
ประกาศ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 

เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ ๑ แบบออนไลน ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ตามที่ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการประกาศรับสมัคร
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและบุคคลากรด้านเวชศาสตร์การกีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน     
๓๐ อัตรา นั้น 

  บัดนี้ ครบก าหนดระยะเวลาการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ ๑ ดังนี้ 

  ๑. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาจ านวน 23 อัตรา มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

1. นายฮัมดาน นาคคนึง 
2. นางสาวเจษฎาพร สาระผล 
3. นายกฤช ปุณยเมธีดล 
4. นายบดินทร์ บูชา  
5. นายธนโชติ งามศิริ 
6. นายฟารุค เจะมะ 
7. นายอิบรอเฮม จารง 
8. นางสาวสุภวานี ประเสริฐฤทธิ์ 
9. นายเอกชัย อภัยศรีลา 
10. นางสาวสุดารัตน์ จงเอื้อกลาง 
11. นายปารมี แก้วมณี 
12. นางสาวเมธินี ยงศิริชัยสกุล 
13. นายธนวรรษ ต้นสาลี 
14. นางสาวพรรณนภา น้อยโพธิ์ 
15. นายชยธร ทุมรินทร์ 
16. นายรัฐการ ชูเชิด 
17. นายชาว ทิพย์บรรพต 
18. นายปรุทร์ พัฒนวิบูลย์ 
19. นายศาสตรา อินทรประเสริฐ 
20. นางสาวปัณชญา สุวรรณาทิพย์ 
21. นางสาวอุษา ลาดกระโทก 
22. นางสาวอาทมิา อ าพรเวช 
23. นายธิติ ธนวิวัฒน์กุล 
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24. นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์กระทึก 
25. นางสาวอดิภร หมวกฝัน 
26. นางสาวนริศรา สุริสาย 
27. นายวรพจน์ พุทธิรังสิมาภรณ์ 
28. นายพัฒนพงศ์ หนูเนียม 
29. นายนพรัตน์ เบ้าช้างเผือก 
30. นางสาวปรียานุข ปริสทธิไพชยันต์ 
31. นางสาวดวงฤดี กาจกลางดร 
32. นายอดินันท์ เจะเตะ 
33. นายกิตติพันธ์ จิตวิมลนิมิต 
34. นางสาวชุติมา ฤทธิธรรม 
35. นางสาวสุภิรา กลั่นบุศย์ 
36. นายพชร เลี้ยงบ ารุง 
37. นายปารมี ฉันทประทีป 
38. นางสาวรังสิยา ส่งเสียง 
39. นายกิตตินันท์ สีสม  
40. นางสาวสิริรัตน์ สิทธิกรกุลชัย 
41. นางสาววิภาวี ค าโคกกรวด 
42. นางสาวอารีวรรณ จันทร์มาลี 
43. นางสาวอนุพิณ ประสิทธินาวา 
44. นางสาวกุลชา บางนิ่มน้อย 
45. นายจิรัฏฐ์ ยอดข าใบ 
46. นายชูเกียรติ ชิขุนทด 
47. นางสาวณธีรา เฮงเจริญ 
48. นางสาวเบญจมาศ บุญสิมมา 
49. นายวชิราวุธ โพธิ์เหล็ก 
50. นายณรงค์ศักดิ์ บางแสงอ่อน 
51. นายณัฐดนัย ขูขุนทด 
52. นายนราธิป สมิตเวช 
53. นายนิกร โทนหงสา 
54. นางสาวฐิติพร รุ่งเรือง 
55. นางสาวพัชรมณี ชินบวรวงศ์ 
56. นายอรรถวุฒิ วุฒิศาสตร์ 
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57. นายประสิทธิ์ชัย ผาสุก 
58. นางสาวศิริวรรณ แย้มกลิ่น 
59. นายรุ่งโรจน์ วังอาษา 
60. นายณพล หอมจันทร์ 
61. นายชัยมงคล เชื้อหมอดู 
62. นางสาวทัชชา เกตุบุญลือ 
63. นางสาวจินดาพร เลิศวานิชย์กุล  
64. นายศุภวิชญ์ ทองงาม 
65. นายสกล ผ่านเมือง 
66. นายจิรสิน มณีวงศ์ 
67. นางสาวเนตรชนก เล็กบางพงศ์ 
68. นางสาวนุชบา พลกุล 
69. นายรัฐพงศ์ เส้งสุ้น 
70. นางสาวปัญจาภรณ์ หมัดง๊ะ 
71. นางสาวหฤทัย เผือกพงศ์พัฒน์ 
72. นายสยาม ถาวรวิสุทธิ์สกุล 
73. นายวรวุมิ ปะโมนะตา 
74. นายรักษิต รักหนูน้อย 
