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รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓5 ราชมงคลธัญบุรเีกมส์ 

ระหว่างวันท่ี 4 - 11 มิถุนายน ๒๕๕9 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 
หัวหน้าคณะนักกีฬา  ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง    
รองหัวหน้าคณะนักกีฬา  ๑. นายณัฐพงศ์  สุโกมล    คณะศึกษาศาสตร์ 

๒. ผศ.กรกฎา  นักค้ิม    สํานักการกีฬา 
3. นายเชิดชาย  รื่นพานิช    สํานักการกีฬา 
4. นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง   สํานักการกีฬา 

    5. พลเรือตรีศุภชัย  จิระสถิตย ์   สํานักการกีฬา  
 
ประสานงาน 
 ๑. นายยงยุทธ  ตันสาล ี   สํานักการกีฬา 
 ๒. นายวรวุฒ ิ กุลวงษ์   สํานักการกีฬา   
 ๓. นายนักรบ  เทียนปัญจะ  สํานักการกีฬา 
 ๔. นายเฉลย  แจ้งถ่ินป่า   สํานักการกีฬา 
 ๕. นายภานุศักดิ์  รัตนสมภพ  สํานักการกีฬา 
 ๖. น.ส.ธนชณ  ทับบํารุง   สํานักการกีฬา 
 ๗. น.ส.ศรัญญา  ทานนท์   สํานักการกีฬา 
 ๘. น.ส.นุชรินทร์  ทิพยเนตร  สํานักการกีฬา  
 ๙. นายพงศธร  ชาญป่าไพร  สํานักการกีฬา 
 

๑. กีฬากรีฑา 
 ๑. รศ.ชาญชัย  ขันติศิร ิ   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒. นายธชัชัย  ข้าวหอมด ี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 ๓. นายประสิทธิ์  ทองดอนพุ่ม  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๔. นายภูวนารถ  ศรีทน   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๕. น.ส.วาสิฎฐี  เทียมเท่าเกิด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 ๖. นายเจริญศักดิ์  ชูวงษ์   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๗. นายชรินทร์  สุขประทุม  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 ๘. นายสุทธิเดช  ปรชีารัมย ์  คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. นายทรรศนะ  โล่เรียง   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๑๐. นายสมศักดิ์  กล่ําทอง  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๑๑. นางส้มแป้น  ปัญจาสุธารส  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 ๑๒. นายสุภัทรชัย  สุนทรวิภาต  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๑๓. นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 ๑๔. ผศ.กรกฎา  นักค้ิม   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. นายภาณุศักดิ์  รัตนสมภพ  สํานักการกีฬา 
 ๑๖. นายฉลองชัย  ม่านโคกสูง  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 ๑๗. ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว   คณะมนุษยศาสตร์ 
 ๑๘. น.ส.บุบผา  ไทยพล   สํานักการกีฬา 
 ๑๙. น.ส.เพ็ญพันธุ์  แก้วพิลารมย ์  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
 ๒๐. นายประจักษ์  สุขอร่าม  สํานักหอสมุด 
 ๒๑. นายนนท์ธิชา  อินทรุณ  บัณฑิตวิทยาลัย 
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 ๒๒. นายสุริยัน  สุวรรณกาล  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๓. นายสํารวย  สมพรหมทิพย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๒๔. นายกิตติ  สมพงษ์สุขเจริญ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๒๕. นายอานนท์  พ่ึงสาย   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๒๖. นายกฤตภาส  สงสุรพันธ ์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๒๗. น.ส.ศุภวรรณ  เลาหสุขไพศาล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 ๒๘. นายมหาด  อินทร์ด้วง  สํานักการกีฬา 
 ๒๙. นายประมาณ  หม่ืนณรงค์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๓๐. น.ส.สุดธิษา  เหล่าเปี่ยม  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๓๑. นายปรัชญา  ปณิธิกุล  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 ๓๒. นายโชคชัย  ดวงแก้ว   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๓๓. นางแสงเพียร  น้อยปุก  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๓๔. นายชาญชัย  สุจิตชวาลากุล  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 35. นายชัยวัฒน ์ วินชัย   ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. 
 36. นายศุภกร  ทิพย์ภักดี  กองกิจการนิสิต 
 37. นายทิพากร  คงทอง   กองคลัง 
 38. นายศรีภูมิ  ทรัพย์คีร ี  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 39. นายสมชาย  รอดเอ่ียม  ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. 
 40. นายวิโรจน์  พวงพิกุล  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 41. นายปิยะศักดิ์  พูลทรัพย์  สํานักการกีฬา 
 42. ว่าท่ี ร.ต.คณาพจน์  ใจรื่น  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา 
 43. นายไพรบุญ  มานะกิจ  คณะมนุษยศาสตร์ 
 44. นายสมประสงค์  ชัยศิริพงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 45. น.ส.รัตนา  โยชะนัง   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 46. นายสมนึก  สมนาค   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 47. น.ส.กัณฑิมา  เนียมโภคะ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 48. Mr. Talley Marshall Berry  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 49. น.ส.นริศรา  คงขํา   สํานักหอสมุด 
 

