
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภทกีฬา เวลา เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

1 นายนาธัส เจริญเฟื่องฟู  ยูโด 09.30 น. 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
    (ฉบับจริง) 
2. หนังสือรับรองจากสมาคมกีฬา  
    (ฉบับจริง) 
3. น าแฟ้มสะสมงานผลการแข่งขันใน
ระดับทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ 
(portfolio) 
 

2 น.ส.เสาวลักษณ์ นามวงค์ ยูโด 
3 น.ส.พชรดา บุญน า ยูโด 
4 น.ส.ปุญญิศา จงมีชัยชนะ ยูโด 
5 น.ส.ฐิติกาญจน์ จันทร์เทศ โบว์ลิ่ง 09.50 น. 
6 นายธนกฤต คุณวัฒน์ โบว์ลิ่ง 
7 น.ส.มณีวรรณ วะโรรส เทควันโด 10.00 น. 
8 นายอัครวีร์ ศรีสุวรรณ์ เทควันโด 
9 นายณัฐพัชร แก้วกัน เทควันโด 

10 น.ส.ฐานิตา ยืนยง เทควันโด 
11 นายภูวมินทร์ ค าล้าน เทควันโด 
12 นายธีรเมธ นาคเอ่ียม เทควันโด 
13 น.ส.เปรมกมล สุชาติพงศ์ เทควันโด 
14 นายตะวัน พลแสน ยิงปืน 10.35 น. 
15 น.ส.ณัฐธยาน์ บุญชื่น ยิงปืน 
16 นายราม ค าแหง ยิงปืน 
17 น.ส.ณัฏฐิกา คล้ายทรัพย์ ยิงปืน 
18 น.ส.ชนิษฐา ศาสตร์เวช ยิงปืน 
19 นายกฤตเมธ ศรีผาวงศ์ ยูยิตสู 10.55 น. 
20 น.ส.ชุติกาญจน์ กีดค า ยูยิตสู 
21 นายนภัสนุกร ธาดาธนากร ยูยิตสู 
22 น.ส.นันทิตา นามงาม ยูยิตสู 
23 น.ส.จิณห์นิภา ผวิพิมพ์ดี ยูยิตสู 
24 น.ส.ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม บริดจ์ 11.25 น. 
25 นายภูดิศ โคมบัว บริดจ์ 
26 นายรักษณ คงศัตรา บริดจ์ 
27 นายวสุ พันธุรักษา ว่ายน  า 11.45 น. 
28 นายกิตตินันท์ โชติษฐยางกูร ว่ายน  า 
29 น.ส.พัณณิตา ชวานุชิต ว่ายน  า 
30 น.ส.กมลชนก ชูประดิษฐ์ มวยสากล 11.50 น. 
31 น.ส.พัชรพรรณ คงสมุทร์ ไตรกีฬา 11.55 น. 
32 นายจีระภัทร โพธิ์ค า ไตรกีฬา 
33 น.ส.ปาณิสรา เจษฎางค์กูร ณ อยธุยา กรีฑา 13.00 น. 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภทกีฬา เวลา เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

34 น.ส.กัณฐิกา ชูจันทร์ กรีฑา 13.00 น. 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
    (ฉบับจริง) 
2. หนังสือรับรองจากสมาคมกีฬา  
    (ฉบับจริง) 
3. น าแฟ้มสะสมงานผลการแข่งขันใน
ระดับทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ 
(portfolio) 
 

35 น.ส.ปุณิกา จงไกรจักร ยิงธนู 13.10 น. 
36 น.ส.สิรินดา พันสถา เพาะกายและฟิตเนส 13.15 น. 
37 นายจิรวัฒน์ ชาคริตยานนท์ ด าน  า 13.20 น. 
38 นายอภิสิทธิ์ ใจอยู่ จักรยาน 13.15 น. 
39 น.ส.ธิดา ปัญญาวัน จักรยาน 
40 นายบวรพิตร นิลสนธิ จักรยาน 
41 น.ส.อภิชยา หันทยุง จักรยาน 
42 น.ส.น  าทิพย์ ค่องอ้อย วูซู 13.35 น. 
43 น.ส.ศุภัชญา พันโบ เรือพาย 13.40 น. 
44 นายรชตะ ธรรมเจริญสถิต เทนนิส 13.45 น. 
45 น.ส.จิณห์นิภา อดิศัยสิริบุตร ระบ าใต้น  า 13.50 น. 
46 น.ส.ณิชารดา สกุลเมธานนท์ ระบ าใต้น  า 
47 นายวัทธิกร เขตหิรัญกนก ระบ าใต้น  า 
48 นายณชกร ภู่ศรี แบดมินตัน 14.00 น. 
49 นายวิชญะ จินตมุทธา แบดมินตัน 
50 นายมุนินทร ใจทัศน์ เจ็ตสก ี 14.10 น. 
51 น.ส.มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ เจ็ตสก ี

