
 



รายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 44 รอบคัดเลือก 

ระหว่างวันท่ี 9-15 พฤศจิกายน 2559  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 
1. กีฬาฟุตบอล 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายกู้เกียรติ  กําแก้ว ศษ.1 2. นายวรภพ  พงษ์สุวรรณ ศษ.2 
3. นายคุณานนท์  มีสุวรรณ ศษ.4 4. นายศรายุทธ  สมพิมพ์ ศษ.2 
5. นายจักรกฤษณ์  ศาลาแดง ศษ.3 6. นายศุภฤกษ์  ดํามณี ศษ.3 
7. นายจีรวุธ  กุลชาต ิ ศษ.3 8. นายสรศักดิ์  นันทพันธ์ ศษ.4 
9. นายฉัตรชัย  คําสุวรรณ ศษ.3 10. นายสิรวิชญ์  สุพรรณ ศษ.1 
11. นายชัชสุพัฒน์  วงษ์ไวเนตร ศษ.3 12. นายอดิศักดิ์  สิทธิยศ ศษ.1 
13. นายฐิติพันธ์  แก้วสิงห ์ ศษ.3 14. นายอธิษฐ์  โนจ๊ะ ศษ.3 
15. นายณัฐธนนท์  วัฒน์วรเศรษฐ ศษ.2 16. นายอนุภัทร  ลาพินี ศษ.4 
17. นายณัฐพงศ์  พ่ึงสวัสดิ ์ ศษ.3 18. นายอัฏฐพร  ชูประดิษฐ์ ศษ.3 
19. นายธนวิชญ์  ยิ่งดํานุ่น ศษ.2 20. นายเจตวัฒน์  สมบูรณ์ ศษ.1 
21. นายพงศธร  มณีบริรักษ์ ศษ.3 22. นายพีระชัย  องคะศาสตร์ ศษ.1 
23. นายพิชญุตม์  ปฐมสีมากุล ศษ.4 24. นายภาณุพันธุ์  เหมาะสมาน ศษ.3 
25. นายรัชชานนท์  ทองเมืองหลวง ศษ.1    

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ผศ.พีรเดช  มาลีหอม  
 

1. นายสัมฤทธิ์  สิทธิสุวรรณกุล 
2. นายเฉลย  แจ้งถ่ินป่า 
3. นายกริช  ก่อสกุล 
 

 
2. กีฬาวอลเลย์บอล 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. Mr. Juian Decker วศ.1 2. น.ส.ชนากาน  วงษ์ยะปาน ศษ.1 
3. นายกฤษณะ  เล็กเพ่อ ศษ.1 4. น.ส.ณัฐชา  สนั่นเมือง มน.2 
5. นายจักรพงศ์  คงเปีย ศษ.4 6. น.ส.ณัฐฐาพร  สีลาเขตร ์ ศษ.1 
7. นายจิรวัฒน์  เผือกเพ็ชร ์ ศษ.4 8. น.ส.ธาริณี  ทิมแท้ ศษ.2 
9. นายญาณาธิป  เหลืองวิไล ศษ.1 10. น.ส.ธิดานุช  ไกรยบุตร ศษ.1 
11. นายตะวัน  ไพรหลวง กษ.1 12. น.ส.นาตยา  ฆังคัสสะ สค.1 
13. นายธนัญชัย  สงวนกุล ศษ.1 14. น.ส.พลอยไพลิน  พรมสุวงษ์ มน.2 
15. นายรณภพ  สัตยสมบูรณ์ บว.1 16. น.ส.พิชญาภัค  ดอกกุหลาบ ศษ.1 
17. นายวัฒนชัย  ปานขุนรักษ์ ศษ.4 18. น.ส.มณีรัตน์  ต่างศร ี ศษ.3 
19. นายวุฒิพงศ์  โชติการ ศษ.4 20. น.ส.ศศิธร  พิมพา ศษ.4 
21. นายศิริวิทย์  สวนนุช ศษ.2 22. น.ส.สุดารัตน์  หูกําปัง ศษ.1 



