2. น.ส.ชัญญา  วงศ์ตระกูล บธ.2 
3. นายอิงครัตน์  อภิสุข ศษ.5 4. น.ส.ชนนิกานต์  ศิริธนโชต ิ วท.1 

5. นายอัครวินท์  อภิสุข ศษ.5 6. น.ส.ศรสวรรค์  ศรีด ี สค.2 
7. นายทศพล  ถาวรวงษ์ ศษ.2 8. น.ส.จุฑามาศ  กาญจนวรุตม์ อก.4 
9. นายพศิน  พากย์ฉันทวัจน ์ สค.3 10. น.ส.จินตกา  คงสามส ี บธ.1 
11. นายศักดิ์ศรัณย์  อําพันพร ศษ.3 12. น.ส.ธมลวรรณ  ภู่ประดับศิลป ์ วท.1 
13. นายณพสิทธิ์  บุญสม ศศ.2 14. น.ส.นันท์นภัส  เสนาทัย กษ.4 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลุณเพธย์ 1. น.ส.ดุจฝัน  เอ้ียงสุวรรณปทัมะ 

2. นางสุวรรณี  ศิริวัฒนสาธร 
3. นายจักรกฤษณ์  พจนศิลป์ 

 
      14. กีฬามวยสากลสมัครเล่น 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายเฉลิมชาติ  ชัยสุวรรณ์ ศษ.2 2. นายธนกฤต  อัมพรภาค ศษ.2 
3. นายจิราวุฒิ  จิยาเพชร ศศ.1 4. น.ส.ณัฐธิดา  รัตนเสรีประเสรฐิ ศษ.2 
5. นายภคนัย  คํามูล ศษ.1 6. น.ส.วันวิสาข์  วงศ์พยัคฆ์ ศษ.4 
7. นายทิตย์ภวัตร์  มุ่งแฝงกลาง ศษ.2 8. น.ส.ผกามาส  พิลึก ศษ.4 
9. นายคณินพัฒน์  พลสุธรรม์ ศศ.4 10. น.ส.ณภัทร  ชมธนานันท์ ศษ.4 
11. นายนันทวัฒน์  พงษ์พันธ ์ ศษ.1 12. น.ส.ศดานันท์  บุญภา ศษ.1 
13. นายสหภาพ  ถํ้าสวย ศศ.1    
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล 1. นายปรัชญา  ปณิธิกุล 

2. นายณรงรัตน์  สุขอนันต์ 
3. นายเลิศมงคล  ปิ่นแก้ว 

 
      15. กีฬายิงปืน 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายอัครชัย  แถมพันธ์ ปม.3 2. น.ส.เกล้า  รันจรูญ สพ.4 
3. นายพลกฤต  วัฒนสมบูรณ์ชัย มน.1 4. น.ส.ศิวรักษ์  ณ อุบล ศวท.4 
5. นายพงศพัค  เอมบํารุง ศษ.3 6. น.ส.กชวรรณ  ลี้เทียน มน.3 
7. นายชยุตพล  ฮ่ันตระกูล วศ.4 8. น.ส.ปุญชรัสม์ิ  เกิดบรรณดิษฐ ์ สค.3 
9. นายปฐม  โกญจนานันท์ กษ.4 10. น.ส.อมรรัตน์  อุปร ี ศษ.4 
11. นายวศิว  จันทประสพสุข ศษ.4 12. น.ส.ณิชากร  ขัดเกลา กษ.3 
13. นายภัทรพล  ภัทรอัมพรชัย วศ.2 14. น.ส.ปรีชญา  อุทัยรัศมี มน.3 



15. นายธนิช  จันทโรทัยไพจิตร ์ เทคนิค สพ.2 16. น.ส.ณัฐวดี  ไชยมงคล วศ.3 
17. นายสัจจพล  นาคดิลก สพ.3 18. น.ส.อัญชนา  ชะนางวัลย ์ บธ.2 
19. นายภัทรวิน  วันแก้ว สค.3 20. น.ส.ปัณณภัสร์  โรจน์อรุณอังกูร วิทยาการจัดการ2 

21. นายพัฒน์ดนัย  ลิมป์ธีระกุล วศ.4 22. นายธัญวุฒิ  วทัญญูทวีวัฒน ์ มน.3 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.อุบล  ทองปัญญา 1. นายพีระ  ภิรมย์รัตน ์

2. น.ส.กุสุมา  ทวศีร ี
3. นายชุติมันต์  คล้ายอยู ่
4. นายธนนรินทร์  ทองปัญญา 

 
      16. กีฬายูโด 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายอานนท์  ประคองสุข ศษ.3 2. น.ส.กชรัตน์  ภู่ระหงษ์ สค.1 
3. นายพงศกร  ปิ่นวรสาร วิทยฯกีฬา2 4. น.ส.มลชญา  มีความด ี สถาปัตยฯ4 