75. นายกฤตเมธ เลิศอัคฆากร 
76. นางสาวธัญชนิต สยมชัย 
77. นางสาววลัยพรรณ ไกรเจริญ 
78. นางสาวสุชาวดี มูเนาวเราะ 
79. นางสาวยลรดี มาระศรี 
80. นายชัยยะภรณ์ เลิศสมัย 
81. นายไกรศักดิ์ โพธิ์ศรี 
82. นายปรัชญา ชลาลัยศิริกุล 
83. นายชัยวัฒน์ ศุจินราธร 
84. นายภาคภูมิ แก้วสอาด 
85. นายวีรยุทธ ข้องนอก 
86. นายชากิร อับดุลเลาะห์ 
87. นางสาวยุวเกศรา คงยศ 
88. นายอินทร์ถา โนนทราย 
89. นายบารมี กูลสวัสดิ์มงคล 
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90. นางสาวพัตรพิมล เพชรทอง 
91. นางสาวสิริภา ศรีสุมาตย์ 
92. นายอังกูร ค าม่ิง 
93. นางสาวสุนันทา สิงห์แก้ว 
94. นายนคร แซ่เล้า 
95. นางสาวอารดา เปรมวุฒิ 
96. นางสาวกันต์ภัสสร เกิดแก้ว 
97. นางสาววิมลสิริ นาสุนทร 
98. นางสาวอิงครัตน์ วัชรพงศ์โกสิน 
99. นางสาววันวิสาข์ จันทร์ผ่อง 
100. นางสาวทัศน์ศิริ พันศรีเลา 
101. นางสาวเกตมณี ค าหารพูล 
102. นายกุรบุตร ลีนาลาด 
103. นายเมธาสิทธิ์ ถาไชยลา 
104. นายเลิศพันธุ อรรถวรรธน 
105. นางสาวนภสร เกตแก้วเจริญ 
106. นายวีรพงษ์ ไชยเพศ 
107. นายธาวิน ศรีวิโรจน์ 
108. นางสาวเฟ่ืองลดา บุญเลิศ 
109. นางสาวนิจฉรา รักเรือง 
110. นางสาวทิฆัมพร สิทธิ 
111. นายวีรภัทร์ โจ้นโทน 
112. นายจิตรภณ วิลาสรัตน์ 
113. นายณภพ สระเนียม 
114. นายชัยวัฒน์ สุขขี 
115. นายรวิภาส ศิริพิสิฐศักดิ ์
116. นางสาวจิรภัทร ชูภกดิ์ 
117. นางสาวอภิญญา แสงสุวรรณ 
118. นายสุธี วงศ์ยังอยู่ 
119. นายวทัญญู ค ารส 
120. นางสาวธัญลักาณ์ นุศรรัมย์ 
121. นางสาวสุพัตรา สุวะโกสุม 
122. นางสาวสิริวรรณ บูชากุล 
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123. นายพัฒน์พงศ์ วงษ์สังข์ 
124. นายตรีพร เจริญลาภ 
125. นายภูริเดช แพงวงษ์ 
126. นายทศพร พุทธา 
127. นางสาวศิรประภา กิจนิเทศ 
128. นายนวพรรษ จันทรทิพย์ 
129. นางสาวธัญญารัตน์ สีน้ าค า 
130. นางสาวกรกนก จันทร 
131. นางสาวทักษิกา แสงสว่างรุ่งเรือง 
132. นายอดิศวร สุภาวงษ์ 
133. นายอภิรักษ์ บุญมี 
134. นางสาวมนทิชา แช่มอุบล 
135. นายธนพล น้อยวังหิน 
136. นางสาวจิราพร วิรันทนา 
137. นางสาวปทิตตา ฉลองจันทร์ 
138. นางสาวสุนิตา ทองถวิล 
139. นายภูวดล อัตฤทธิ์ 
140. นางสาววราภร ยางสวย 
141. นายณัฐวุฒิ มณีใส 
142. นางสาววิไลพร ก่ าแก้ว 
143. นางสาวศิริจรรยา กาบไม้จันทร์ 
144. นายสุรชัย จัยวัฒน์ 
145. นายพลอยแพรว พ่ึงโพธิ์ทอง 
146. นางสาวฐิติญา สังข์แตร 
147. นายธเนศ จินดา 
148. นายศรัณย์ สวัสดี 
149. นายศุภวัฒน์ สมศรี 
150. นายนภัทร รัตนแพทย์ 
151. นายสพลดนัย วิมุกตายน 
152. นางสาวไอริณ ซอหะซัน 
153. นายอัฑฒ์ ภาคคีรี 
154. นายชาติชาย สร้อยดอกสน 
155. นายวัชรพงศ์ เรือนจันทร์ 
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156. นางสาวกุลิศาภัสร์ คงสุข 
157. นางสาวปัทมวรรณ ช่วยบ ารุง 
158. นายสาริน พรมภิยะ 
159. นางสาวณัฎฐินี ชีช้าง 
160. นายอ าพล ยศศักดิ ์
161. นางสาวชาญนรี ช่างล้อ 
162. นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์ 
163. นางสาวธมลวรรณ  ส าราญวิริยนะ 
164. นายธานิส กุลวิริยากัลยา 
165. นางสาวอนงค์นาฏ มวมขุนทด 
166. นายศิวัฒน์ มีผล 
167. นางสาวสุธาสินี คนโต 
168. นายพิริยพงศ์ บุญส่ง 