ผู้จัดการทีม รศ.ชาญชัย  ขันติศิร ิ  คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน นายสุริยนั  สุวรรณกาล  คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายปรัชญา  ปณิธิกุล  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

นายโชคชัย  ดวงแก้ว  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 

๒. กีฬาฟุตบอล 
 ๑. นายวิทยา  วงษ์เอ่ียม   สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 ๒. นายวัชระ  คํามูลศร ี   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 ๓. ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 ๔. นายอภิชิต  เสืองามเอ่ียม  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๕. นายอรรถสิทธิ์  งามภักดิ์  กองกิจการนิสิต 
 ๖. นายวีระศักดิ์  สุนีพรรณ  สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 ๗. นายมนตรี  สระทองช่วง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๘. นายพิเชษ  เล่าเปี่ยม   คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๙. นายสังคม  ไชยวาร ี   คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๐. นายกฤษณะ  จันทรโชต ิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๑๑. นายอุเทน  ชูแสง   กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
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 ๑๒. นายนักรบ  เทียนปัญจะ  สํานักการกีฬา 
 ๑๓. นายเฉลย  แจ้งถ่ินป่า   สํานักการกีฬา 
 ๑๔. นายบัณฑิต  เทียบทอง  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 ๑๕. นายวิชิต  คงแจ่ม   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๑๖. นายวชิราวุธ  แสนอุบล  สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 ๑๗. นายปรีดา  มู่ฮําหมัด   กองกิจการนิสิต 
 ๑๘. นายวรวฒุิ  กุลวงษ์   สํานักการกีฬา 
 ๑๙. นายมนัส  มะลิวงษ์   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 ๒๐. ดร.วิชาญ  มะวิญธร   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๑. นายสุริยา  แก้วรอดฟ้า  กองกิจการนิสิต 
 ๒๒. นายสงกรานต์  คุ้มกลาง  คณะเกษตร 
 ๒๓. นายรัชพล  นิรารัตน ์  บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒๔. นายพูนศักดิ์  ทิพย์ศิริ  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุร ี
 ๒๕. นายจอม  รื่นนุสาร   คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 

 
ผู้จัดการทีม นายณรงค์ชัย  มีสง่า  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน นายแมน  แซ่ก๊ัว   กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี   
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสมพร  สุวรรณ์นอง  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
  นายอรรถพล  เขียวนิล  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
  นายภัทรพล  ยศวิชัย  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุร ี
  นายปณิธาน  จิยะจันทร์  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุร ี

 

3. กีฬากอล์ฟ 
 ๑. รศ.ดร.สุรเชษฐ  จามรมาน 
 ๒. นายสุรชัย  จารุเดชา 
 ๓. นายวิเชียร  สลากรธนวัฒน ์
 ๔. รศ.ดร.สบสันต ์ มหานิยม 
 ๕. นายบัณฑิต  ศรีสุชาต ิ
 ๖. นายไชยเดช  เทพไชย 
 ๗. รศ.ดร.ธงชัย  มาลา   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๘. รศ.ดร.สมิต  ยิ้มมงคล   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๙. ดร.อุบล  ทองปัญญา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๐. รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ  คณะบริหารธุรกิจ 
 ๑๑. ดร.ศรายุทธ ์ น้อยเกษม  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ดร.ศุภฤกษ์  สุขสมาน  คณะบริหารธุรกิจ 
 ๑๓. นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๑๔. ดร.ประพันธ์  เกียรติเผ่า  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 ๑๕. รศ.ดร.วินัย  พูลศร ี   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 ๑๖. นายภาวชั  หลวงสุนทร  คณะมนุษยศาสตร์ 
 ๑๗. นายศักดิ์  ศรีพรหมไชย  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา 
 ๑๘. ดร.พิษณุ  ตุลยกุล   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๙. Mr. Jonathon Siminoe  โรงเรียนสาธติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา 
 ๒๐. นายสุชาติ  สุวรรณวงศ์  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๒๑. นายธรินทร์  มาลา   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๒๒. รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์  คณะเกษตร กําแพงแสน 
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 ๒๓. นายภาสันต์  วิชานงค์  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๒๔. ผศ.ทรงวุฒิ  คิดควร   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๒๕. นายกฤษณ์  พลอยโสภณ  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 ๒๖. ผศ.ดร.สมชาย  ดอนเจดีย ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๒๗. นายยศพนธ์  นิตย์แสง  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 