5. นายภาคภูมิ  งามแฉล้ม วิทยฯกีฬา3 6. น.ส.วภิารัตน์  วิทูธีรศานต ์ สค.4 
7. นายกิตติทัต  แสนทวีสุข มน.2 8. น.ส.พัตรพิมล  มลมาด ศษ.1 
9. นายธนวิตต  มีใย ศวท.1 10. น.ส.สุนทรี  ชินชัย ศษ.1 
11. นายนันทพนธ์  รุ่งสิริบดีธรากุล วท.และวศ.3 12. น.ส.ภีรพรรณ  ผ่านแสนเสาร ์ ศษ.2 
13. น.ส.สุนิสา  สัญญารักษ์ วน.2 14. น.ส.ศรัญญา  คําบาง วิทยฯกีฬา3 

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
น.ส.กอบกาญจน์  เผือกชอุ่ม 1. น.ส.สุจีรา  อุไรพงษ์ 

2. นายศิวภัสร์  ธนินทร์กิตติ์ธนา 
3. น.ส.ณัฐวดี  รูปสงค์ 
4. นายเอกชัย  ปรักกมะกุล 

 
      17. กีฬาฮอกกี้ 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายวชิรพงษ์  นพรัตน์นากร ศษ.4 2. น.ส.จงจิตต์  บุญมี ศษ.4 
3. นายมงคล  สมัญญา ศษ.5 4. น.ส.อรไพลิน  โกกิละวาที บธ.2 
5. นายณัฐชวิชญ์  พิพัฒพุฒิพงษ์ ศษ.1 6. น.ส.ชฎาธาร  สันทิศ บธ.2 
7. นายธนกฤต  บุญอาจ ศษ.1 8. น.ส.พิมพ์ศิริ  ศิริขอนแก่น ศษ.4 
9. นายสุเมธ  ภูมิพัฒน ์ ศษ.5 10. น.ส.นฤมล  ศรีจันทร์มาก ศษ.4 
11. นายอดิศวร  สุภาวงษ์ ศษ.3 12. น.ส.มนัสนันท์  สุนทรวิเศษ ศษ.3 
13. นายสถาพร  พาขุนทด ศษ.3 14. น.ส.กรกนก  แสนปวง ศษ.1 
15. นายณัฐวฒุิ  เอ่ียมสะอาด ศษ.3 16. น.ส.ปวรวรรณ  แพนเกาะ ศษ.4 
17. นายศศศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ สค.2 18. น.ส.สมัชฌา  ขันธวฒุ ิ ศษ.4 
19. นายอาทิตย์  อินทไทร ศษ.5 20. น.ส.จารุวรรณ  เตียบไธสง ศษ.4 
21. นายอนุพงศ์  สายบุตร ศษ.5 22. น.ส.อลิสา  นะเรืองรัมย์ ศษ.1 



23. นายสมบัติ  ทองอ้ม ศษพ.1 24. น.ส.ศิริขวัญ  วงษ์แก้ว ศษ.1 
25. นายพลิภัทร  อุทัยรัตนกิจ บธ.3 26. น.ส.ศุภกานต์  ส่งพันธ์นธีกูร ศษ.1 
27. นายธนพล  พรหมศรีสุข ศษ.3 28. น.ส.ชนาทิพย์  เกษเพ็ชร ศษ.4 
29. นายเมธัส  เอ่ียมผาสุข มน.3 30. น.ส.ศศิวิมล  เทพมณี ศษพ.1 
31. นายธนพล  หล่อนสิ่ว ทรัพยากรฯ2 32. น.ส.อารียา  อินธิสิทธิ ์ สาธารณสุข1 

33. นายศิวดล  กองอุดม ทรัพยากรฯ2 34. น.ส.แพรวนภา  เพชรอุเทน สาธารณสุข2 
35. นายกันทรากร  รัตน์รองใต้ ทรัพยากรฯ2 36. น.ส.ปนัดดา  กรุมรัมย ์ ศษ.2 
37. นายโพธิ์ฆินทร์  โทนแก้ว ทรัพยากรฯ2 38. น.ส.อนงค์นาฏ  พิเรศรัมย์ ศษ.2 
39. นายไพบูรณ์  บุญหล้า ทรัพยากรฯ2 40. นายปัญจาพร  สิทธิน ู วท.และวศ.2 

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.อํานวย  ตันพานิชย ์
ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย ์

