
 



รายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก 

ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

1. กีฬาบาสเกตบอล 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี 

1 นายก้องภพ เรืองสุธรรม ศษ.1 2 นายชนาธิป จักรวาฬ ศษ.2 

3 นายตรีเพชร ใจหาญ ศษ.5 4 นายทัศน์สรัญ อัครบวรวงศ์ ศษ.2 

5 นายธนาทัตถ์ ไชยสุระ ศษ.3 6 นายธนโชค มาลัยเปีย ศษ.5 

7 นายนันทสิทธิ์ เอ้ือสัจจผล วศ.1 8 นายพสธร ปั้นเทียม ศษ.2 

9 นายภาส ชัยสัตรา ศศ.1 10 นายภูมภิัทร ศิริเหล่าไพศาล วศ.2 

11 นายยศธร คงคา วศ.4 12 นายรัฐพล ตันตินิจกุล ศษ.4 

13 นายวิริยังค์ หวังไมตรี สค.2 14 นายศุภฤกษ์ พู่ตระกูล ศษ.4 

15 นายศุภศิลป์ สิงหพันธ์ ศษ.3 16 น.ส.กาญจนา ธงวาด ศษ.4 

17 น.ส.ขนิษฐา มัชฉิม ศษ.4 18 น.ส.ฐานิกา ใจบรรเจิด บธ.3 

19 น.ส.ทัศนีย์ พงษ์สิงห์ ศวท.1 20 น.ส.ทิพวรรณ เทียมหลา ศษ.5 

21 น.ส.ปริญญา ดิเรกโภค ศษ.5 22 น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ บว.1 

23 น.ส.มุทิตา แซ่เล่า ปม.2 24 น.ส.วิไลลักษณ์ โนนพล ศษ.1 

25 น.ส.สาวิตร ี เณรรอด ศศ.1 26 น.ส.สวุัจน ี เทพธัญญ์ ศษ.4 

27 น.ส.อารัมภ์ญา การศรีทอง วศ.2 28 น.ส.เจริญศิร ิ แพนเกาะ มน.3 

29 น.ส.เวธกา ณ สงขลา บธ.1 30 น.ส.แพรพลอย หงษาธร วิทยฯกีฬา 1 

 
       

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

   

 
ดร.บุญเลิศ อุทยานิก  

 
นายภานุภณ อ่อนน้อม  

     
น.ส.วันทนา ยิ้มเอ่ียม  

     
นายฮาดีย์ เปาะมา  

     
นายต่อพงศ์ มัธยมานันท์  

     
น.ส.ฐณัฐดา ตุงคบุรี  

        

2. กีฬาเปตอง 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี 

1 นายจักร ี ขันตยาภรณ์ ศษ.5 2 นายดุสิต จิตไทย พาณิชยนาวีฯ3 



3 นายนฤดล คุดฉา ศษ.2 4 นายปรมินทร์ ศิริวัฒนาโกวิท ศษ.2 

5 นายณัฐดนัย ผิวนิ่ม พาณิชยนาวีฯ3 6 นายณัฐนันท์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ พาณิชยนาวีฯ1 

7 น.ส.กมลลักษณ ์ สบเหมาะ วน.1 8 น.ส.บุษราค า จตุพรสมบัติ ศษ.3 

9 น.ส.รุจิรา ภาคธรรม ศษ.2 10 น.ส.อรณิช เนตรมณี วศ.3 

11 น.ส.ธันยพร จันทร์จับเมฆ ศวท.3  
   

        

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

   

 
นายภูเบศร์ นภทรพิทยาธร  

 
น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์  

     
น.ส.อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์  

     
นายเถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด  

        

3. กีฬาเซปักตะกร้อ 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี 

1 นายธนพล วรรณวงค์ วท.และวศ.4 2 นายธนวัฒน ์ ยุมังกร บว.1 

3 นายธรรมนาถ มูลตรีมา ศวท.2 4 นายภาณุรังษีร์ รสชา วท.และวศ.1 

5 นายสนธยา ประพันธ์ วท.และวศ.1 6 นายสิทธิโชค เหมทอง ศษพ.4 

7 นายณัฐพล แตงจุ้ย ศษพ.5 8 นายพงศ์พัทธ์ อัจฉราโยธิน ศษ.4 

9 นายรชานนท์ แปงค าใส วน.1 10 นายวรนนท์ ดีจ าเนียร ศษพ.5 

11 นายธนะชัย ศรีสุภา วท.และวศ.1 12 นายอภิสิทธิ์ ด ารงอารีกุล ศษพ.4 

13 นายไชยพศ ไพเรืองโสม วท.และวศ.1 14 น.ส.จิรารัตน ์ ทรงประเสริฐ ศษ.5 

15 น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ ศษ.5 16 น.ส.ฉัตรยา ชูสุวรรณ ศษ.1 

