
ประกาศ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เร่ือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
******************************************* 

  ตามที่ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการประกาศรับสมัคร
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและบุคคลากรด้านเวชศาสตร์การกีฬา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         
จ านวน ๓๐ อัตรา และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวส่งคลิป
วิดีโอแนะน าตัวเอง และน าเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาที่ส าเร็จการศึกษากับการพัฒนากีฬาของชาติ 
เพ่ือเป็นการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ นั้น  

  บัดนี้ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์    
สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 เพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม
หัวหมาก ตามรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถานที่สอบสัมภาษณ์: งานพัฒนาศักยภาพกีฬา 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เวลา 
01 นายฮัมดาน นาคคนึง  
02 นางสาวเมธินี ยงศิริชัยสกุล  
03 นางสาวอาทิมา อ าพรเวช 09.00 – 10.00 น. 
04 นายพัฒนพงศ์ หนูเนียม  
05 นายนพรัตน์ เบ้าช้างเผือก  
06 นายกฤตเมธ เลิศอัคฆากร  
07 นางสาวณธีรา เฮงเจริญ  
08 นางสาวเบญจมาศ บุญสิมมา 10.00 – 11.00 น. 
09 นางสาวพัชรมณี ชินบวรวงศ์  
10 นายประสิทธิ์ชัย ผาสุก  
11 นางสาวทัชชา เกตุบุญลือ  
12 นายศุภวิชญ์ ทองงาม  
13 นางสาวนุชบา พลกุล 11.00 – 12.00 น. 
14 นายรัฐพงศ์ เส้งสุ้น  
15 นางสาวธัญชนิต สยมชัย  
16 นายกิตตินันท์ สีสม  
17 นางสาวยุวเกศรา คงยศ  
18 นางสาวพัตรพิมล เพชรทอง 13.00 – 14.00 น. 
19 นางสาวเกตมณี ค าหารพูล  
20 นางสาวนภสร เกตแก้วเจริญ  

   
   



-๒- 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เวลา 
21 นายจิตรภณ วิลาสรัตน์  
22 นายรักษิต รักหนูน้อย  
23 นางสาวศิริจรรยา กาบไม้จันทร์ 14.00 – 15.00 น. 
24 นางสาวพลอยแพรว พ่ึงโพธิ์ทอง  
25 นางสาวปัทมวรรณ ช่วยบ ารุง  
26 นายศิวัฒน์ มีผล  
27 นายพิริยพงศ์ บุญส่ง  
28 นางสาวอาภาวรรณ สังข์ศิริ 15.00 – 16.00 น. 
29 นางสาวศุพัชชา อุปชัย  
30 นายอาซิสคาน ฮายาดัด  
31 นายวีรโชติ พึ่งเป็นสุข  
32 นางสาวศิริมาศ ประพฤติด ี  
33 นางสาวมนพร วิไลวงษ์วัฒนกิจ 16.00 – 17.00 น. 
34 นายฤทธิพัชร สุหิรัญ  
35 นางสาวณัฐณิชา ทองพัฒนวงศ ์  

 
   
   

2. พยาบาล 
สถานที่สอบสัมภาษณ์: งานกายภาพบ าบัด 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เวลา 
01 นางสาวสุทธิลักษณ์ กองกูล 09.00 – 09.30 น. 
02 นางสาวชาริยา มีค าเหลือง  

   
   
   

3. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์: งานกายภาพบ าบัด 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เวลา 
01 นายปานเทพ รุ่งพรหมา 09.30 – 10.00 น. 
02 นายตฏิณะ ตุ้มทรัพย์  

   
   
   
   

 



-๓- 
 

4. นักกายภาพบ าบัด 
สถานที่สอบสัมภาษณ์: งานกายภาพบ าบัด 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เวลา 
01 นางสาวพิมวดี เพ่ิมสมบัติ  
02 นางสาวกัลยรัตน์ จิตติปาลนันท์  
03 นายณัฐพล แสงทอง 10.00 – 11.00 น. 
04 นางสาวฉัฐทามนต์ ศรีชูพิพัฒน์  
05 นางสาวฉัตรกมล จันทรประสพ  

 

         หมายเหตุ: เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ถ้าไม่เข้าสอบสัมภาษณ์
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤษถาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 

        (นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก) 
      ผู้อ านวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 


