


ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ชนิดกีฬำ
1 นาย วันมนู หนูจันทร์ กรีฑา
2 นาย ธรรม พูลเพิม่ กอล์ฟ
3 นาย อิฏฐณัฎฐ์ งามจินดาสกุล ครอสเวิร์ด
4 นางสาว จินดาพร จันทร์ไข คาราเต้โด
5 นางสาว จีรวรรณ สายพันธ์ คาราเต้โด
6 นางสาว ชนัญชิดา ถามล คาราเต้โด
7 นาย ชัยวัฒน์ เพียรดี คาราเต้โด
8 นาย ศิวกร ค าทราย ซอฟท์บอล
9 นาย วุฒิไกร ประทุม เซปักตะกร้อ
10 นางสาว พิมพ์พิฬา อัญทปัญญา ดาบไทย
11 นาย พิสิษฐ์ วงษ์วิเศษสุข ดาบสากล
12 นาย ชลนที อาภาแสงสว่าง เทควันโด
13 นางสาว ปานเลขา ทองปาน เทควันโด
14 นาย พีรธัช โนนสละ เทควันโด
15 นางสาว สุชาวลี เอียดทอง เทควันโด
16 นาย อนันรา โรจนากาศ เทควันโด
17 นาย อภิชัย อเล็กซ์ ทิมมอนส์ เทควันโด
18 นาย จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช์ เทนนิส
19 นางสาว ปารณัท ล าเจียกเทศ เทนนิส
20 นางสาว พรนัชชา ก่อทรัพย์ เทนนิส
21 นาย ภฤศ จันทนะภาพ เทนนิส
22 นางสาว วริศรา มุยสุข เทนนิส
23 นาย กฤด วีระเศรษฐกุล เทเบิลเทนนิส
24 นาย ธนากร แก้วสมุทร เทเบิลเทนนิส
25 นางสาว จุลภา ปานหวาน บริดจ์
26 นาย ภีมวัจน์ เกษมุติ บาสเกตบอล
27 นาย รณกร ค าชู บาสเกตบอล
28 นาย ศิรัสธร แสงจันทร์ บาสเกตบอล
29 นาย ศุภวัฒน์ บุญพา บาสเกตบอล
30 นาย สันติสุข วัตรงาม บาสเกตบอล

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
รำยชื่อผู้มคีวำมสำมำรถทำงกีฬำดเีดน่ทีม่สีิทธิ์เขำ้รับกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงกีฬำ

 โครงกำรรับผู้มคีวำมสำมำรถทำงกีฬำดเีดน่เขำ้ศึกษำในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 โดยวิธีพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (TCAS รอบที ่2)
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31 นางสาว กันติชา ลูกอินทร์ แบดมินตัน
32 นาย ณัฐพงษ์ ตาระกา แบดมินตัน
33 นางสาว ทยิดา มหายศปัญญา แบดมินตัน
34 นาย ธีภพ จันทรแสงทอง แบดมินตัน
35 นางสาว ปวิชญา ดีโนนโพธิ์ แบดมินตัน
36 นางสาว พิมพ์นารา วงศ์ภัทรไพบูลย์ แบดมินตัน
37 นาย ศุภกัน พุกพูน แบดมินตัน
38 นาย สมัชญ์ บัวสอาด แบดมินตัน
39 นางสาว สรัลพร พรพัฒนามงคล แบดมินตัน
40 นาย ณัฐวัฒน์ รสิเสฏฐ์กุล โบว์ล่ิง
41 นาย ภัทรดิษฐ์ กรมพลาศักด์ิ โบว์ล่ิง
42 นาย ศุภกฤต วันทาสุข โบว์ล่ิง
43 นาย อติวิชญ์ นุ่นย้อย เปตอง
44 นางสาว จิรัชญา ปัทธรรมมา ฟุตซอล
45 นางสาว กรกนก กล้ิงทะเล ฟุตบอล
46 นาย ก้องภพ วรรณภักด์ิ ฟุตบอล
47 นาย จิตรภาณุ เปล่งสะอาด ฟุตบอล
48 นาย จีรายุทธ สีตะมา ฟุตบอล
49 นาย ชลตระการ ศรีกุลล์ ฟุตบอล
50 นาย ชูศักด์ิ ศรีไชย ฟุตบอล
51 นาย ฐานทัพ เคลือบขุนทด ฟุตบอล
52 นาย ณัฐกิตต์ิ ศรีสมบัติ ฟุตบอล
53 นาย ณัฐนนท์ อนันตะบุตร ฟุตบอล
54 นาย ธนกร ข าแดง ฟุตบอล
55 นาย ธัญธร นาคธร ฟุตบอล
56 นาย ธีระภัทร์ วาทโยธา ฟุตบอล
57 นาย นราธิป ศิริรจน์ ฟุตบอล
58 นางสาว นริศรา ใจซ่ือสัตย์ ฟุตบอล
59 นาย นฤดม นาคราช ฟุตบอล
60 นาย เนติศาสตร์ กลับดี ฟุตบอล
61 นาย ปัณณวัฒน์ ชอบธรรม ฟุตบอล
62 นาย ปิโยรส แก้วมาลัยรัตน์ ฟุตบอล
63 นางสาว รสสุคนธ์ มะลิซ้อน ฟุตบอล
64 นางสาว ลักษณพร นิรันดร์พุฒ ฟุตบอล
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65 นาย วัชรพงษ์ วันทอง ฟุตบอล
66 นาย วิทวัส สูโพธิ์ ฟุตบอล
67 นาย ไวณวิณ สีนอ ฟุตบอล
68 นาย ศตายุ ต้นอาจ ฟุตบอล
69 นาย สันติสุข ปิดตาทะสา ฟุตบอล
70 นางสาว อภิชญา อินทร์ปาน ฟุตบอล
71 นาย อิสมาอีล ยาประจัน ฟุตบอล
72 นางสาว เอเปค บุตรดี มวยสมัครเล่น
73 นาย ทรงพล แซงบุญเรือง ยิงธนู
74 นาย บริพัตร จริยาทัศน์กร ยิงปืน
75 นาย สุกฤษฏิ์ สุดเขตต์ ยิงปืน
76 นาย โฆษิต สมค า ยูโด
77 นางสาว ชนกนันท์ ทองค าพร้อม ยูโด
78 นาย กิตติธัช เธียรปรีชา รักบีฟุ้ตบอล
79 นาย คุณานนท์ พรมวัง รักบีฟุ้ตบอล
80 นาย จอมทัพ พูลสวัสด์ิ รักบีฟุ้ตบอล
81 นาย จิรเมธ รักการดี รักบีฟุ้ตบอล
82 นาย จิรวัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ รักบีฟุ้ตบอล
83 นาย จีรศักด์ิ ทราสารวัตร รักบีฟุ้ตบอล
84 นาย ฉัตรบดี สายลุน รักบีฟุ้ตบอล
85 นาย ชนาธิป ทองพินิจ รักบีฟุ้ตบอล
86 นาย ชินพิสิษฐ์ ศรเหล็ก รักบีฟุ้ตบอล
87 นาย ชิษณุชา หงษ์เหม รักบีฟุ้ตบอล
88 นาย ญาณวุฒ ดอกจันทร์ รักบีฟุ้ตบอล
89 นาย ฐนกฤตย์ อรัญนารถ รักบีฟุ้ตบอล
90 นาย ณทรรศ ศิริจันทร์ รักบีฟุ้ตบอล
91 นาย ณัฐพัชร์ สังข์สุทธิ์ รักบีฟุ้ตบอล
92 นาย ณัฐภูมิ สุจริยานุรักษ์ รักบีฟุ้ตบอล
93 นาย ณัฐวัฒน์ มุสิจรูญพงศ์ รักบีฟุ้ตบอล
94 นาย ดรากร สว่างจิตต์ รักบีฟุ้ตบอล
95 นาย ธนภัทร หัดกล้า รักบีฟุ้ตบอล