1. นายธีระพงษ์  ลิมบานเย็น 
2. นายยงค์ยุท  ชาตร ี
3. นายพิริยะ  หยวกยง 
4. ผศ.ระลึก  สัทธาพงศ์ 
5. น.ส.กมลรัตน์  ทองคณารักษ์ 
6. นางภณิดา  หยั่งถึง 

 
      18. กีฬาเรือพาย 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายปิยวัตน์  ตั้งพรชัย ศษพ.5 2. น.ส.ณฐกานต์  ชูสุวรรณ ศษพ.5 
3. นายนพรัตน์  ธิศร ี ศษ.5 4. น.ส.มัตติกา  มณีแก้ว ศษพ.5 

5. นายสมยศ  ศรีบัว ศษพ.2 6. น.ส.วรนันท์  กลิ่นทิพย ์ เทคนิค สพ.1 

7. นายพิษณุ  คําหงษ์ษา ศษพ.5 8. น.ส.ปาริสา  ประภานาวิน ศษพ.3 
9. นายชุติพงษ์  คําเหมือน ศษพ.5 10. น.ส.เบญจมาศ  พรหมบุตร ศษพ.2 
11. นายศักดินนท์  อ่อนสลุง ศษพ.2 12. น.ส.อภสิราภรณ์  จันทร์เรืองธนะ วท.1 
13. นายอวิรุทธ์  อ่อนฤทธิ์ วิทยฯกีฬา4 14. น.ส.นิศารัตน์  ช่อเชิดชูวงศ์ ศษพ.5 
15. นายภูวนิษฐ์  สีมาวงศ์ ศษพ.2 16. น.ส.ลลิตา  ผานคํา วท.และวศ.1 

17. นายจรินรัตน์  คําระสิงห์ ศษพ.2 18. น.ส.ชฎาภรณ์  วงศ์กาฬสินธุ ์ ศิลปศาสตร์และฯ3 

19. นายภานุพงศ์  ทองดีเลิศ ศษพ.3 20. น.ส.วงศ์วรรณ  ลุนบง สาธารณสุข3 

21. นายวัชรพงศ์  สุขอร่าม วิทยฯกีฬา4 22. น.ส.พัทธมน  สาระมัย สาธารณสุข3 
23. นายเอกสิทธิ์  เจริญสุข ศษ.2 24. น.ส.รัชนีกร  ธนกุล สาธารณสุข3 
25. นายศุภเดช  ช้างน้อย ศษพ.2 26. น.ส.ชนมน  ยะสตุา ทรัพยากรฯ2 

27. นายไพบูลย์  ณะพรานบุณ ศษพ.2 28. น.ส.ทองพันธ์  อุปชา สาธารณสุข2 
29. นายพงศกร  พุ่มแก้ว ศษพ.4 30. น.ส.วันวิภา  สังกฤษ ศิลปศาสตร์และฯ1 

31. นายศรัทธา  มานะวัฒนากิจ บธ.1 32. น.ส.เจนจิรา  ระวิพันธ ์ ทรัพยากรฯ1 
33. นายราชันย์  นิวาสวงศ์ ศษ.1 34. น.ส.ประไพพร  แก้ววิจิตร ศษพ.5 
35. นายปรีชา  กองขุนเทศ ศษพ.2 36. นายปริวัฒน์  สุภาพงษ์ บธ.4 
37. นายอานนท์  ภูหนองโอง วศ.3 38. นายณัฐรงค์ชัย  ลิขสิทธิ์พงศ์ มน.4 
39. นายชิโนรส  หิมวันต ์ ศษพ.5 40. นายนฤเดช  เดชขุนทด ศษ.1 
41. นายณัฐพงษ์  จรัสศิลปชีพ กษ.1    



ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
นายพงศ์พันธ์  เหลืองวิไล 1. นายธารินทร์  ก้านเหลือง 

2. นายสุริยัน  สวุรรณกาล 
3. นายอานนท์  พ่ึงสาย 
4. ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย*์* 

 
      19. กีฬาลีลาศ 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายพงศ์พันธุ์  เภาด้วง ศษ.5 2. น.ส.พิชามญชุ์  ปาละธนิต มน.4 
3. นายธนัท  อนันตเสริม วศ.3 4. น.ส.เพ็ญพิชญา  มานพพงษ์ บธ.1 
5. นายศฤงวัฒน์  สุวรรณลิขิต วศ.3 6. น.ส.อาภาวรรณ  จันทร์ศิร ิ บว.2 
7. นายพุฒิสิทธิ์  พรมนา มน.1 8. น.ส.ณัฏฐณิชา  อิทธิโภณพิศาล สพ.2 
9. นายศุภโชค  โตทรัพย ์ ศษ.4 10. น.ส.ธัญญาลักษณ์  ลําพันแดง ศศ.1 
11. นายอธิศ  ห่อทอง บธ.3 12. น.ส.ศศิธร  นฤสัจญาณ ศศ.1 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
รศ.ดร.เสรี  เศวตเศรน ี 1. นายธนรัฐ  มหัทธานนท์ 

