
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2565 

     
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภทกีฬา เวลาการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

1 น.ส.ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ แบดมินตัน 09.00 น. 

2 นายพรรณวัชร ศรีคชา เทควันโด 09.05 น. 

3 น.ส.ณัฐชยา สวุรรณสาโรจน์ เทเบิลเทนนิส 09.10 น. 

4 นายโชติวัฒน์ แน่นอุดร เทนนิส 09.15 น. 

5 นายทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธิ์ ว่ายน ้า 
09.20 น. 6 นายนราวิชญ์ จ้อยประดิษฐ์ ว่ายน ้า 

7 นายชยธร เลิศศศิภากร ว่ายน ้า 

8 นายพุฒิพงศ์ ขุนอินทร์ ยูโด 
09.35 น. 

9 น.ส.สุพิชญา ดีรัศมี ยูโด 

10 น.ส.ไอรินลดา ศรีอากาศไกรแสง คาราเต้-โด 09.45 น. 

11 นายพงศภัทร ยงค์ตระกูล ยูยิตสู 

09.50 น. 
12 นายภูวนาท น้อยพานิช ยูยิตสู 

13 น.ส.กัลยาณพิมพ์ เม่นแมน ยูยิตสู 

14 นายธนภัทร ตันทะอธิพานิช ยูยิตสู 

15 นายจักรพงศ์ ฐานวิเศษ ยูยิตสู 

16 นายวิธวินท์ วทานียเวช บริดจ์ 
10.15 น. 17 น.ส.รวสิรา เอี่ยมอ่อน บริดจ์ 

18 น.ส.นิภาภัทร ปาลพันธุ์ บริดจ์ 

19 น.ส.ณัฐภัทร อิ่นค้า ยิงธนู 
10.30 น. 20 น.ส.วชิรญาณ์ พุ่มมะลิ ยิงธนู 

21 น.ส.ศตพร อาจสาลี ยิงธนู 

22 นายภัทรดิษฐ์ กรมพลาศักดิ์ โบว์ลิ่ง 

10.45 น. 
23 นายศุภกฤต วันทาสุข โบว์ลิ่ง 

24 นายภคพล กุลกรินีธรรม โบว์ลิ่ง 

25 นายณัฐวัฒน์ รสิเสฏฐ์กุล โบว์ลิ่ง 

26 น.ส.พัชรี ศรีงาม เรือใบ 
11.05 น. 27 น.ส.สชุานรี เดชทศพล เรือใบ 

28 นายวริทธิ์นันท์ ชันรัมย์ เรือใบ 

    
 



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภทกีฬา เวลาการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

29 นายกิตติศักดิ ์สุขใจภาณุสิทธิ์ เรือพาย 

11.20 น. 

30 น.ส.ปวีณา สุรสังข ์ เรือพาย 

31 น.ส.จิรกร พืชทองหลาง เรือพาย 

32 น.ส.จิรกิตติ์ พืชทองหลาง เรือพาย 

33 นายเมธาสิทธิ์ สิทธิภารัตน์ เรือพาย 

34 น.ส.อรกมล ไชยเรือน เรือพาย 

35 น.ส.อภิญญา สร้อยจิต เรือพาย 

36 น.ส.นัฐกานต์ อัมหธร เรือพาย 

37 น.ส.เกวลิน ตะเคียนราม เรือพาย 

38 นายวีร์ทิตย์ นาคกระแส เรือพาย 

39 นายณัฐนันท์ บุญมา เรือพาย 

40 นายชนนที อนุทรงศักดิ์ เรือพาย 

41 น.ส.ธนพร โกมาสังข์ เรือพาย 

42 น.ส.อังควิภา แก้วทอง วอลเลย์บอลชายหาด 12.10 น. 

43 น.ส.ณัฏฐิยาภรณ์ ศรีคงเมือง ซอฟท์บอล 12.15 น. 

44 น.ส.อิสรีย์ ตูโฮง โปโลน ้า 12.20 น. 

45 น.ส.สงกรานต์ ภาสวัสดิ ์ ฮอกกี  

12.25 น. 46 นายธนวัตน์ สมมา ฮอกกี  

47 น.ส.จรรยพร ภูมัง ฟุตบอล 

 

48 น.ส.อาทิตยา ตนวัฒนาไพบูลย์ ฟุตบอล 

49 น.ส.สมัญญา ภูรวัลย ์ ฟุตบอล 

50 น.ส.กัญญารัตน์ อมราภรณ์ ฟุตบอล 12.35 น. 

51 น.ส.พรชิตา แท่นประทุม ฟุตบอล 

 

52 น.ส.สรัลชนา บ้ารุงวุฒิ ฟุตบอล 

53 น.ส.จิดาภา พารา ฟุตบอล 

54 น.ส.ธิดารัตน์ สุทธ ิ วอลเลย์บอล 

 

55 น.ส.วิรวรรณ มุ่งซ่อนกลาง วอลเลย์บอล 

56 น.ส.ธมลวรรณ บุญเรือง วอลเลย์บอล 

57 น.ส.นิภา สายเมือง วอลเลย์บอล 13.05 น. 

58 นายสัตตยา วะดีศิริศักดิ์ วอลเลย์บอล 

 

59 นายเอกวรกร พรหมเสน วอลเลย์บอล 

60 นายธนากร เผือกสงค์ วอลเลย์บอล 

          



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภทกีฬา เวลาการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

61 นายธรรพ์ณธร หมีนพราน วอลเลย์บอล 

13.05 น. 

62 น.ส.ศดานันท์ พันธ์โต วอลเลย์บอล 

63 น.ส.พิมพกานต์ เกิดผล วอลเลย์บอล 

64 น.ส.วลัคุ์วดี พรมย้อย วอลเลย์บอล 

65 น.ส.จิดาภา วันเจริญสุข วอลเลย์บอล 

66 นายณฐกร เหลืองวัฒนวิไล วอลเลย์บอล 

67 นายจักรกริช ถนอมน้อย วอลเลย์บอล 

687 นายจักรกฤษณ์ สุขวงค์ วอลเลย์บอล 

69 นายจตุฤทธิ์ ทองปั้น วอลเลย์บอล 

70 นายศิครินทร์ รานศรี วอลเลย์บอล 

          

หมายเหตุ 
   1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาท้าการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 มกราคม 2565 ตามเวลาที่ก้าหนด    

(โดยจะมีการเรียกเข้าห้องสอบในแต่ละกีฬา)    
2. ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ด้าเนินการ ADD LINE กลุ่ม นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ 2565 โดยที่จะต้อง
ใช้ชื่อ นามสกุล จริง ตามด้วยกีฬา (เช่น นายสมุด  สีเขียว กีฬาจักรยาน) 

 

3. จะท้าการสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม Cisco Webex 
 4. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี 02-942-8772 ตอ่ 120 , 126 
  