169. นางสาวสุกัญญา ศรีนาค 
170. นางสาวกุลณัฐ ส่งเสริม 
171. นายสหภาพ วงษ์ลักษ์ 
172. นายนนธวัช แอ่นดอย 
173. นายภูเบศวร์ ภคะธนสมบัติ 
174. นางสาวณัฐธิดา คัมภีรกิจ 
175. นายนนทกานต์ ทัดทอง 
176. นายอนันต์ วงศรี 
177. นางสาวนิศาชล คันไชย 
178. นายอภิชาติ รัตนโรจน์พานิช 
179. นางสาวณัฏฐินี ชีช้าง 
180. นายเตชิต มานะพรชัย 
181. นางสาวรวินันท์ โอวาท 
182. นายพงศธร ทองโม้ 
183. นายกฤตขจร ศรีราช 
184. นางสาวผกามาส พิลึก 
185. นายวงศกร แววมณี 
186. นางสาวนฤมล หอฉอย 
187. นางสาวธิดามาส จงรักษ์ 
188. นายภาคิไนย ศุภเชษฐพันธ์ 
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189. นางสาวศศิลักษณ์ จันทะลี 
190. นายธรรมรัตน์ กกสูงเนิน 
191. นายณัฐพล ฉิมทอง 
192. นายนพพร ธนวัฒน์วิไล 
193. นางสาวอาภาวรรณ สังข์ศิริ 
194. นายพิสิษฐ์ ประเสริฐธนชัย 
195. นางสาวสุปรียา พังยาง 
196. นางสาวศุพัชชา อุปชัย 
197. นายสารานาถ นักสอน 
198. นายเอกรินทร์ แก้วศิริ 
199. นายบรรพต เลิศไธสง 
200. นางสาวศศิกร ฮิมหมั่นงาม 
201. นางสาววิภาภรณ์ ภาคโพธิ์ 
202. ว่าที่ ร.ต. วรพล วงศ์ประสาทเพชร 
203. นายเกรียงศักดิ์ จินดาเพ็ง 
204. นางสาวสุภาวดี ค าพืช 
205. นายสรวิศ ลาภธนชัย 
206. นายภาณุสรณ์ สินทร 
207. นายภุชงค์ ศรีเพียงจันทร์ 
208. นายพัฒนศิลป์ มูซอ 
209. นางสาวอารายา สมอทอง 
210. นายชโยดม ลิกขชัย 
211. นายกฤษฎา รัตนพงษ์ 
212. นายศุภกิจ ดีขามป้อม 
213. นายวสุพล มาเพ็ง 
214. นายนิอันวาร์ ระเด่นอาหมัด 
215. นายจักรกฤษณ์ นึกหลีก 
216. นายอาซิสคาน ฮายาดัด 
217. นางสาวธนาภรณ์ สุขการค้า 
218. นายปฐมพงษ์ ปัญญาปรุ 
219. นายสิรภพ พ่วงพร้อม 
220. นายสรวิศ พิสิษฐ์ไพบูลย์ 
221. นายธนัย ด่านด ารงสิน 
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222. นายวีรโชติ พึ่งเป็นสุข 
223. นายณัฐพล ศิริวัฒนธานี 
224. นายพงษ์พัฒน์ ชารี 
225. นายวิชญะ ลาชมภู 
226. นายภานุพันธ์ บัวทอง 
227. นายเทพทัต วิสุทธิเทธีกร 
228. นายสตางค์ ธัญญเจริญ 
229. นายศิรวิชญ์ ถมยา 
230. นางสาววิรังรอง นวลเพชร 
231. นายพงษ์อนันต์ บุญนาน 
232. นายศุภณัฐ ผลตระกูล 
233. นายมนัสวี อนุจะ 
234. นายสาธิต แว่วสอน 
235. นายปิยวัฒน์ ชิตวรจักรดุลย์ 
236. นายชินโชติ คงแก้ว 
237. นายพิสิษฐ์ สินเพ่ิมเติม 
238. นางสาวปุญชร์จญ์ สิงห์สถิตย์ 
239. นางสาวชยุตรา ประมงคล 
240. นางสาวกนกวรรณ มาลาวงศ์ 
241. นายสุทธเนศร์ แผ่นทอง 
242. นายอรรถวุฒิ อิ่นค าปัน 
243. นางสาวอังคณา แตงไทย 
244. นายธีรพล ฉั่วประเสริฐ 
245. นายอรุษ เส็นบัตร 
246. นางสาวสโรชา ท าทา 
247. นางสาวศิริมาศ ประพฤติด ี
248. นางสาววิลัยวรรณ บุญทูล 
249. นางสาวมนพร วิไลวงษ์วัฒนกิจ 
250. นายเจตนิพิฐ จรลี 
251. นางสาวนภิสา สวยสมบูรณ์ 
252. นายฤทธิพัชร สุหิรัญ 
253. นางสาวณัฐมล เสือด า 
254. นายธีรวัฒน์ รัตนะวงศ์กุล 
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255. นายชรินธร ชุมเพ็ง 
256. นางสาวจิณห์จุฑา พานทอง 
257. นางสาวพัชรา นาทันใจ 
258. นายวราวุฒิ ธรรมมงคล 
259. นายศักดิ์ณเร ศรีประเสริฐ 
260. นางสาวรุ่งนภา ภารรัศมี 
261. นางสาวมัทวัน นิลโชติ 
262. นางสาวณัฐณิชา ทองพัฒนวงศ์ 
263. นายวิริทธิ์พล แก่นจันทร์ 
264. นางสาวสุวนันท์ กิจประมูลสิน 