๒๘. นายวิเชียร  คนฟู   กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 ๒๙. นายนภพล  นุชเขียว   สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 ๓๐. ผศ.คมกริช  เชาว์พานิช  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 ๓๑. ดร.จักกริช  พฤษการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๓๒. นายธาริน  พฤกษ์บํารุง  คณะสัตวแพทยศาสตร์   
 ๓๓. ผศ.พีรเดช  มาลีหอม   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓๔. ดร.ก่อ  กมลพัฒนะ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 35. ดร.จุติเทพ  วงษ์เพ็ชร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 36. นายธัญกรณ์  ใจผ่อง   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 37. นายอุทัย  ปานสกุล   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 38. นายลักษณ์  เพียซ้าย   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 39. ผศ.ดร.ทวีเดช  ศิริธนาพิพัฒน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 40. ดร.วิทิต  ฉัตรรัตนสกุลชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 41. นายทศพล  ศรีศรทอง  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 42. ผศ.สาธิต  เจริญฉิม   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 

ผู้จัดการทีม ผศ.ทรงวุฒิ  คิดควร  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ผู้ฝึกสอน นายบัณฑิต  ศรีสุชาติ 

 

๔. กีฬาตะกร้อ 
 ๑. นายศุภเลิศ  กลิ่นขจร   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๒. นายปฐมทรัพย์  อินทรโสภา  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
 ๓. นายต้นศักดิ์  บุญเหลี่ยม  สหกรณ์เนื้อ มก. 
 ๔. นายธวชัชัย  หม่ืนณรงค์  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๕. นายสุพรรณ  บุดด ี   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๖. นายไพวัลย์  ขันทะศิริ   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๗. นายอนุสรณ์  เรืองศรี   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๘. ผศ.วสันต ์ เดือนแจ้ง   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๙. นายสมโภช  เหล่าเหมมณี  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๑๐. นายณัฐพล  สะสันเทียะ  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๑๑. นายธนิสร  พิมพา   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๑๒. นายสราวธุ  สระทองพูน  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 13. นายปรีชา  สวุรรณประเสริฐ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 14. ผศ.ดร.สมบัติ  อ่อนศิริ  คณะศึกษาศาสตร์ 
 15. นายสุนิรันดร์  ทองสน  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.สมบัติ  อ่อนศิริ  คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน นายรัตนะ  สุวรรณเลิศ  คณะเกษตร กําแพงแสน 

 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายปรีดา  รามศิริ  คณะเกษตร กําแพงแสน 
   นายวิเชียร  วงษ์วาศ  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
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5. กีฬาเทนนิส 
 ๑. รศ.ชาญชัย  ขันติศิร ิ   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒. รศ.ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๓. นายธีรนนท์  รัตนดิลก   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๔. ผศ.กรรชิต  บุญสุวรรณ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๕. นายสถาพร  ไชยสมภาร  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 ๖. นายพีระภัทร  ตามประดิษฐ ์  สํานักงานวิทยเขตกําแพงแสน 
 ๗. นายเจริญศักดิ์  ชูวงษ์   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๘. น.ส.ศหลิน  เดยีวสุรินทร ์  กองวเิทศสัมพันธ์ 
 ๙. นายอับดุลฮาฟิซ  อุเซ็ง   สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 ๑๐. น.ส.อรยา  พระชนีย ์  กองกลาง 
 ๑๑. น.ส.สุภณิดา  พวงผกา  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 12. รศ.ดร.ชัยวัฒน์  กิตติกูล  คณะวิทยาศาสตร์ 
 13. น.ส.กนกวรรณ  ขัดโพธิ ์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 14. นายภูวนะ  ชมุภ ู   กองคลัง 
 15. นายสรายุทธ  ยอดยิ่งสมบัต ิ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา 
 16. รศ.วชัรินทร์  วิทยกุล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 17. น.ส.ณุวีร์  เกิดสมบูรณ์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. 
 18. นายสุเนตร  ไชยพรรณา  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา 
 19. น.ส.กุลภวา  จามรมาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 20. ผศ.ดร.จุฑามาศ  บัตรเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์ 
 21. นายทศพล  คํากองแก้ว  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. 
 22. นายดนัย  ปีสิงห ์   ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. 
 23. นายชาครีย์  เกิดสมบูรณ์  กองกิจการนิสติ 
 24. รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย ์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 
 25. นายทัตเทพ  ทวีไทย   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 26. นายภูมิฉัตร  คนฟู   สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 27. น.ส.วภิาภรณ์ ณ ถลาง  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณ์อาหาร 
 