96 นาย นิติพัฒน์ บ ารุงชน รักบีฟุ้ตบอล
97 นาย ปฏิพัทธ์ ศรีสมบัติขจร รักบีฟุ้ตบอล
98 นาย ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ รักบีฟุ้ตบอล
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99 นาย ปัณณรุจน์ เบญจพิสิทธิก์ุล รักบีฟุ้ตบอล
100 นาย ปัณณวิชญ์ ส าเนียง รักบีฟุ้ตบอล
101 นาย ภูมิพัฒน์ จันทร์สุข รักบีฟุ้ตบอล
102 นาย ภูมิภัทร ถิระศุภศรี รักบีฟุ้ตบอล
103 นาย ภูษิต ชิณวงศ์ รักบีฟุ้ตบอล
104 นาย รัชชานนท์ ชโนดมวิวัฒน์ รักบีฟุ้ตบอล
105 นางสาว วรกัญญา โพธินาม รักบีฟุ้ตบอล
106 นาย วริศ บุณยเกียรติ รักบีฟุ้ตบอล
107 นางสาว ศศิกานต์ ค าภา รักบีฟุ้ตบอล
108 นาย ศิรสิทธิ์ เเก้วเขียวสนิท รักบีฟุ้ตบอล
109 นาย ศิริศักด์ิ ผลเกิด รักบีฟุ้ตบอล
110 นาย ศุภกร กองสนั่น รักบีฟุ้ตบอล
111 นาย สิรสพล ใจบุญ รักบีฟุ้ตบอล
112 นาย สุประวีณ์ จงเจริญชัยสกุล รักบีฟุ้ตบอล
113 นางสาว เอื้ออารียา บุญบุง้ทอง รักบีฟุ้ตบอล
114 นาย ธนกร เฟือ่งฟุง้ เรือพาย
115 นางสาว พรธิตา โชติกุล เรือพาย
116 นาย วรายุส นวลศรี เรือพาย
117 นาย จตุรภัทร รอดปฐม วอลเลย์บอล
118 นาย ธัญพิสิษฐ์ งามพร้ิม วอลเลย์บอล
119 นาย ธีรพงศ์ รอดสีเสน วอลเลย์บอล
120 นาย นพกานต์ หวานเหย วอลเลย์บอล
121 นาย นัฐพงศ์ บุตรเพ็ง วอลเลย์บอล
122 นาย ปัณญา จันทร์สงค์ วอลเลย์บอล
123 นาย ศราวุธ พระสุรัตน์ วอลเลย์บอล
124 นาย ศุภชัย เสาะสมบูรณ์ วอลเลย์บอล
125 นางสาว วิมลมาศ จันทะโสตถิ์ วอลเลย์บอลชายหาด
126 นาย ชยธร เลิศศศิภากร ว่ายน้ า
127 นางสาว ชยุตรา รอดสม ว่ายน้ า
128 นางสาว ดลฤทัย นาคคีรี ว่ายน้ า
129 นาย ธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์ ว่ายน้ า
130 นาย ธนวินท์ เติมใจ ว่ายน้ า
131 นาย ปุญญพัฒน์ ต้ังศรีพงศ์ ว่ายน้ า
132 นาย พงศ์พิเชษฐ์ ดินม่วง ว่ายน้ า
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133 นางสาว ภัณฑิรา ศุภอมร ว่ายน้ า
134 นาย ภัทรชนน กอแก้ว ว่ายน้ า
135 นาย ภานุพงศ์ นิติกุลชัย ว่ายน้ า
136 นาย ภูริ พัฒนวิบูลย์ ว่ายน้ า
137 นาย ภูษิตา โรจนรัตน์ ว่ายน้ า
138 นาย วรรธนะ วรกิจรุ่งโรจน์ ว่ายน้ า
139 นาย พงศธร ชัยนิยม โปโลน้ า
140 นาย สุทธเมธ จันทร์นวล โปโลน้ า
141 นาย ต้นธรรม์ สายค าทอน หมากกระดาน
142 นางสาว ณิชนันทน์ สุขหมั่น ฮอกกี้
143 นางสาว สุภาลักษณ์ นนท์เต ฮอกกี้
144 นางสาว อุษา จันทร์สุข ฮอกกี้
145 นางสาว นภัสสร ฉัตรวัฒนไพบูลย์ แฮนด์บอล
146 นาย เทพ โพธิข์าว กีฬาอื่นๆ (ปันจักสีลัต)
147 นาย ภัทรชินัย ค าเเสง กีฬาอื่นๆ (ฟลอร์บอล)
148 นาย ธนพนธ์ แซ่หลาย กีฬาอื่นๆ (ยูยิตสู)
149 นาย ภาสกร สุวรรณ กีฬาอื่นๆ (ยูยิตสู)
150 นางสาว อภิญญา โชติสุริยา กีฬาอื่นๆ (ยูยิตสู)
151 นางสาว อริสรา วิทยุ กีฬาอื่นๆ (ยูยิตสู)
152 นางสาว ณิชนันทน์ บุญมาก กีฬาอื่นๆ (สควอช)
153 นางสาว กฤษฏิญาพร สุดาเทพ กีฬาอื่นๆ (ฮับกิโด)
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
1. ผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา ให้ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ สนาม