2. นายบัณฑิต  ไชยมุติ 
 
      20. กีฬาครอสเวิร์ด 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายสิทธิโชค  บุญศิริพันธุ ์ บธ.3 2. น.ส.รังสิยา  แสนอุบล กษ.3 
3. นายพรรษกร  ปัญญาวัฒชิโล ศศ.3 4. น.ส.นฤมล  เล้าอรุณ วท.1 
5. นายจักรพันธ์  โรจน์พงศ์เกษม สค.1 6. น.ส.ลชัชา  เจริญประสาทกุล วิทยาการจัดการ3 

7. นายสุทธินันท์  หมีเหม ศษพ.4 8. น.ส.อรกัญญา  พิชัยรัตนพงศ์ วศ.3 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ 1. นายมัยฤทธิ์  วิวัฯรัตนบุตร 

2. นายพีรวิชณ์  ธนพิเชษฐ ์
 
      21. กีฬาบริดจ์ 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายศตพัฒน์  ด่านถาวรเจริญ ศศ.4 2. น.ส.กนกวรรณ  ฉัตรแสงโชติไกร อก.2 
3. นายกันต์  เมืองนิล วศ.1 4. น.ส.อุษณีย์  ชุมทอง วท.4 
5. นายภทรธรรม  เอ้ือตระการ ศศ.3 6. น.ส.ปวิตรา  อร่ามเจริญ วท.2 
7. นายณรงค์  ศิริทิพย์วานิช สค.1 8. น.ส.ณัฐวด ี ฉันทศิริรัตน ์ วท.2 
9. นายพยุหพล  ฟุ้งสุข กษ.3 10. น.ส.มนปริยา  ธรรมวงศ์ วศ.1 
11. นายนนทวัฒน์  รุจิราวโรดม วศ.1 12. น.ส.พลอยไพลิน  อุทัย วท.4 
 



ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.ชยันต์  พิภพลาภอนันต ์ 1. นายชิโนรส  ทองธรรมชาต ิ

2. นายฉัฐธวชั  จริยานันทเนตร 
3. นายสมหมาย  มัธยัสถ์ถาวร 

 
      22. กีฬาหมากกระดาน 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายวรากร  เลื่องลือวุฒิ วศ.2 2. น.ส.ณิชชา  โตดํารงค์กุญช ์ มน.1 
3. นายสารัช  นิมิตชัยกิจกุล วศ.5 4. น.ส.สุรัสดา  พรหมสิรินิมิต สค.4 
5. นายวัสกรณ์  มณีนาคทอง วศ.3 6. น.ส.ลลิตา  พิสิฏฐิ์พัฒนะ สค.4 
7. นายธนพล  มินสาคร มน.2 8. น.ส.พรอุมา  พรหมสิรินิมิต วศ.3 
9. นายจิระวิน  สุวรรณ์ วศ.2 10. น.ส.ธารารัตน์  เจริญศิลป ์ สค.2 
11. นายธนากร  เสริมศร ี วท.1 12. น.ส.นุชบา  หน่ายแก้ว ศษ.3 
13. นายจริกิต  ทวีศักดิ์เจริญผล วศ.3 14. น.ส.ลักษมี  ลี้ประเสริฐ วท.2 
15. นายธนพล  สกุลพลอยนุช ศศ.2 16. น.ส.ศิริลักษณ์  พ่ึงชาติ สพ.2 
17. นายธเนศ  เชื้อบุปผา วศ.1 18. น.ส.ธัญรดา  ศิรินพวงศากร มน.2 
19. นายพีรพัฒน์  เพ่ิมสุวรรณเจริญ ศศ.3 20. น.ส.สวุพัชร  เอ้ือรักสกุล มน.1 
21. นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์ บธ.2 22. น.ส.นภสร  บุณยะวุฒกุล อก.4 
23. นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ บธ.4 24. น.ส.ฐาปดี  สรรคภัณฑ์ วท.2 
25. นายสรวิศ  ก่ิงแก้ว วศ.2 26. น.ส.ลลิตา  พิสิฏฐิ์พัฒนะ สค.4 
27. นายนพรัช  ช้อยชด วศ.3 28. น.ส.ปาจรีย์  รุ่งโรจน ์ วศ.1 
29. นายชิษณุพงศ์  แจ้งมาก วศ.4 30. น.ส.วราพร  หงษาชาต ิ วท.1 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
นายประเพลิน  เกษมโอภาส 1. นายสมชาย  จกะวัฒนากุล 