 ผู้จัดการทีม น.ส.ศหลิน  เดยีวสรุินทร ์  กองวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ฝึกสอน ผศ.กรรชิต  บุญสุวรรณ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายพีรภัทร  ตามประดิษฐ์ สํานักงานวิทยเขตกําแพงแสน 
 

๖. กีฬาเทเบิลเทนนิส 
 ๑. นายอภินันท์  สืบพิมพาวงศ์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๒. ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ ์  คณะสังคมศาสตร์ 
 ๓. รศ.ดร.ศุภกิจ  นนทนานันท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔. นายอํานวย  เงินพูลทรัพย์  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
 ๕. นายรวีโรจน์  จันทร์หอม  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๖. นายปณิธาน  แก้วจันทว ี  คณะประมง 
 ๗. นางอุทัยวรรณ  ด้วงเงิน  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๘. น.ส.อุทุมพร  ทับชู   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
 ๙. รศ.ดร.สาวิตรี  มาไลยพันธุ ์  คณะเกษตร 
 ๑๐. ดร.อาภัสรา  อัครพันธุ ์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ดร.ธรรมาพร  พิจิตราศิลป ์  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 ๑๒. นางสุมนา  สืบพิมพาวงศ์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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 13. น.ส.อรัญญา  แสงจันทร ์  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ ์  คณะสังคมศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน ดร.อัจฉรา  เสาวเ์ฉลิม  คณะศึกษาศาสตร์ 

 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ดร.สุมัลลิกา  โมรากุล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

๗. กีฬาแบดมินตัน 
 ๑. รศ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๒. ผศ.ดร.ประภาศิริ  พงษ์ประยูร  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๓. รศ.ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อํานวยโชค  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๔. นายสมภพ  สาครด ี   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
 ๕. น.ส.รัชดา  คะดาษ   สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
 ๖. รศ.ดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๗. ดร.ณัฏฐธ์น  ฐิติชญาพงษ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๘. รศ.ดร.อนัตน์  ผลเพ่ิม   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. นายวันชัย  สุนทรวินิต   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๑๐. นางนิตยา  ปู่อ้าย   สํานักงานวทิยาเขตศรีราชา 
 ๑๑. นางมณีรัตน์  ระลึกชอบ  ฝ่ายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง 
 ๑๒. ดร.ธีรภัทร  ศรีจันทร ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. นายอภิวัฒน์  บุญหนัก  คณะเกษตร 
 ๑๔. นายรุ่งโรจน์  ระยับพันธุ ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๑๕. น.ส.พรเพ็ญ  ลาโพธิ ์  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 ๑๖. ดร.บุญเลิศ  อุทยานิก  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๗. ผศ.ดร.เกรียงไกร  วิฑูรย์เสถียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๑๘. ดร.สุริยา  ณ หนองคาย  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๙. นายอรรถพล  ชัยมนัสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
 ๒๐. นายธาริน  พฤกษ์บํารุง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๒๑. นายกิตติชัย  ตันสิน   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๒๒. ผศ.ดร.อุไรวรรณ  อรัญวาสน ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๓. ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลุณเพธย ์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ๒๔. นายสังวรณ์  ศรีหิรัญต ์  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๒๕. ดร.จิตติ  นิรมิตรานนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ขรรค์ชัย  ประสานัย  คณะวนศาสตร ์
 ๒๗. นายทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 28. นายบรรพต  กุลสุวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 29. นางสุนิสา  สิงห์แก้ว   สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
 

