
 
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง รายช่ือนกักีฬาทีมชาติ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีพเิศษ 

ที่มีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ 
--------------------------- 

  อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ 
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีพเิศษ ประจําปการศึกษา 2551 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2550    
แลวนั้น 
 

  บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครที่มีสิทธิ์เขารับการสอบ
สัมภาษณ   ตามบัญชีรายช่ือที่แนบทายประกาศนี้  ใหผูมสิีทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ  เขาสอบสัมภาษณ ใน
วันเสารท่ี 29 กันยายน 2550 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ หองประชุมสาํนักการกีฬา 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ ณ วนัที่         กันยายน พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ นักกีฬาทีมชาติ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศกึษา 2551 

 

เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล ประเภทกีฬา ระดับการแขงขัน 
01 นายสมเจตน  กุศลพิทักษ โบวล่ิง ทีมชาติไทย 
02 นายณัฐพงศ  ล้ิมวัฒนะ เทควันโด ทีมชาติไทย 
03 นายสัณฐติิ  หรัิญศาสตร เรือใบ เยาวชนทีมชาติไทย 
04 นายศภุโชค  อุยพาณิชยนต บาสเกตบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
05 นายวิศรุต  ไลกระโทก วอลเลยบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
06 นางสาววิลาวรรณ  โอฬารนรานนท แฮนดบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
07 นางสาวอรวรรณ  กาติน ยิงธน ู ทีมชาติไทย 
08 นางสาวโสภิตา  สังขทอง ยิงธน ู ทีมชาติไทย 
09 นายกฤษฎา  เหล็กเพ็ชร วอลเลยบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
10 นางสาวชญานษิฐ  สุขพอด ี แฮนดบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
11 นายศรัณภัสร  สมบุญธรรม เทเบิลเทนนิส เยาวชนทีมชาติไทย 
12 นายนนทวิช  แผวสถาน วอลเลยบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
14 น.ส.ทิพวรรณ  ไชยโย คริกเก็ต ทีมชาติไทย 
15 น.ส.รัตนาภรณ  คําตัน คริกเก็ต ทีมชาติไทย 
16 น.ส.ศิรินทร  เสนหชอบ คริกเก็ต ทีมชาติไทย 
18 น.ส.ปุณฑริกา  ธัญญะวานิช ปนหนาผา ทีมชาติไทย 
20 นายภทัรฉัตร  วิเชียรสวรรค ยิงเปาบิน ทีมชาติไทย 
21 น.ส.ปรียานุช  บุรีรักษ แฮนดบอล ทีมชาติไทย 
22 น.ส.จิตฐิตา  ศรีภักดิ ์ แฮนดบอล ทีมชาติไทย 
23 น.ส.ดวงใจ  เถาวหอม แฮนดบอล ทีมชาติไทย 
24 น.ส.จันทราภรณ  ไพศาล ยูโด ทีมชาติไทย 
25 นายธนพล  โพธิมู ลีลาศ ทีมชาติไทย 
26 น.ส.สุภาพรรณ  ลักขณาพนัธ คริกเก็ต ทีมชาติไทย 
27 นายอดวิิทย  กฤตยพงษ ดาบสากล เยาวชนทีมชาติไทย 
28 นายธีร  ตรงจติพิทักษ ซอฟทเทนนิส ทีมชาติไทย 
29 น.ส.ดวงหทยั  บุญเชิด เรือใบ ทีมชาติไทย 
30 นายกวิน  วชิรเสรีชัย วายน้ํา เยาวชนทีมชาติไทย 
32 น.ส.วรรณพิมล  พิทักษโลพานิช ยูโด ทีมชาติไทย 
33 น.ส.พัชรภิญญา  ร่ืนวงษา ยูโด เยาวชนทีมชาติไทย 
35 นายวสิษฐพล  บัวอยู ยิงปน เยาวชนทีมชาติไทย 
36 นายจุมพล  พิจารณสรรค รักบี้ฟุตบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
37 น.ส.ฉัฐญา  กิจเจริญ ยิงเปาบิน ทีมชาติไทย 
38 นายพรหมธร  กิ่งวรรณ ขี่มา ทีมชาติไทย 
39 น.ส.จิรายุ  ซุยยะกจิ ยิงปน เยาวชนทีมชาติไทย 
40 น.ส.ศศิอาภา  คําอาจ ยิงปน เยาวชนทีมชาติไทย 
41 นายธีรวุฒิ์  เฟองอินทร ยิงปน เยาวชนทีมชาติไทย 

 
 



 
 
 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ นักกีฬาทีมชาติ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศกึษา 2551 

 

เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล ประเภทกีฬา ระดับการแขงขัน 
43 น.ส.ทิตยุบล  บรรเลงการ ยิมนาสติก ทีมชาติไทย 
44 น.ส.ณัฏฐญา  เมฆสมณะศกัดิ์ วายน้ํา ทีมชาติไทย 
45 น.ส.ญาดา  ธาราอุดม ลีลาศ ทีมชาติไทย 
46 นายอริญชัย  นุชนารถ คาราเต-โด ทีมชาติไทย 
47 น.ส.อรชร  ศุขมณ ี บาสเกตบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
48 น.ส.สุชาดา  ทานะ ซอฟทเทนนิส ทีมชาติไทย 
49 นายปยชาญ  การตี ยิงปน เยาวชนทีมชาติไทย 
50 น.ส.สปนนา  หลายศิริโรจน ซอฟทบอล ทีมชาติไทย 
51 น.ส.กัลยรัตน  สลับลึก วายน้ํา เยาวชนทีมชาติไทย 
52 น.ส.เหมรุจิ  อยูนุช ยูโด ทีมชาติไทย 
53 น.ส.กฤติกา  ศลิาพัฒน จักรยาน ทีมชาติไทย 
54 น.ส.พิมพศิริ  โกกทาน จักรยาน ทีมชาติไทย 
55 นายภวินทร  ตันตินวะชยั ยิงปน เยาวชนทีมชาติไทย 
56 นายศวิกร  ตั้งจิตรุจิกร ยิงปน เยาวชนทีมชาติไทย 
57 นายศรัณยู  วองสาริกิจ เปตอง ทีมชาติไทย 
58 นายนภสร  ศรีสาคร รักบี้ฟุตบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
59 นายฆฤณ  ลักษณสมพงศ รักบี้ฟุตบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
61 น.ส.ปวีณา  ทัง้สวีสุข แฮนดบอล เยาวชนทีมชาติไทย 
62 น.ส.ณัฐพร  ปราถนาสัตย ซอฟทเทนนิส ทีมชาติไทย 

 