ทดสอบตามชนิดกีฬาที่ผู้สมัครระบุไว้  พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ         
การด าเนินการทดสอบ สามารถติดต่อสอบถามกับผู้ประสานงานในการทดสอบ (ตามเอกสารแนบ) 

2. ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน ต้องตรวจคัดกรองเพ่ือหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen 
Test Kit) ก่อนท าการทดสอบ โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบเตรียมชุดตรวจมาเอง คนละ 1 ชุด และน ามา
ตรวจต่อหน้าคณะกรรมการฯ ก่อนท าการทดสอบ  

3. ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
4. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่สนามทดสอบ 
 

--------------------------------------------------------- 
 

 
 



ข้อมูลการติดต่อผู้ประสานงานแต่ละชนิดกีฬา 
 

ชนิดกีฬา สถานที่รายงานตัวและทดสอบฯ ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 

กรีฑา สนามอินทรีจันทรสถิตย์ฯ อ.นุชจรี  บุญธรรม 0814962443 
กอล์ฟ อาคารยิมเนเซี่ยม ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร 0814577720 

ว่ายน ้า โปโลน ้า สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ 0852216492 
ครอสเวิร์ด อาคารยิมเนเซี่ยม ผศ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร 0894498877 

คาราเต้-โด อาคารอเนกประสงค์ นายภุชงค์ รุ่งอินทร์ 0858592876 

ตะกร้อ สนามเซปักตะกร้อ นางสาวสุนารี ภูสุวรรณ 0966796581 
ซอฟท์บอล สนามซอฟท์บอล อ.ณัฐพงศ์  สุโกมล 0813366993 

ดาบไทย อาคารยิมเนเซี่ยม ชั น 2 ก้าวกล้า จันทะศิริ 0928028278 

ดาบสากล อาคารยิมเนเซี่ยม นายวิทยา แก้วบังตู 0830156776 
เทควันโด อาคารชมรมกีฬา กาญจนา สุทธิแพทย์ 0841404594 

เทเบิลเทนนิส อาคารชมรมกีฬา อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์  0891075802 

บริดจ์ อาคารยิมเนเซี่ยม นายชิโนรส  ทองธรรมชาติ 0818620658 
บาสเกตบอล อาคารยิมเนเซี่ยม ผศ.ดร.บุญเลิศ อุทยานิก 0875698222 

แบดมินตัน อาคารยิมเนเซียม ชั น 2 นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม 0818265478 
โบว์ลิ่ง อาคารยิมเนเซี่ยม นางกฤษณา แสงประไพทิพย์ 0847054715 

เปตอง สนามเปตอง กัลพฤกษ์ พลศร 0813542327 

ฟุตซอล สนามหน้าตึกพักชายที่ 13 นายณัฐดนัย สังข์สุวรรณ 0638985907 
ฟุตบอล สนามอินทรีจันทรสถิตย์ นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า 0815519318 

มวยสมัครเล่น ปันจักสีลัต  อาคารยิมเนเซี่ยม นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล 0910076444 

ยิงธนู สนามยิงธนู นายสิทธิพงษ์  เดชาอนันตพงษ์ 0959484687 
ยิงปืน อาคารชมรมกีฬา อ.ดร.อุบล ทองปัญญา 0909712889 

ยูโด ยูยิตส ูฮับกิโด อาคารอเนกประสงค์ น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 0618243642 
รักบี ฟุตบอล ชมรมรักบี ฟุตบอล รพีศักดิ์ พัวศิริ 0847620007 

เรือพาย อาคารยิมเนเซี่ยม ผศ.ดร.ธารินทร ์ ก้านเหลือง 0814801131 

เทนนิส สควอช สนามเทนนิส นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์ 0971177610 
ลีลาศ  อาคารยิมเนเซี่ยม น.ส.นุกูล ม่วงพิทักษ์ 0816222042 

วอลเลย์บอล สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง ยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์ 0959522456 

หมากกระดาน อาคารยิมเนเซี่ยม นางสาวศิริญญา รักสนิท 0871123066 
ฮอกกี  ฟลอร์บอล สนามฮอกกี  นายธีรพงษ์ ลิมบานเย็น 0865067971 

แฮนด์บอล อาคารยิมเนเซี่ยม นายรังสรรค์ สมรูป 0917646764 

 