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภทกีฬา เวลา เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

1 น.ส.รวสิรา พืชผล ฟุตบอล 09.30 น. 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
    (ฉบับจริง) 
2. หนังสือรับรองจากสมาคมกีฬา  
    (ฉบับจริง) 
3. น าแฟ้มสะสมงานผลการแข่งขันใน
ระดับทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ 
(portfolio) 
 

2 น.ส.จีน่า ทองพันธ์ ฟุตบอล 
3 นายอรุชา ดวงดาว ฟุตบอล 
4 น.ส.แพรวา นุดนาบี ฟุตบอล 
5 น.ส.นวลอนงค์ หมื่นศรี ฟุตบอล 
6 น.ส.อาริตา มัจฉาวานิช ฟุตบอล 
7 นายพนธกร หาญรัตนะ ฟุตบอล 
8 น.ส.สุพรรษา เอมแบน ฟุตบอล 
9 น.ส.จิรภิญญา สอนกลาง ซอฟท์บอล 10.05 น. 

10 น.ส.ณัฎฐพร เตชะนัน ซอฟท์บอล 
11 น.ส.ณัฏฐิยาภรณ์ ศรีคงเมือง ซอฟท์บอล 
12 น.ส.วารุณี การรัมย์ วอลเลย์บอล 10.20 น. 
13 น.ส.บุษยา มาจังหรีด วอลเลย์บอล 
14 นายปรเมศ แจ้งรัมย์ วอลเลย์บอล 
15 นายยศภัทธ์ ศุภษร วอลเลย์บอล 
16 นายมงคล หวันลา วอลเลย์บอล 
17 นายสุวรรณภักดี เพ็ชรทวี วอลเลย์บอล 



ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภทกีฬา เวลา เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

18 น.ส.กุลธิดา พลบ ารุง วอลเลย์บอล 10.20 น. 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
    (ฉบับจริง) 
2. หนังสือรับรองจากสมาคมกีฬา  
    (ฉบับจริง) 
3. น าแฟ้มสะสมงานผลการแข่งขันใน
ระดับทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ 
(portfolio) 
 

19 นายอับดลเลาะห์ ยีละงู วอลเลย์บอล 
20 น.ส.ธฤษวรรณ ศุภวิทยานนท์ วอลเลย์บอล 
21 นายปฏิพัทธ์ หมั่นมานะ วอลเลย์บอล 
22 นายจีฮาน นิยมเดชา วอลเลย์บอล 
23 น.ส.พรรณิภา อิงชัยภูมิ วอลเลย์บอล 
24 น.ส.พิยดา มิ่งขวัญ วอลเลย์บอล 
25 น.ส.ศิริวรรณ รอดเอียด วอลเลย์บอลชายหาด 11.20 น. 
26 นายพีรณัฐ ถนอมวัฒน์ วอลเลย์บอลชายหาด 

27 นายนันทิพัฒน์ ปัญญาสุวรรณศรี วอลเลย์บอลชายหาด 

28 นายพงศธร สุวพานิชย์ รักบี ฟุตบอล 11.35 น. 
29 นายภาณุวิชญ์ อิศรางกูล รักบี ฟุตบอล 
30 น.ส.สุทธิดา ทองบ่อ โปโลน  า 11.45 น. 
31 น.ส.เบญญากร คุณประทุม โปโลน  า 
32 น.ส.ณิชาภัทร แม่นย า บาสเกตบอล 11.50 น. 
33 นายภคิน งามหิรัญสกุล ฮอกกี น  าแข็ง 11.55 น. 

 

หมายเหตุ 

1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาท าการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ตั งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  

    ณ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้องประชุมชั น 2  

2. แต่งกายชุดนักเรียน 

3. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี 02-942-8772 ต่อ 120, 126 (ในวันและเวลาท าการ) 

 


