
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ 

ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

    หัวหน้าคณะนักกีฬา ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง 
รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 1. นายณัฐพงศ์  สุโกมล          คณะศึกษาศาสตร์ 

  

2. นายเชิดชาย  รื่นพานิช       ส านักการกีฬา 

  

3. ผศ.กรกฎา  นักค้ิม            ส านักการกีฬา 

    ประสานงาน 
  

 

1. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ ส านักการกีฬา 

 
2. นายนักรบ เทียนปัญจะ ส านักการกีฬา 

 
3. นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า ส านักการกีฬา 

 
4. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ ส านักการกีฬา 

 
5. น.ส.ธนชณ ทับบ ารุง ส านักการกีฬา 

 
6. น.ส.ศรัญญา ทานนท์ ส านักการกีฬา 

 
7. น.ส.นุชรินทร ์ ทิพยเนตร ส านักการกีฬา 

 
8. นายพงศธร ชาญป่าไพร ส านักการกีฬา 

    1. กีฬากรีฑา 
  

 

1. นายสมศักดิ์ กล่ าทอง คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
2. นายปรัชญา ปณิธิกุล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

 
3. นายวิโรจน์ พวงพิกุล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

 
4. นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

 
5. นายชรินทร์ สุขประทุม กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

 
6. ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 

 
7. นายไพรบุญ มานะกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 

 
8. นายสมชาย รอดเอ่ียม ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. 

 
9. นายชัยวัฒน์ วินชัย ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. 

 
10. นายสุทธิเดช ปรีชารัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

 
11. นายประเสริฐ ญาค า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

 
12. นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา คณะวนศาสตร์ 

 
13. นายสมประสงค์ ชัยศิริพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
14. นายส ารวย สมพรหมทิพย์ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
15. นางแสงเพียร น้อยปุก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
16. นายภูวนารถ ศรีทน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
17. นายธัชชัย ข้าวหอมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 



 
18. นางส้มแป้น ปัญจาสุธารส คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
19. น.ส.ศุภวรรณ เลาหสุขไพศาล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
20. น.ส.รัตนา โยชะนัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
21. น.ส.นภสร อินสมตัว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
22. ผศ.ชาญชัย ขันติศิริ คณะศึกษาศาสตร์ 

 
23. นายสุริยัน สุวรรณกาล คณะศึกษาศาสตร์ 

 
24. นายฉลองชัย ม่านโคกสูง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 
25. นายประสิทธิ์ ทองดอนพุ่ม ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
26. นายทรรศนะ โล่เรียง ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
27. นายประพันธ์ สระหงส์ทอง ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
28. นายชาญชัย สุจิตชวาลากุล ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
29. นายกิตติ สมพงษ์สุขเจริญ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
30. น.ส.เกสิน ี พิลาภ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
31. น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
32. นายโชคชัย ดวงแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
33. นายกฤตภาส สงสุรพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
34. นายอานนท์ พ่ึงสาย โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
35. นายประมาณ หมื่นณรงค์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
36. นายเจริญศักดิ์ ชูวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
37. นายสุภัทรชัย สุนทรวิภาค โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
38. น.ส.กัณฑิมา เนียมโภคะ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
39. นายค าเสาร์ ปรีชุม โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
40. Mr. Casey Gaarder โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
41. น.ส.เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 
42. นายประจักษ์ สุขอร่าม ส านักหอสมุด 

 
43. ผศกรกฎา นักค้ิม ส านักการกีฬา 

 
44. นายมหาด อินทร์ด้วง ส านักการกีฬา 

 
45. น.ส.บุบผา ไทยพล ส านักการกีฬา 

 
46. นายโกศล บุญมี ส านักการกีฬา 

 
47. นายภูเบศ เหล็กผา ส านักการกีฬา 

 
48. นายสงกรานต์ จันดวง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
49. ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

    ผู้จัดการทีม 
 

นายสุริยัน  สุวรรณกาล     คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน 

 
ผศ.ชาญชัย  ขันติศิริ        คณะศึกษาศาสตร์ 

  

นายโชคชัย  ดวงแก้ว        คณะศึกษาศาสตร์ 

  

นายปรัชญา  ปณิธิกุล       กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

    



2. กีฬากอล์ฟ 
  

 