23. นายศิริวัฒน์  หลักแหลม ศษ.3 24. น.ส.สวุรรณ์ฤทัย  เด่นดวงเดือน ศษ.1 
25. นายศุภชัย  เทียมจันทร ์ ศษ.1 26. น.ส.อรพรรณ  น้ําจันทร ์ ศษ.3 
27. นายอดิพงษ์  แซ่อ๋ึง ศษ.3 28. น.ส.อรสา  พินิจดวง ศษ.1 
29. นายโชคอนันต์  นาคใหม่ ศษพ.1 30. น.ส.อริษา  พรมนก มน.1 

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.สุริยา  ณ หนองคาย 1. นายพิทักษ์  ปิ่นประวัต ิ

2. นายภูริวิทย์  สวนนุช 
3. นายเจริญ  จันทร์เจรญิใจ 
4. นายวีระ  บุญอินทร ์
5. นายอรุณ  ตันทอง 
6. นายนิธิพัธน์  เดชอภิชัยศร ี

 
3. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายจิรวัฒน์  เผือกเพ็ชร ์ ศษ.4 2. น.ส.ชลุีพร  สุนทรวาร ี ศษ.2 
3. นายธนโชติ  ทันธวัตน ์ วน.1 4. น.ส.ธาริณี  ทิมแท้ ศษ.2 
5. นายสมรักษ์  รอดสีเสน ศษ.1 6. น.ส.นิศากร  สิมประเสริฐ ศษ.3 
 
ผู้จัดการทีม 

  
ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 

ดร.สุริยา  ณ หนองคาย 1. นายอนันธศักดิ์  ธราวุธ 
2. นายยุทธชัย  รัตนวงศ์ภักดิ ์
 

 
4. กีฬาบาสเกตบอล 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายชนาธิป  จักรวาล วท.1 2. นายมงคลสุบรรณ  คําปัน สค.3 
3. นายชยพล  กิตติพร ศษ.4 4. นายยศธร  คงคา วศ.3 
5. นายตรีเพชร  ใจหาญ ศษ.4 6. นายรัฐพล  ตันตินิจกุล ศษ.3 
7. นายต่อพงศ์  มัธยมานันท์ ศษ.5 8. นายวรภัทร  ลิมปิโชติกุล ศษ.4 
9. นายธนาทัตถ์  ไชยสุระ ศษ.2 10. นายศุภศิลป์  สิงหพันธ ์ ศษ.2 
11. นายธนโชค  มาลัยเปีย ศษ.4 12. นายสรัล  ตวงเศรษฐวุฒ ิ สค.3 
13. นายพรชัย  ห่วงรักษ์ ศษ.5 14. นายไพรัช  คงกิจม่ัน บว.3 
15. นายพัสกร  อปริมาณ วศ.4 16. น.ส.ภัคจิรา  แก้วละมูล ศษ.1 
17. น.ส.กาญจนา  ธงวาด ศษ.3 18. น.ส.วณิดา  พรมวัน ศษพ.2 
19. น.ส.ขนิษฐา  มัชฉิม ศษ.3 20. น.ส.วภิารัตน์  จันคมณี ศศ.4 
21. น.สา.ชนิกานต์  สัลเลาจนะสตุ ศษพ.2 22. น.ส.สวุัจนี  เทพธัญญ ์ ศษ.3 
23. น.ส.ฐานิกา  ใจบรรเจิด บธ.2 24. น.ส.อารัมภ์ญา  การศรีทอง วศ.1 
25. น.ส.ทิพวรรณ  เทียมหลา ศษ.4 26. น.ส.เมธาวี  ใจบรรเจิด มน.4 
27. น.ส.ปริญญา  ดิเรกโภค ศษ.4 28. น.ส.ภมรพรรณ์  เรืองหิรัญวงศ์ วิทยฯกีฬา2 



      
 

ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.บุญเลิศ  อุทยานิก 
นายวรวุฒิ  กุลวงษ์ 

1. นายยงยุทธ  ใจหาญ 
2. น.ส.ฐณัฐดา  ตุงคบุร ี
3. นายรัชชานนท์  อริยชาต ิ
4. น.ส.ดนัสวินี  แก้วประดิษฐ 
5. น.ส.วันทนา  ยิ้มเอ่ียม 
6. นานฮาดีย์  เปาะมา 