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ผู้ฝึกสอน ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลุณเพธย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รศ.ไพวัลย์  ตัณลาพุฒ  คณะศึกษาศาสตร์ 
 

๘. กีฬาโบว์ล่ิง 
 ๑. นางกฤษณา  แสงประไพทิพย์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๒. ผศ.ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. นายจักรกฤษณ์  ชํานาญกิจ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๔. น.ส.นิลเนตร  ศรีคร้าม   คณะเกษตร 
 ๕. นางอุบลวรรณ  เอกทุ่งบัว  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ผู้จัดการทีม นางกฤษณา  แสงประไพทิพย์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน นายสูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล  คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายจักรกฤษณ์  ชํานาญกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

๙. กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง 
 ๑. นางนิภาภัส  สาครด ี   สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 ๒. น.ส.หนึ่งฤทัย  พรหมโสด  คณะเกษตร  กําแพงแสน 
 ๓. น.ส.สุภัตรา  ทิพพิลา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔. น.ส.วิมลมาศ  ประชากุล  คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 ๕. นางรุ้งนภา  สุนทรศารทูล  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๖. น.ส.วรรณภา  คําด ี   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 ๗. น.ส.สมหญิง  ทองยอด   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 ๘. น.ส.จุฑาทิพย์  ยอดดี   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 9. น.ส.กัญญา  สืบเรือง   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 10. น.ส.สุภาพร  แสนแอ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 11. ผศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 12. น.ส.นันทวัน  เทียนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

ผู้จัดการทีม นายชูโชค  ชูเจริญ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน นายชูโชค  ชูเจริญ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
  น.ส.อภิชา  วงษ์ศิลป  คณะเกษตร กําแพงแสน 
ทีมชาย 

 ๑. นายพงศ์ธร  คงม่ัน   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๒. นายชัยสิทธ ์ ทับทิมทอง  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
 ๓. นายขรรค์ชัย  ประสานัย  คณะวนศาสตร ์
 ๔. นายกันต์ธร  ศรียา   คณะวศิวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๕. นายณัฐพล  แก้วเกิด   คณะเกษตร 

๖. นายมานะศิลป์  ศรทนงค์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
๗. นายอดุลเดช  กองแก้ว   คณะเกษตร 
8. นายคฑาวุธ  โสภาลุน   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
9. นายศุภเดช  สุจินพรัหม  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
10. นายปิยะพงษ์  เลาศรีรัตนชัย  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
11. นายวิโรจน์  พวงพิกุล  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
12. นายสราวุฒ  บุญสอน  คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

ผู้จัดการทีม นายชูโชค  ชูเจริญ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน นายชูโชค  ชูเจริญ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
  น.ส.อภิชา  วงษ์ศิลป  คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

๑๐. กีฬาว่ายน้ํา 
 ๑. รศ.ชัยยงค์  วงศ์ชัยสุวฒัน ์
 ๒. นายสุรชัย  รดาการ    
 ๓. นายสังเวียน  จันทร์ทองแก้ว   
 ๔. นายพัฒน์ธนันตร์  ตนานุประวัต ิ   
 ๕. นางธาริณี  ประนิช 
 ๖. รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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 ๗. ผศ.ณัฐธีร ์ เรืองศิลป์ชัย  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๘. นายพัสกร  องอาจ   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 ๙. นายฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์   สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
 ๑๐. นายสืบ  ชัยยะ   สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 ๑๑. นายพูนลาภ  ลามศรีจันทร ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. รศ.ดร.เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์ คณะประมง 
 ๑๓. นายจรวย  สขุแสงจันทร ์  คณะประมง 
 ๑๔. นายเจตวีย์  ภัครัชพันธุ ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. นายธเนศ  อรุณศรีโสภณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. นายธีระพล  คล้ายสิงห ์  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 ๑๗. นายพรชัยยศ  ชํานาญศิลป ์  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
 ๑๘. นายดํารง  พิพัฒวัฒนากุล  คณะวนศาสตร ์
 ๑๙. นายพฤกษา  ก้ิวสระทรัพย์  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๒๐. นายอภินิติ  โชติสังกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๑. ว่าท่ีร้อยตรีภุชงค์  รุ่งอินทร ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 ๒๒. ดร.ณัฐิกา  เพ็งล ี   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๓. นายเจตพล  อําพันมณี  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว กําแพงแสน 
 ๒๔. น.ส.ธันยพร  อินทรอุทก  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๕. นายชัยชนะ  กาญจนอักษร  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
 ๒๖. นายสโรช  แก้วมณี   คณะเกษตร 
 ๒๗. นายธนาธิป  เพริศพรายวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๘. นายสหัส  ภัทรฐติินันท์  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
 ๒๙. นางปวีณา  ประไพนัยนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๓๐. น.ส.นันทิยา  หาญศุภลักษณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 ๓๑. น.ส.ศาลักษณ์  พรรณศิริ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
 32. นางกฤษณา  แสงประไพทิพย์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 33. น.ส.เยาวลักษณ์  ม่ันธรรม  คณะประมง 
 34. นางจารุมาศ  เมฆสัมพันธ ์  คณะประมง 
 35. นางจันทร์สุดา  จริยวัฒนวิจิตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 36. น.ส.สุกัญญา  บุญเกิน  คณะศึกษาศาสตร์ 
 37. น.ส.วลีพร  ดอนไพร   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 38. น.ส.ชมพูนุท  วรากุลวิทย ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 39. นายรุ่งทวี  ผดากาล   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 40. นายจักร  แสงมา   คณะวิทยาศาสตร์ 
 41. นายโชคชัย  วงษ์จินดา 
 