1. นายลักษณ์ เพียซ้าย คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
2. รศ.ดร.สมิต ยิ้มมงคล คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
3. รศ.ดร.กุมุท สังขศิลา คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
4. นายทศพล ศรีศรทอง คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
5. รศ.ดร.ธงชัย มาลา คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
6. ดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
7. รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณะเกษตร 

 
8. นายวิเชียร คนฟู กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

 
9. ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
10. นายจุติเทพ วงษ์เพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
11. ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
12. ผศ.ดร.ชานันท์ สุดสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
13. ผศ.พีรเดช มาลีหอม คณะศึกษาศาสตร์ 

 
14. รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
15. ผศ.ดร.ประพันธุ์ เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
16. ผศ.คมกริช เชาว์พานิช คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
17. นายสุชาติ สุวรรณวงค ์ ศูนย์กีฬา ก าแพงแสน 

 
18. นายกฤษณ์ พลอยโสภณ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 
19. รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
20. ผศ.รัชด ชมภูนิช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
21. ดร.อุบล ทองปัญญา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 
22. รศ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
23. นายยศพนธ์ นิตย์แสวง โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
24. ผศ.สาธิต เจริญฉิม โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
25. นายศักดิ์ ศรีพรหมไชย โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
26. ผศ.กรรชิต บุญสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
27. ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
28. นายนภพล นุชเขียว ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

    ผู้จัดการทีม 
 

นายนภพล  นุชเขียว       ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน 

 
ผศ.ทรงวุฒิ  คิดควร        โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายบัณฑิต  ศรีสุชาติ 

    3. กีฬาจักรยาน 
  

 

1. นายชัชณ์ชฎ์ชัย ตึกขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 
2. นายชนสิทธิ์ พฤฒิพิทักษ์ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
3. น.ส.ศันสนีย ์ ทรัพย์ฤทธา ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 



 
4. นายพลกฤต พุดกลัด ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 
5. นายเถลิงเกียรติ์ ตันใจ ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 
6. นายกิตติศักดิ์ อ่ิมสุด ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 
7. นายรณรงค์ เทียมทินกฤต ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
8. นายวรพงษ์ คะมะโน ส านักงานอธิการบดี 

    ผู้จัดการทีม 
 

รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า         ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีติ จ.สกลนคร 
ผู้ฝึกสอน 

 
นายฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์         ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

    4. กีฬาเซปักตะกร้อ 
  

 

1. นายสุนิรันท์ ทองสน คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
2. นายเนตร สุวรรณดี คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
3. นายแผด สตารัตน์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
4. นายวิชา ฮวดหนองโพธิ์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
5. ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ คณะศึกษาศาสตร์ 

 
6. นายไพรวัลย์ ขันทะศิริ คณะศึกษาศาสตร์ 

 
7. นายอนุสรณ์ เรืองศรี ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
8. นายศุภเลิศ กลิ่นขจร ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
9. นายกิตติชัย ขวัญสด ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
10. ผศ.วสันต์ เดือนแจ้ง โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
11. นายสุพรรณ บุดด ี โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
12. นายสมโภชน ์ เหล่าเหมมณี โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

 
13. นายพงศธร ชาญป่าไพร ส านักการกีฬา 

    ผู้จัดการทีม 
 

ผศ.ดร.สมบัติ  อ่อนศิริ            คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน 

 
นายวิเชียร  วงษ์วาศ               ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ดร.อ านวย  ตันพานิช             คณะวิทยาสาสตร์การกีฬา 

  

นายรัตนะ  สุวรรณเลิศ           คณะเกษตร ก าแพงแสน 

  

นายอุดม  น้อยปุก                 คณะเกษตร ก าแพงแสน 

  

นายปรีดา  รามศิริ                 คณะเกษตร ก าแพงแสน 

    5. กีฬาเทนนิส 
  

 

1. รศ.ดร.อภิชาต วรรณวิจิตร คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
2. นายธีรนนท์ รัตนดิลก คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
3. น.ส.อรยา พระชนีย์ กองกลาง 

 
4 น.ส.ศหลิน เดียวสุรินทร์ กองวิเทศสัมพันธ์ 

 
5. รศ.ชัยวัฒน ์ กิติกูล คณะวิทยาศาสตร์ 

 
6. รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 
7. น.ส.กนกวรรณ ขัดโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
8. น.ส.ศุภณิดา พวงผกา คณะศิลปศาสตร์และวิทยศาสตร์ 

 
9. นายทัตเทพ ทวีไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยศาสตร์ 

 
10. นายสถาพร ไชยสมภาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยศาสตร์ 

 
11. น.ส.ณัฏฐ์ชชัจิรา เกิดสมบูรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. 