17 น.ส.ชฎาพร ภักด ี เทคนิก สพ.2 18 น.ส.ชนาภา สถาพร สค.2 

19 น.ส.นิจจารีย ์ ทองสงคราม ศษ.2 20 น.ส.พนัฐฎา ภักดีโยธา ศษ.2 

21 น.ส.สิริพร พบขุนทด สิ่งแวดล้อม 2 22 น.ส.ชลธิชา สงผัด ศษ.1 

23 น.ส.ณัฐมล โคตรเพชร ศษ.3 24 น.ส.อทิตยา สุกใส ศษ.2 

25 น.ส.แพรพลอย หยองทอง ศษ.1  
   

        

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

   

 
ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ  

 
ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ  

     
นายเมธี ศิลา  

     
นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล  

     ว่าที่ร้อยตรีศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์  



4. กีฬาฟุตซอล 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี 

1 นายจตุรงค์ บัวทวน ศษ.4 2 นายจักรพันธ์ ส าเภาลอย ศษ.4 

3 นายฌาณเดช ยงเพชร ศษ.1 4 นายณัฐพงษ์ นาคินทร์ ศษ.4 

5 นายธนพล มณีโชติ ศษ.4 6 นายธันยบูรณ์ ศรีชมภู ศษพ.3 

7 นายธีรชัย หารศึก ศษพ.3 8 นายธีรพล บ ารุงจิต ศษพ.1 

9 นายนนชภัทร นวลเขียน ศษ.6 10 นายนัฐพล สารจันทึก ศษ.1 

11 นายนิธิโชต ิ แสงสง่า ศษพ.3 12 นายพันธกานต์ สังข์สุวรรณ ศษ.2 

13 นายรณชัย จูงวงษ์สุข ศษ.3 14 นายวรยศ แสงประไพ ศษ.2 

15 นายสุรพงษ์ นครพัฒน์ ศษ.2 16 นายสุรเดช อะสิพงษ์ ศษ.3 

17 นายเดชณรงค ์ อินทร์สุทธิ์ วศ.4 18 น.ส.กาญจนา สระทองเอก ศษ.2 

19 น.ส.ณัฐชยา รักสาย ศษพ.2 20 น.ส.นฤมล ฮวดยิ่ง ศษพ.3 

21 น.ส.นิรชา ผาสุข ศษพ.3 22 น.ส.ปลื้มจิต มหาวงศ์ ศษพ.5 

23 น.ส.ปาลิตา โปเซี้ยว ศษ.4 24 น.ส.พจนีย์ กันยามา ศษ.5 

25 น.ส.ภมรพรรณ ์ เรืองหิรัญวงศ ์ วิทยฯกีฬา3 26 น.ส.ลภัสรดา ยอดราช วิทยฯกีฬา3 

27 น.ส.ลดัดามาส พรมหลวงศร ี ศษ.4 28 น.ส.วนิดา แย้มเกษร ศษพ.5 

29 น.ส.วนิดา ค าทุม ศษ.4 30 น.ส.สุนิตา ไฝ่เมตตา ศษพ.2 

31 น.ส.สุรัญญา ศรีเมือง ศษพ.4 32 น.ส.สุรารักษ์ สิทธิธาดาพงศ์ ศษ.2 

33 น.ส.เจติยา เมืองประเสริฐ วิทยฯกีฬา2 34 น.ส.เบญจพร ครุฑคง วิทยฯกีฬา1 

 
       

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

   

 
ดร.นิรอมลี มะกาเจ  

 
นายฐาปนา ถาวร  

     
นายเกริกวิทย์ รงสมบัติ  

     
นายทนงศักดิ์ จ้อยร่อย  

     
น.ส.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์  

     
นายเกียรติศักดิ์ ม่วงเขียว  

     
นายกิตติธัช ช่อมะลิ  

 
5. กีฬาวอลเลย์บอล 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี 

1 นายกฤษณะ เล็กเพ่อ ศษ.2 2 นายคงกฤช เครืออินทร์ ศษ.1 

3 นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ ศษ.5 4 นายญาณาธิป เหลืองวิไล ศษ.2 