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน นายโชคชัย  วงษ์จินดา 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายธเนศ  อรุณศรีโสภณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

๑๑. กีฬาเปตอง 
 ๑. นายสมจิตร  โสนาค   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๒.  นายบุรินทร์  กิมทรง   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
 ๓. นายไพทูล  จ้อยร่อย   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๔. นายพรชัย  สระทองพลอย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 ๕. นายอรุณ  ประวงษ์   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
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 ๖.  นายอุกฤษ  แก้วก่า   สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 ๗. น.ส.ณฐา  จารุสุวภัทร   กองกิจการนิสิต 
 ๘. น.ส.ศิรินทร์ทิพย์  สุรกิจสกุล  กองกิจการนิสิต 
 ๙. นางดาวรรณ  ฉิมม่วง   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๑๐. นายกิตติศักดิ ์ แม่ประจิตร  สํานักงานวิทยบริการ เขตศรีราชา 
 ๑๑. น.ส.วชิุดา  กุลสัมพันธ ์  สํานักงานวิทยาศรีราชา 
 ๑๒. นางพรรณพนัช  ขุนโต  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ๑๓. น.ส.พูมิชาติ  เอียดแก้ว  กองกิจการนิสิต 
 14. นางมาลี  เส็งดอนไพร  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 15. นายประชา  พยัคตร ี  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
 16. น.ส.ณิติการ์  อินทร์ศิริ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 

 ผู้จัดการทีม นายศักดิเดช  อุบลสิงห์  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน นายไพรัช  ศรีทองทรัพย์  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

 

๑2. กีฬาแอโรบิก 
 ๑. น.ส.นันทวัน  เทียนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๒. ผศ.ดร.เกรียงไกร  วิฑูรย์เสถียร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๓. นายอุดม  แก้วสุวรรณ์   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๔. นายธีรนนท์  รัตนดิลก   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ๕. ผศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 ๖. น.ส.วาสิฏฐี  เทียมเท่าเกิด  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 7. นางวันวิสาข์  วัฒนะพันศักดิ์  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 8. น.ส.ธาริการ์  ยีนรัมย ์   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 9. น.ส.ศันสนีย์  ทรัพย์ฤทธา  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 10. น.ส.วีรวัลย์  กสิกุล   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 11. น.ส.ณัฐธยาน์  หนูนันท์  คณะสัตวแพทยศาสตร ์กําแพงแสน 
 12. นางบานเย็น  วิจิตร   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 13. น.ส.จุฑามาส  รัตนคุณูประการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 14. น.ส.สุดธิษา  เหล่าเปี่ยม  คณะสัตวแพทยศาสตร ์กําแพงแสน 
 15. น.ส.ภคพร  สาทลาลัย  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 16. นางแสงเพียร  น้อยปุก  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 17. นางยุพิน  ศรีหิรัญต ์   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 18. น.ส.ลลิดา  มะศิร ิ   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 19. น.ส.ปริญทิพย์  วงศ์ไทย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 20. น.ส.แขไข  สัมฤทธิ์   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 21. นางศศิธร  วุฒวิณิชย ์  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 22. น.ส.สุกัญญา  ศิบุญนันท์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