 
12. นายทศพล ค ากองแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. 

 
13. นายดนัย ปีสิงห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. 

 
14. นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
15. นายอนวัช แสงมาลี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
16. นายสรายุทธ ยอดยิ่งสมบัติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. โครงการพหุภาษา 

 
17. นายสุเนตร ไชยพรรณา โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. โครงการพหุภาษา 

 
18. นายภูมิฉัตร คนฟู ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 
19. นายบุญลือ ก ามณี ส านักการกีฬา 

    ผู้จัดการทีม 
 

น.ส.ศหลิน  เดียวสุรินทร์        กองวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ฝึกสอน 

 
นายพีระภัทร  ตามประดิษฐ์    ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน น.ส.อรยา  พระชนีย์             กองกลาง 

    6. กีฬาเทเบิลเทนนิส 
  

 

1. นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
2. รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์ คณะเกษตร 

 
3. ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 
4. นายปณิธาน แก้วจันทวี คณะประมง 

 
5. รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
6. ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
7. ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม คณะศึกษาศาสตร์ 

 
8. รศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ คณะสังคมศาสตร์ 

 
9. น.ส.อุทุมพร ทับชู สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 
10. นายศิวัฒ ฉายสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
11. ผศ.รวีโรจน ์ จันทร์หอม โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
12. นายอภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
13. นายอ านวย เงินพูลทรัพย์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 
14. น.ส.อรัญญา แสงจันทร์ ส านักทะเบียนและประมวลผล 

    ผู้จัดการทีม 
 

ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์         คณะสังคมศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน 

 
รศ.ดร.สาวิตร ี มาไลยพันธุ์      คณะเกษตร 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายปณิธาน  แก้วจันทวี         คณะประมง 

    



7. กีฬาแบดมินตัน 
  

 

1. นายสังวรณ์ ศรีหิรัญต์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
2. นายอภิวัฒน์ บุญหนัก คณะเกษตร 

 
3. น.ส.มณีรัตน์ ระลึกชอบ มูลนิธิโครงการหลวง 

 
4. รศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 
5. นายศรีศักดิ์ ยอดวิเชียร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

 
6. ดร.สุริยา ณ หนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ 

 
7. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
8. ผศ.ดร.ประภาศิริ พงศ์ประยูร คณะวิทยาศาสตร์ 

 
9. รศ.ดร.จิรโรจน ์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
10. ดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
11. น.ส.ณิชชา อารุณโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
12. นายบรรพต กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
13. นายอรรถพล ชัยมนัสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 

 
14. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพ่ิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
15. ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
16. ดร.อรนภา ทัศนัยนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 
17. นายทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
18. รศ.ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ คณะศึกษาศาสตร์ 

 
19. ดร.บุญเลิศ อุทยานิก คณะศึกษาศาสตร์ 

 
20. น.ส.พรเพ็ญ ลาโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
21. น.ส.รัชดา คะดาษ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 
22. ดร.ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
23. ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
24. นายวันชัย สุนทรวินิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
25. นายกิตติชัย ตันสิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
26. ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย คณะวนศาสตร์ 

    ผู้จัดการทีม 
 

รศ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์     คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ผู้ฝึกสอน 

 
รศ.ไพวัลย์  ตันลาพุฒ              คณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายศรีศักดิ์  ยอดวิเชียร           คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

    8. กีฬาเปตอง 
  

 

1. น.ส.ณฐา จารุสุวภัทร กองกิจการนิสิต 

 
2. น.ส.ศรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล กองกิจการนิสิต 

 
3. น.ส.พูมิชาติ เอียดแก้ว กองกิจการนิสิต 

 
4. นายธนวัฒน์ กลิ่นบุปผา ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
5. นายอรุณ ประวงษ์ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 



 
6. นายสมจิตร โสนาค ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
7. น.ส.ณิติการ์ อินทร์ศิริ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
8. นายค ารณ ขุนโต ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
9. นางพรรณพนัช ขุนโต ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
10. นางมาลี เส็งดอนไพร ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
11. นายกิตติศักดิ์ แม่ประจิตร ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 
12. น.ส.วชิุดา กุลสัมพันธ์ ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 
13. นายอุกฤษ แก้วก่า ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
14. นางจุลจิรา มีพรหม ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
15. นายพรชัย สระทองพลอย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
16. นายประชา พยัคตรี ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