 
5. กีฬาตะกร้อ 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายกฤษณ  สาลาสุตา ทรัพยากรฯ3 2. น.ส.กุลดา  ยิ้มสีมา ศษพ.5 
3. นายชัยวุฒิ  ขาวฉลาด ศษ.4 4. น.ส.ขนิษฐา  อันจะนะ ศษ.4 
5. นายณัฐกิตติ์  แสนทวีสุข ศษ.5 6. น.ส.ขวัญภิรมย์  สีออน ศษ.5 
7. นายณัฐพล  แตงจุ้ย ศาพ.4 8. น.ส.จิรารัตน์  ทรงประเสริฐ ศษ.4 
9. นายดุลยรัตน์  แก่นทรัพย์ ศษพ.5 10. น.ส.ชฎาพร  ภักด ี เทคนิคฯ1 
11. นายธนพล  วรรณวงค์ วท.และวศ.3 12. น.ส.ชนาภา  สถาพร สค.1 
13. นายนราธิป  สิทธ ิ วน.3 14. น.ส.ณัฐมล  โคตรเพชร ศษ.2 
15. นายพงศ์พัทธ์  อัจฉราโยธิน ศษ.3 16. น.ส.นิจจารีย์  ทองสงคราม ศษ.1 
17. นายพงษ์พัฒน์  นาคเจริญสุข ศษพ.6 18. น.ส.นุสบา  กลางพิมาย ศษ.4 
19. นายยศพร  รักติประกร ศษ.5 20. น.ส.พนัฐฎา  ภักดีโยธา ศษ.1 
21. นายวรนนท์  ดีจําเนียร ศษพ.4 22. น.ส.พรพิมล  ขอนแก่น ศษ.4 
23. นายสักดิ์สิทธิ์  สิงห์อุดม วท.และวศ.2 24. น.ส.มนธิชา  ริมธีระกุล ศษพ.4 
25. นายสันติภาพ  นามสอน ทรัพยากรฯ1 26. น.ส.สิริพร  พบขุนทด สิ่งแวดล้อม1 

27. นายสิทธิโชค  เหมทอง ศษพ.3 28. น.ส.อทิตยา  สุกใส ศษ.1 
29. นายเสกสรร  สนธิระ ศษ.4 30. น.ส.แพรพรรณ  กลิ่นกรุ่น ศษ.2 

 
 

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

2. นายกรัยวิเชียร  น้อยวิบล 
3. นายเมธี  ศิลา 
4. ว่าท่ี ร.ต.ศุภวรรณ  วงศ์สรา้งทรัพย์ 
 

 6. กีฬาฟุตซอล 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายจตุรงค์  บัวทวน ศษ.3 2. นายนิติสิทธิ์  ประพันธ์วงศ์ ศษ.5 
3. นายจักรพันธ์  สําเภาลอย ศษ.3 4. นายพันธกานต์  สังข์สุวรรณ ศษ.1 
5. นายจิรายุ  ตุ้งติก ศษ.5 6. นายพีรพัฒน์  หลิมสวาสดิ ์ ศษ.1 



7. นายชนาธิป  จิตวิบูลย ์ ศษ.1 8. นายรณชัย  จูงวงษ์สุข ศษ.2 
9. นายณัฐพงษ์  นาคินทร์ ศษ.3 10. นายวรยศ  แสงประไพ ศษ.1 
11. นายธนกฤต  มีนาพระ ศษ.1 12. นายศักดิพันธุ์  เหรียญทอง ศษ.5 
13. นายธนพล  มณีโชต ิ ศษ.2 14. นายอนุวัฒน์  สุขเจริญ ศษ.1 
15. นายธันยบูรณ์  ศรีชมภ ู ศษ.2 16. นายเดชณรงค์  อินทร์สุทธิ ์ วศ.3 
17. นายนนชภัทร  นวลเขียน ศษ.5 18. น.ส.กฤษณา  ฤทธิสาร วิทยฯกีฬา4 
19. น.ส.วนิดา  แย้มเกษร ศษพ.4 20. น.ส.กันยารัตน์  กาฬภักดี ศษ.5 
21. น.ส.ศิริพร  ประกอบผล ศษพ.1 22. น.ส.ณัฐชยา  รกัสาย ศษพ.1 
23. น.ส.สชุานาฏ  กิตติโสภณ วิทยฯกีฬา4 24. น.ส.นฤมล  ฮวดยิ่ง วิทยฯกีฬา2 
25. น.ส.สุนิดา  ไฝ่เมตตา ศษพ.1 26. น.ส.นวพร  จ้อยทองมูล วิทยฯกีฬา1 