     ๒. นักกายภาพบ าบัด จ านวน ๒ อัตรา มีรายชื่อดังนี้ 
1. นางสาวพิมวดี เพ่ิมสมบัติ 
2. นายสราวุธ เสพสุข 
3. นางสาวพรชนก เอื้อคารวะธรรม 
4. นายกิตตินันท์ สิรินันทวิศิษฏ์ 
5. นางสาวกัลยรัตน์ จิติปาลนันท์ 
6. นายณัฐพล แสงทอง 
7. นางสาวสุทธินี สุภากาศ 
8. นางสาวฉัฐทามนต์ ศรีชูพิพัฒน์ 
9. นางสาวสุจญดา กิ่งหมัน 
10. นางสาวฉัตรกมล จันทรประสพ 
11. นางติมาพร แคร์รอลล์ 
12. นางสาวนภัสวรรณ เพ่ือนสงคราม 
13. นางสาววิจิตรา จารุเลิศประดิษฐ์ 
14. นางสาวรัตนาภรณ์ ถาวงค์ 
15. นางสาวเกษร ดีชัย 

    ๓. พยาบาล จ านวน ๓ อัตรา มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์ กองกูล 
2. นางสาวชาริยา มีค าเหลือง 
3. นางสาวอินธุอร ตุ้มโหมด 
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๔. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๒ อัตรา มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายปานเทพ รุ่งพรหมา 
2. นายตฏิณะ ตุ้มทรัพย์ 
3. นางสาวดุษฎี รีรัตนชาติ 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวอัดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เพ่ือสอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. แนะน าตัว 
๒. น าเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาท่ีท่านส าเร็จการศึกษากับการพัฒนากีฬาของชาติ 

ส่งคลิปวิดีโอที่ email : sportsciencesatjob@gmail.com ภายในวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. หากผู้มีรายชื่อไม่ส่งคลิปวิดีโอมาภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ
เข้าคัดเลือกครั้งนี้  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

     (ลงชื่อ) 

         นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก 
      ผู้อ านวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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