2. นายเสกข์  สวัสดิ์บัว 
3. นายรัฐกรณ์  บํารุงรัตน ์
4. นายนิธิพล  อรุณไพจิตรา 

 
      23. กีฬามวยไทยสมัครเล่น 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายสิทธิชัย  ผิวเหลือง ศษ.5 2. นายกฤษฏิ์  ทับทิม ศษ.2 
3. นายปรีชาพล  เอนอ่อน ศษ.2 4. นายรณชัย  ขวัญทองห้าว ศษพ.5 

5. นายทองนาค  คําทอง ศษ.5 6. น.ส.สุทธิดา  วรรณสุทธิ ์ ศษ.1 
7. น.ส.วรางคณา  พิณสามสาย ศษ.2 8. น.ส.สวุรรณา  กล้าหาญ ศษพ.5 
 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
นายอมร  อารี 1. นายบัณฑิต  อุดมญาติ 

2. นายสวโรจน์  บ่อทอง 
3. นายธรรมสรณ์  รักษ์ศรีทอง 



24. กีฬาดาบสากล 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายพูลอนันต์  ปิยะอนันต์ สค.4 2. น.ส.ชิดชนก  ลิ้มวัฒนะ สค.2 
3. นายธัชกร  สุขปัญญา สค.1 4. น.ส.พิชญา  อัครเศรษฐการ วศ.2 
5. นายปัญญาวุฒิ  ดังกลาง ปม.5 6. น.ส.อรพรรณ  อ้อมนอก ศษ.4 
7. นายวิทยา  แก้วบังตู ศษ.3 8. น.ส.พิชญาภา  สามสีทอง ศษ.5 
9. นายชินวัตร  ธรรมนยิม บธ.3 10. น.ส.สิรธิร  นทีธร สค.1 
11. นายธนิก  วิชัยดิษฐ บว.2 12. น.ส.วิติพร  พจนาคม บว.2 
13. นายพงษ์พิพัฒ  อ่อนธรรม วน.5 14. น.ส.ชิดชนก  ประกอบ บว.1 
15. นายสรรพ์พชร์  นวลพลับ ศศ.2 16. น.ส.ชนกชนม์  อ่อนศร ี วท.3 
17. นายก้าวเกียรติ  บุญบํารุง สค.4 18. น.ส.อรประภา  อุปแก้ว วศ.2 
 

ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.อิษฎี  กุฏอินทร์ 1. น.ส.ศุภานันท์  ลาแก้ว 

2. นายวีรพล  สรัสสมิต 
3. นายเรืองฤทธิ์  แหเกิด 

 

เจ้าหน้าท่ี 
1. ผศ.ดร.ราตรี  เรืองไทย    หัวหน้าคณะนักกีฬา 
2. นายเชิดชาย  รื่นพานิช    รองหวัหน้าคณะนักกีฬา 
3. นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง   รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
4. พลเรือตรีศุภชัย  จิระสถิตย ์   รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
5. นายประหยัด  สุตเศวต   รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
6. ผศ.กรกฎา  นักค้ิม    รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
7.นายยงยุทธ  ตันสาล ี    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน  
8. นายวรวุฒ ิ กุลวงษ์    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
9. นายนักรบ  เทียนปัญจะ   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
10. น.ส.ธนชณ  ทับบํารุง    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
12. นายเฉลย  แจ้งถ่ินป่า    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
13. นายภานุศักดิ์  รัตนสมภพ   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
14. น.ส.นุชรินทร์  ทิพยเนตร   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
15. น.ส.ศรัญญา  ทานนท์   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
16. นายพงศธร  ชาญป่าไพร   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
17. ดร.อําพร  ศรียาภัย    เจ้าหน้าท่ีการแพทย์และอนามัย 
18. น.ส.เจนจิรา  ขําผิวพรรณ   เจ้าหน้าท่ีการแพทย์และอนามัย 
19. นางหทัยรัตน ์ บุญคุณ   เจ้าหน้าท่ีการแพทย์และอนามัย 
20. นายวิญญา  โพธิ์นาง    พนักงานขับรถยนต์   
21. นายมานิตย์  สุขสาร    พนักงานขับรถยนต์ 
22. พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
23. พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
24. พนักงานขับรถยนต์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

หมายเหตุ ** รายชื่อซ้ํา 