5 นายธนัญชัย สงวนกุล ศษ.2 6 นายธนาพงศ์ พงษ์พิพัฒน์ ศษ.1 

7 นายบุญฤทธิ์ แสงภักดี ศษ.2 8 นายปิยะวัฒน์ กมลวง มน.1 

9 นายวัฒนชัย ปานขุนรักษ์ ศษ.5 10 นายวุฒิพงศ์ โชติการ ศษ.5 

11 นายศิริโรจน์ ชนะเพีย ศษพ.1 12 นายศุภชัย เทียมจันทร์ ศษ.2 

13 นายอดิพงษ์ แซ่อ๋ึง ศษ.4 14 นายอภศักดิ์ วงษ์จ าปา สค.4 

15 น.ส.กาญจนา หูก าปัง สค.1 16 น.ส.ชนากาน วงษ์ยะปาน ศษ.2 

17 น.ส.ชลุีพร สุนทรวารี ศษ.3 18 น.ส.ณัฐฐาพร สีลาเขตร ์ ศษ.2 

19 น.ส.ธาริณ ี ทิมแท้ ศษ.3 20 น.ส.ธิดานุช ไกรยบุตร ศษ.2 

21 น.ส.พิชญาภัค ดอกกุหลาบ ศษ.2 22 น.ส.ศศิธร พิมพา ศษ.5 

23 น.ส.สิริยากร อุปดิษฐ์ สค.1 24 น.ส.สุดารัตน ์ หูก าปัง ศษ.2 

25 น.ส.สุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน ศษ.2 26 น.ส.อนิสา ยอดพินิจ มน.1 

27 น.ส.อรพรรณ น้ าจันทร์ ศษ.4 28 น.ส.อรสา พินิจดวง ศษ.2 

29 น.ส.อริษา พรมนก มน.2  
   

        

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

   

 
ดร.สุริยา ณ หนองคาย  

 
นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์  

     
นายพิทักษ์ ปิ่นประวัติ  

     
นายวีระ บุญอินทร์  

        

6. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี 

1 นายกฤษณะ เล็กเพ่อ ศษ.2 2 นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ ศษ.5 

3 นายสมรักษ์ รอดสีเสน ศษ.2 4 น.ส.ชลุีพร สุนทรวารี ศษ.3 

5 น.ส.ธาริณ ี ทิมแท้ ศษ.3 6 น.ส.นิศากร สิมประเสริฐ ศษ.4 

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

   

 
ดร.สุริยา ณ หนองคาย  

 
นายเจริญ จันทร์เจริญใจ  

     
นายอนันธศักดิ์ ธราวุธ  

        

7. กีฬาฟุตบอล 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี ล าดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/ชั้นปี 

1 Mr.Kanto FUKUDA สค.1 2 นายกานต์ดนัย ถาวรศักดิ์ ศษ.4 

3 นายกู้เกียรติ ก าแก้ว ศษ.2 4 นายจักรกฤษณ์ ศาลาแดง ศษ.4 



5 นายจีราวุธ กุลชาติ ศษ.4 6 นายฉัตรชัย ค าสุวรรณ ศษ.4 

7 นายชยพล เทียนพิทักษ์ ปม.4 8 นายชัชสุพัฒน์ วงษ์ไวเนตร ศษ.4 

9 นายฐิติพันธ์ แก้วสิงห์ ศษ.4 10 นายณัฐธนนท์ วัฒน์วรเศรษฐ ศษ.3 

11 นายณัฐพงศ์ พ่ึงสวัสดิ์ ศษ.4 12 นายธนวิชญ ์ ยิ่งด านุ่น ศษ.3 

13 นายธนากร พลนอก เทคนิค สพ.1 14 นายปการ สุทธิวารี ศษ.3 

15 นายประกฤษฎิ์ จองศิริกุล ศษ.4 16 นายพงศธร มณีบริรักษ์ ศษ.4 

17 นายภาคภูมิ ส ารวมจิต ศษ.1 18 นายศรายุธ สมพิมพ์ สค.3 

19 นายศิวาพัชฐ์ สุกรมคีรี ศษ.4 20 นายศุภฤกษ์ ด ามณี ศษ.4 

21 นายสิรวิชญ ์ สุพรรณ ศษ.2 22 นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ ศษ.2 

23 นายอธิษฐ์ โนจ๊ะ ศษ.4 24 นายอนุภัทร ลาพินี ศษ.5 

25 นายอัฎฐพร ชูประดิษฐ์ ศษ.4  
   

        

 
ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  

   

 
ผศ.พีรเดช มาลีหอม  

 
ดร.ณัฐชนนท์ ซังพุก  

     
นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า  

     
นายรัตภูมิ หาญมาก  

        

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

1 ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง  หัวหน้าคณะนกักีฬา  
 

2 นายเชิดชาย  รื่นพานิช  
 

รองหัวหน้าคณะนักกีฬา  

3 นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง  
 

รองหัวหน้าคณะนักกีฬา  

4 นายณัฐพงศ์  สุโกมล  
 

รองหัวหน้าคณะนักกีฬา  

5 ผศ.กรกฎา  นักค้ิม  
 

รองหัวหน้าคณะนักกีฬา  

6 นายวรวุฒ ิ กุลวงษ์  
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

7 นายนักรบ  เทียนปัญจะ  
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

8 น.ส.ธนชณ  ทับบ ารุง  
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

9 นายภานุศักดิ์  รัตนสมภพ  
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

10 น.ส.ศรัญญา  ทานนท์  
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

11 น.ส.นุชรินทร ์ ทิพยเนตร  
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

12 นายพงศธร  ชาญป่าไพร  
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

13 นายสมรรถกล  ต่วนเขียว  
 

พนักงานขับรถ  
 

 