    ผู้จัดการทีม 
 

นายศักดิเดช  อุบลสิงห์       ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน 

 
นายไพรัช  ศรีทองทรัพย์      กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

    9. กีฬาฟุตบอล 
  

 

1. นายพิเชษฐ เล่าเปี่ยม คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
2. นายธวัช จันทร์แจ่มใส คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
3. นายสงกรานต์ คุ้มกลาง คณะเกษตร 

 
4. นายสุริยา แก้วรอดฟ้า กองกิจการนิสิต 

 
5. นายปรีดา มู่ฮ าหมัด กองกิจการนิสิต 

 
6. นายอรรถสิทธิ์ งามภักดิ์ กองกิจการนิสิต 

 
7. นายวีรวัฒน์ อยู่จุ้ย กองกิจการนิสิต 

 
8. นายแมน แซ่ก๊ัวะ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

 
9. นายอุเทน ชูแสง กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

 
10. นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 
11. นายรัชพล นิรารัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย 

 
12. นายอดิเรก วงศ์รส โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. โครงการพหุภาษา 

 
13. นายสังคม ไชยวารี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
14. นายจันทร์ประดิษฐ์ บุญสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
15. นายบัณฑิต เทียบทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
16. นายสว่างวงศ์ ฐปนวัฒน์ตระกูล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
17. นายอภิชิต เสืองามเอ่ียม ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
18. นายวิชิต คงแจ่ม ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
19. นายมนัส มะลิวงษ์ ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 
20. นายวีระศักดิ์ สุนีพรรณ ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 
21. นายจอม รื่นนุสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
22. นายวิทยา วงษ์เอ่ียม ส านักทะเบียนและประมวลผล 



 
23. นายนักรบ เทียนปัญจะ ส านักการกีฬา 

 
24. นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า ส านักการกีฬา 

 
25. นายวรวุฒ ิ กุลวงษ์ ส านักการกีฬา 

    ผู้จัดการทีม 
 

นายณรงค์ชัย  มีสง่า         ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน 

 
นายสุริยา  แก้วรอดฟ้า      กองกิจการนิสิต 

  

นายอรรพล  เขียวนิล        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสมพร  สุวรรณ์นอง     ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

  

นายสมหมาย  ช านาญศิลป์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

นายปณิธาน  จิยะจันทน์    โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

นายมนตรี  สุขคง            โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

    10. กีฬาลีลาศ 
  

 

1. น.ส.พัชริดา ดิษฐวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
2. นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล สถาบันวิจัยและพัฒนแห่ง มก. 

    ผู้จัดการทีม 
 

รศ.ดร.เสร ี เศวตเศรนี     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    11. กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง 
  

 

1. น.ส.วรรณิศา ท้าวประสิทธิ์ กองกิจการนิสิต 

 
2. น.ส.จิตรลดา เลี่ยนเตี๊ยะ คณะบริหารธุรกิจ 

 
3. น.ส.สุภาพร แสนแอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
4. ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
5. น.ส.กัญญา สืบเรือง ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
6. นางนิภาภัส สาครดี ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 
7. น.ส.กิตติยาภรณ์ แสนจันทร์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
8. น.ส.พรรณงาม กงชา ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
9. น.ส.เกศินี พิลาภ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
10. น.ส.จุฑาทิพย์ ยอดดี โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. วิทยาเขตก าแพงแสน 

           กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย 
  

 

1. นายทวีศักดิ์ จันทรืเจียม คณะประมง 

 
2. นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

 
3.ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย คณะวนศาสตร์ 

 
4. นายกันต์ธร ศรียา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
5. นายคฑาวุธ โสภาลุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
6. ผศ.ศุภเดช สุจินพรัหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
7. นายมานะศิลป์ ศรทนงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 



 
8. นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
9. นายอิสระพงษ์ พลธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
10. นายกมล ฟองอ่อน ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
11. นายพิธาน แสนภักด ี ส านักงานอธิการบดี 

    ผู้จัดการทีม 
 

นายชูโชค  ชูเจริญ              ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน 

 
ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง      คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

    12. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
  ชาย 1. นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

 
2. ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย คณะวนศาสตร์ 

 
3. นายคฑาวุธ โสภาลุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
4. นายมานะศิลป์ ศรทนงค์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