ผู้จัดการทีม น.ส.พัชรากร  กําแพงสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ผู้ฝึกสอน นางกนกลักษณ์  สระนพงษ์ คณะเกษตร กําแพงแสน 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน น.ส.อมรรัตน์  ศรีละออ  คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

13. กีฬาตะกร้อลอดห่วง 
 1. นายศุภเลิศ  กลิ่นขจร   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 2. นายวิเนตร  แสนหาญ   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 3. ผศ.ดร.สมบัติ  อ่อนศิร ิ  คณะศึกษาศาสตร์ 
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 4. ผศ.วสันต ์ เดือนแจ้ง   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กําแพงแสน 
 5. นายสุนิรันดร์  ทองสน   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 6. ว่าท่ีร้อยตรีอํานวย  ตันพานิชย ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 7. นายวิชา  ฮวดหนองโพ   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 8. นายปรีชา  สวุรรรประเสริฐ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 9. นายแผด  สตารัตน ์   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 10. นายไพรวัลย์  ขันทะศิริ  คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.สมบัติ  อ่อนศิริ  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ผู้ฝึกสอน นายรัตนะ  สุวรรณเลิศ  คณะเกษตร กําแพงแสน 
 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวิเชียร  วงษ์วาศ  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
 

14. กีฬาฟุตซอล 
 1. ดร.นิรอมลี  มะกาเจ   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 2. นายพรพล  พิมพาพร   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 3. นายไพฑูรย์  วงศ์อนุการ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 4. นายทนงศักดิ์  จ้อยร่อย  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 5. นายธวชั  จันทร์แจ่มใส   คณะเกษตร กําแพงแสน 
 6. นายมานิตย์  รุ่งสว่าง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 7. นายจันทร์ประดิษฐ์  บุญสวัสดิ ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 
 8. นายมหาลาภ  ป้อมสุข   คณะวิทยายาการจัดดการ 
 9. นายเมธี  มาลา   สํานักงานวิทยเขตกําแพงแสน 
 10. นายณัฐพล  เมืองทอง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 11. นายบุเรงนอง  จักรมุณี  สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
 12. นายปฐมวัฒน์  สุระประจิต  คณะวิทยายาการจัดดการ 
 13. นายวิชัย  เล่าเปี่ยม   คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 14. นายทนงศักดิ์  สระทองยา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 15. นายภูเบศ  เหล็กผา   สํานักการกีฬา 
 

 ผู้จัดการทีม น.ส.เพ็ญนิภา  พูลสวัสดิ ์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ผูฝ้ึกสอน นายฐาปนา  ถาวร  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวีรวัฒน์  อยู่จุ้ย  กองกิจการนิสิต 
 

15. กีฬาวอลย์บอลชายหาด 
 1. นายคฑาวุธ  โสภาลุน   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 2. นายขรรค์ชัย  ประสานัย  คณะวนศาสตร ์
 3. นายชัยสิทธิ์  ทับทิมทอง  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
 4. นายณัฐพล  แก้วเกิด   คณะเกษตร 
 5. น.ส.วิมลมาศ  ประชากุล  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 6. น.ส.จุฑาทิพย์  ยอดดี   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
 7. น.ส.สุภาพร  แสนแอ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 8. น.ส.นันทวัน  เทียนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

 ผู้จัดการทีม นายชูโชค  ชูเจริญ  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ผู้ฝึกสอน น.ส.อภิชา  วงษ์ศิลป  คณะเกษตร กําแพงแสน 
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๑6. กีฬาลีลาศ 
 ๑. นายจักรพงษ์  ผิวนวล   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ๒. น.ส.พัชริดา  ดิษฐวงศ์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 
 

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.เสรี  เศวตเศรน ี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน น.ส.นุกูล  ม่วงพิทักษ์  สํานักการกีฬา 

 

๑7. กีฬาหมากกระดาน 
 ๑. นายจัตุพร  พรหมหาญ  กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 ๒. นายชัชชัย  ขันธ์วงษ์   กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 3. นายจตุรงค์  บุญมี   กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 

ผู้จัดการทีม นายประเพลิน  เกษมโอภาส กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 
 


