
 
 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       
โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 

----------------------------------------- 
   
1.  คณะประมง 

1.1 ประมง    นายสราวุธ  ป้องหา   วอลเลย์บอล 
     

2. คณะวนศาสตร์ 
2.1 วนศาสตร์    นายเนตินัย  พิทักษ์   คาราเต้-โด 
     นายฐิติศักดิ์  ทองดี   เรือพาย 

      
3. คณะวิทยาศาสตร์ 

3.1 เคมี    น.ส.ภัทรนันธ์  พ่ึงจิตต์ประไพ  โบว์ลิ่ง 
3.2 ชีววิทยา (สัตววิทยา)   น.ส.วรงค์ภรณ์  ปกครอง   คาราเต้-โด 
3.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์  นายหฤษฎ์  มงคลประดิษฐ  หมากกระดาน 
          

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์    นายพริษฐ์  พรหมจันทร์   บริดจ์ 
      น.ส.กชพร  อรรถกิจบัญชา  ว่ายน ้า 

     
5. คณะศึกษาศาสตร์ 

5.1 พลศึกษา    น.ส.ศศิธร  ศรีโสภา   คาราเต้-โด 
     นายสิริวัฒน์  เลาค้า   ยูโด  

      น.ส.พจนารถ  ศรีทองฉิม   วอลเลย์บอล 
      น.ส.วณิชยา  ลิ่มสกุล   วอลเลย์บอล 
      น.ส.กันต์ศรา  นาควิจิตร   คาราเต้-โด 
      นายธนศร  จันทรโคตร   ฟุตบอล 

     น.ส.กาญจนาพร  บุญศิริ   วอลเลย์บอล 
      น.ส.อพินยา  พันจุฬา   วอลเลย์บอล 

     นายชัยยะ  เฉลิมฤกษ์   วอลเลย์บอล 
     นายปฏิภาณ  จันทนะโสตถิ์  วอลเลย์บอล 
     นายคณาธิป  ฐานวิเศษ   วอลเลย์บอล 
     นายวัทธิกร  อินพะหะ   วอลเลย์บอล 
     น.ส.ดวงใจ  คูณชัย   ฟุตบอล 
     นายสหฤทธิ์  บัวค้า   แฮนด์บอล 
     น.ส.ธัญชนก  งามคณะ   ฟุตบอล 
     น.ส.ภรทิพย์  ทองวิจิตร   ฟุตบอล 
     น.ส.ธันยา  ห่างกลาง   แฮนด์บอล 
     นายถิรวุฑ  สรวลสรรค์   ฟุตบอล 
     นายอชิตพล  คล้ายทรัพย์   ยิงปืน 
     นายพนธกร  ชายศิลป์   ยิงธนู 
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5.2 สุขศึกษา    น.ส.สุรางคนา  ขุนทุม   วอลเลย์บอล 

      นายชัชวาลย์  ปัญญา   เรือพาย 
     น.ส.จันทกานต์  มโนบาล   มวยสากล 
     นายจิฬายุทธ  ศิลาพิมพ์   มวยสากล 
     นายพงศธร  พิพัฒ   วอลเลย์บอล 
     นายบูรพา  หารฟ้า   วอลเลย์บอล 
     น.ส.ชัญญานุช  มะธิตะโน   ยูโด 
     นายธราเทพ  จูมพลา   วอลเลย์บอล 
 

6. คณะเศรษฐศาสตร์ 
6.1 เศรษฐศาสตร์   นายกฤษกร  เซี่ยงหลิว   บริดจ์ 
6.2 ธุรกิจการเกษตร   น.ส.สิริยาภรณ์  โมธรรม   วอลเลย์บอล 
     น.ส.อาริสา  แก้วพัน   เรือพาย 

 
7. คณะสังคมศาสตร์ 

7.1 จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)  น.ส.นุชนาฎ  สิงห์ฉลาด   ยูยิตสู 
7.2 นิติศาสตร์    น.ส.จิดาภา  เพ็ชรครุธ   เรือพาย 
     น.ส.ลลนา  ใจปลื มบุญ   เทควันโด 
7.3 รัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น) 
     นายธีรวัฒน์  หมื่นละม้าย   คาราเต้-โด 
7.4 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 

น.ส.โชติกา  ถือบุญ   เรือพาย 
 7.5 รัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 
      น.ส.ปนัญญา  เอี่ยมอุไร   คาราเต้-โด 
 7.6 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  น.ส.วิภาวรรณ  ชูน ้าค้า   วอลเลย์บอล 
      น.ส.หนึ่งฤทัย  สรหงษ ์   ฟุตซอล 
      
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์    

8.1 สัตวแพทยศาสตร์   น.ส.กนกชนก  เจริญยิ่ง   เทควันโด 
 
9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

9.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ นายกรพล  กุลกรินีธรรม   โบว์ลิ่ง 
9.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร น.ส.ศรุตา  ปทุมไพโรจน์   ฮอกกี  

 
10. คณะมนุษยศาสตร์ 
 10.1 ปรัชญาและศาสนา   น.ส.ชัชวัลย์  รอดทอง   ฟุตบอล 
      น.ส.ศิริพร  ศรีเครือ   วอลเลย์บอล 
 
11. คณะบริหารธุรกิจ 
 11.1 การเงิน    นายณฉัตร  เนตรมณีสุก   ว่ายน ้า 
      น.ส.ณีรนุช  ปงลังกา   ว่ายน ้า 
 11.2 การจัดการ   นายศวัส  แสนเยีย   ว่ายน ้า 
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11.3 การตลาด    น.ส.นวนภัส  สุรรัตน์รังษี   ยูยิตสู 
     นายกณิศ  ธัมพาณิชย์สกุล  ว่ายน ้า 

 
12. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
 12.1 เทคนิคการสัตวแพทย์  น.ส.อชิรญา  ปัญญาสี   ซอฟท์บอล 
 
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 13.1 วท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี) 
      นายกิตติ์ธเนศ  นามเท่ียง   ยูโด 
14. คณะสิ่งแวดล้อม 

14.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
     นายชาญชล  แจ่มจันทร์   ปันจักสีลัต 
     น.ส.กนกพร  จันทะวาลย์   ยูยิตสู  

    
15. คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา) 

15.1 ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
     นายนนทพัทธ์  เขมะปัญญา  คาราเต้-โด 
15.2 การจัดการโลจิสติกส์  น.ส.ทิพรดา  พุกกะณะสุต   ยูโด 
        

16. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
 16.1 วิทยาคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) น.ส.อชิรญาณ์  บุญเอนก   แฮนด์บอล 
 
17. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
 17.1 เศรษฐศาสตร์   นายจตุภัทร  หัตถเลิศ   ดาบสากล 
 
18. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 18.1 การขนส่งทางทะเล   นายชนกันต์  วังวงค์   รักบี ฟุตบอล 
 
19. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
 19.1 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว นายอิทธิวัฒน์  สร้อยทอง   ยิงธนู 
 
หมายเหตุ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 1) ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 
 