    หญิง 1. น.ส.กัญญา สืบเรือง ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
2. น.ส.เกศินี พิลาภ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
3. น.ส.จุฑาทิพย์ ยอดดี โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
4. น.ส.สุภาพร แสนแอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    ผู้จัดการทีม 
 

นายชูโชค  ชูเจริญ              ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
ผู้ฝึกสอน 

 
ผศ.ธารินทร์  ก้านเหลือง      คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

    13. กีฬาแอโรบิค 
  

 

1. นายธีรนนท์ รัตนดิลก คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
2. นายอุดม แก้วสุวรรณ์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
3. น.ส.ลลิตา มะศิริ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
4. น.ส.ธาริการ์ ยีนรัมย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
5. นางยุพิน ศรีหิรัญต์ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 
5. น.ส.ศศิร์ภัทร กสิกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
6. น.ส.นันทวัน เทียนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
7. น.ส.วรรณภา ค าดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
8. น.ส.ณัฐธยาน ์ หนูจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
9. น.ส.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
10. น.ส.จุฑามาส รัตนคุณูประการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
11. น.ส.สุดธิษา เหล่าเปี่ยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
12. น.ส.แขไข สมฤทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
13. ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

 
14. นางแสงเพียร น้อยปุก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ก าแพงแสน 



ผู้จัดการทีม 
 

น.ส.พัชรากร  ก าแพงสมบูรณ์     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ผู้ฝึกสอน 

 
น.ส.นันทวัน  เทียนแก้ว             คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน น.ส.วรรณภา  ค าดี                   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  

ผศ.ดร.เกรียงไกร  วิฑูรย์เสถียร     คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน 

    14. กีฬาว่ายน้ า 
  

 

1. รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
2. นายโชคชัย วงษ์จินดา 

 
 

3. นายธเนศ อรุณศรีโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
4. นายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
5. นายวรากร ไม้เรียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
6. นายชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
7. นายพัฒน์ธนันตร์ ตนานุประวัติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
8. นายธีรพล คล้ายสิงห์ 

 
 

9. ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
10. นายวันชัย จันทร์ประเสริฐ คณะเกษตร 

 
11. นายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ คณะเกษตร 

 
12. นายด ารง พิพัฒนวัฒนากูล คณะวนศาสตร์ 

 
13. นายสืบ ชัยยะ ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 
14. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง 

 
15. นายพัสกร องอาจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 
16. นายชัยชนะ กาญจนอักษร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 
17. นายจรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง 

 
18. นายกีรติ แสงแจ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
19. นายเจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
20. นายฤกษ์ชัย แย้มวงศ์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
21. ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 
22. นายอภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
23. นายภัฏฏ ์ วงษ์จินดา สถานพยาบาล 

 
24. นายณัฐนันท์ ทุมมานนท์ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 
25. นายพรชัยยศ ช านาญศิลป์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 
26. นายธนาธิป เพริศพรายวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
27. นายสโรช แก้วมณี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
28. นายกฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
29. นายเจตพล อ าพันมณี ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. 

 
30. นางธาริณี ประนิช ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 
31. นางเมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
32. นางจารุมาศ เมฆสัมพันธ์ คณะประมง 



 
33. นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
34. นางกฤษณา แสงประไพทิพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
35. น.ส.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม คณะประมง 

 
36. น.ส.ยุพดี ฟูประเสริฐ คณะเกษตร 

 
37. น.ส.อรชส นภสินธุวงศ ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
38. น.ส.เขวิกา สุขเอ่ียม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
39. น.ส.อัญชนา วงษ์โต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
40. น.ส.ณัฐิกา เพ็งลี คณะศึกษาศาสตร์ 

 
41. นางปวีนา ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
42. น.ส.วลีพร ดอนไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
43. น.ส.พลอย พิมพ์ศิริ ส านักงานอธิการบดี 

 
44. น.ส.สนธยา ผุยน้อย คณะประมง 

 
45. น.ส.อัญชิสา สุวิสิทฐ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
46. น.ส.รวิพร เครือคล้าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
47. น.ส.จิระประภา ขันสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

 
48. น.ส.ณชนก แก้วสมบุญ ส านักงานอธิการบดี 

    ผู้จัดการทีม 
 

รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ฝึกสอน 

 
นายโชคชัย  วงษ์จินดา 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายธเนศ  อรุณศรีโสภณ            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 