27. น.ส.สุรัญญา  ศรีเมือง ศษพ.3 28. น.ส.นิรชา  ผาสขุ ศษพ.2 
29. น.ส.สุรารักษ์  สิทธิธาดาพงศ์ ศษ.1 30. น.ส.ปลื้มจิต  มหาวงศ์ ศษพ.4 
31. น.ส.หทัยรัตน์  สุงข์รุ่ง วิทยฯกีฬา4 32. น.ส.ลภัสรดา  ยอดราช วิทยฯกีฬา2 

33. น.ส.วนารี  อุตรสัก ศวท.1    

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
ดร.นิรอมลี  มะกาเจ  
 

1. นายฐาปกร  ถาวร 
2. นายภูวนารถ  ศรีทน 
3. นายภูชชิ  นครพัฒน ์
4. น.ส.เพ็ญนิภา  พูลสวัสดิ ์
5. นายเกริกวิทย์  รงสมบัต ิ
6. นายณัฐนันท์  ทุมมานนท์ 
 
7. กีฬาเปตอง 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ/ช้ันปี 
1. นายจักรี  ขันตยาภรณ์ ศษ.4 2. น.ส.บัวชมพู  ชวนนุสรณ์ชัย ศษ.2 
3. นายปิติภูมิ  ทองลิ้ม ศศ.1 4. น.ส.บุษราคํา  จตุพรสมบัติ ศษ.2 
5. นายปรมินทร์  ศิริวัฒนาโกวิท ศษ.1 6. น.ส.รุจิรา  ภาคธรรม ศษ.1 
7. นายสุราชา  พูล้นแก้ว วิทยฯกีฬา4 8. น.ส.อรณิช  เนตรมณี วศ.2 
9. นายดุสิต  จิตไทย พาณิชยฯ2 10. น.ส.ณัฐกานต์  บุตรด ี วิทยฯกีฬา4 
11. นายธวัชชัย  มณีสาย พาณิชยฯ1 12. น.ส.อภิสรา  เด็ดแก้ว วศ.3 

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
น.ส.กัลพฤกษ์  พลศร 1. น.ส.ดวงใจ  ศิริวัฒนาศิลป ์

2. น.ส.อัมพวัน  สุวรรณพฤกษ์ 
3. นายเถลิงเกียรติ์  ภู่สอาด 

 
 
 
 
 



เจ้าหน้าท่ี 
 

1. ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง หัวหน้าคณะนักกีฬา 
2. นายณัฐพงศ์  สุโกมล    รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
3. นายเชิดชาย  รื่นพานิช    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
4. นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
5. พลเรือตรีศุภชัย  จิระสถิตย ์   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
6. ผศ.กรกฎา  นักค้ิม    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
7.นายยงยทุธ  ตันสาล ี    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน  
8. นายวรวุฒ ิ กุลวงษ์    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
9. นายนักรบ  เทียนปัญจะ   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
10. น.ส.ธนชณ  ทับบํารุง    เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
11. นายภานุศักดิ์  รัตนสมภพ   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
12. น.ส.นุชรินทร์  ทิพยเนตร   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
13. น.ส.ศรัญญา  ทานนท์   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
14. นายพงศธร  ชาญป่าไพร   เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
15. นายสมรรถกล  ต่วนเขียว   พนักงานขับรถ 
16. นายศุภวัฒน์  กระต่ายทอง   พนักงานขับรถ     
 


