ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภททั่วไป)
----------------------------------------------------------ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น
บัดนี้ ได้ดาเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังต่อไปนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
๑. นายวิษณุสรร เนติวุฒิสาร
๒๖. นายบุญเลิศ มายา
๒. นายจีรศักดิ์ แขวงวิเศษชัยชาญ
๒๗. นายนัฐพงษ์ น้อมนอบ
๓. นายชนินทร์ ขาละม้าย
๒๘. นายทศพล อริยานนท์
๔. นายคณิศร ละออเอี่ยม
๒๙. นายชัยสิทธิ์ คงเกตุ
๕. นายอนุยุต เอี่ยมเกษมสิน
๓๐. นายศิวกร โส๊ะเต่ง
๖. นาธนพล เที่ยงแท้
๓๑. นายวชิรวิชญ์ ขันตี
๗. นายทศวรรษ จุมพล
๓๒. นายชนกชนม์ ระหงษ์
๘. นายวีรยุทธ เล็กคา
๓๓. นายภควัฒน์ แสงสุริยะ
๙. นายศิรวิชญ์ นิลาภรณ์
๓๔. นายภูธิป รุจิฉาย
๑๐. นายภาคภูมิ พันสถิต
๓๕. นายวรพจน์ เชียงใจธรรม
๑๑. นายชูศักดิ์ แซ่ลิ้ม
๓๖. นายสรศาสตร์ นาคเป้า
๑๒. นายพายุ ธีรภูผา
๓๗. นายคชพาญุฆ์ภนธ์ กะลันตานนท์
๑๓. นายอรรฆพร ชูรตั น์
๓๘. นายอนุสรณ์ ทองสะโคม
๑๔. นายเสาร์เอก ยิ่งถาวร
๓๙. นายณัฐพงษ์ ชัชนรัตน์
๑๕. นายนาวิน ราชธานี
๔๐. นายจักรเพชร เนือ้ ไม้
๑๖. นายธีรภัทร สิงห์คา
๔๑. นายคชพัฒน อุ่นนวลบุรพงศ์
๑๗. นายสิรวิชญ์ ดวงศรี
๔๒. นางสาวเมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์
๑๘. นายพชธกร สนธิ
๔๓. นายสุทธิรักษ์ สมงาม
๑๙. นายภควัฒน์ อุทรักษ์
๔๔. นายภูฤทธิ์ นามกูล
๒๐. นายสมัชญ์ สิทธิจารย์
๔๕. นายสุทธิพงษ์ เยาวพันธ์
๒๑. นายธนาสิน ทองวิจิตร
๔๖. นายนพชัย ขุนอักษร
๒๒. นายนันทชัย เหล่าบุรี
๔๗. นายพงสภัค สีโหน
๒๓. นายสัญชัย มิตพะมา
๔๘. นายโรจน์ศักดิ์ พุทธศรี
๒๔. นายดาวเด่น ร่มสนุก
๔๙. นายกิตติวิชญ์ ชุนเกศา
๒๕. นายชวนากร ชมชื่น

๒
๒. คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
1. นายนันธวัฒน์ วิริยวัฒน์
๒. นายธีรภัทร์ สุวรรณเลิศชัย
๓. นายณัฐสิทธิ์ จันทะวัน
๔. นายเทิดศักดิ์ บุญทรัพย์
๕. นายภูธร ไกรสิงห์
๖. นายอภิวัฒน์ ถิ่นนอก
๗. นายศุภกร สวัสดิ์เอื้อ
๘. นางสาวดุษฎี โพธิ์อบ

๙. นายปริญญา ดวงจินดา
๑๐. นายสรวัฒน์ แสงสว่าง
๑๑. นายศรัณย์ มณีโชติ
๑๒. นายสุธิพงศ์ กอเจริญ
1๓. นายโชตินรินทร์ ภาโกดี
1๔. นายศุภวิทย์ ศรีสวัสดิ์
1๕. นางสาวกวินทรา สุขนิยม
๑๖. นายชนาธิป หาป้อง

๓. คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
๑. นายทวีชัย ใยแสง
๒. นางสาวสกาวรัตน์ มาตสว่าง
๓. นายธรณ์ธันย์ เสถียรวานิช
๔. นายพิชิต ไพบูลย์กุลกร
๕. นายใบบุญ ไทยพานิช
๖. นายภูษิต ทรัพย์ปานา
๗. นายอนุวัต พยัคน้อย
๘. นายเกรียงเดช นนทะภา
๙. นายศักดิ์ณรินทร์ ศรีบุญเรือง
๑๐. นายฐิติพงศ์ ศรีทะวัน
๑๑. นายวิศวะ เพียงดี
๑๒. นายนิธิรุจน์ นิติอิงคะวัฒน์
๑๓. นายธนกร จันทร์เพ็ง
๑๔. นายสินธร โลหิตไทย
๑๕. นางสาวรักษ์สุมน พูลเกษม
๑๖. นายสิทธิพงษ์ ประโยชน์มี
๑๗. นายศุภสิทธิ์ น้อยจารัส
๑๘. นายสรศักดิ์ ตุ่มสว่าง
๑๙. นายวีรชาติ เอละกานุ
๒๐. นายธีรศักดิ์ เสมแจ้ง
๒๑. นายวัชรพงษ์ บุญชู
๒๒. นางสาววรางคณา เล้าเกร็จ
๒๓. นางสาวญาณิศา จดน้อม
๒๔. นายบัณฑิต หาดคา
๒๕. นายพลพล ศรีพัทธี
๒๖. นางสาวนิติยา อ่อนสุด
๒๗. นายสามารถ ประทุมมา
๒๘. นายธวัชชัย โพธิ์เงิน

๒๙. นายธนพนธ์ ธีรเสถียรพงศ์
๓๐. นายพงศธร กงเก๊อะ
๓๑. นายธนชัย พุ่มจันทร์
๓๒. นายธนดล เกตุคารพ
๓๓. นายวาทยากร พรประเสริฐ
๓๔. นายทรัพย์ แซ่เตียว
๓๕. นายเทศ ศรีเผือกแก้ว
๓๖. นายธีรภัทร ชามนตรี
๓๗. นายธันวา จิตศศิวิมล
๓๘. นายณัฐพล จงภัทรธรรม
๓๙. นายชายบดินทร์ เจริญเกียรติ
๔๐. นายปุญญฤทธิ์ ห่วงห้อย
๔๑. นายสิทธิศักดิ์ แก้วอรุณ
๔๒. นางสาวเบญจวรรณ พุกพูล
๔๓. นายธีรดนย์ เจียระวาณิชย์
๔๔. นางสาวจิรัฐติกาล พูลสวัสดิ์
๔๕. นายภาณุวัตน์ ธัญญวานิช
๔๖. นายณัฐวุฒิ โอฬารวโรดม
๔๗. นางสาวภัทรลดา โพธิสิงห์
๔๘. นายพันธกานต์ กิตติสัทโธ
๔๙. นายธรรพ์ณธร สายสุด
๕๐. นายชโยดม สุขไขย์
๕๑. นายอนรรฆ แก้วกาเนิด
๕๒. นายกันตชาติ ผึ้งเล็ก
๕๓. นางสารอรอุมา น้อยปลิว
๕๔. นายวันชัย ขันทองคา
๕๕. นายธีรภัทร์ สุระเสียง
๕๖. นายก้องสกุล ทั่งเหมือน

๓
๕๗. นายเกียรติศักดิ์ ทองด้วง
๕๘. นายชัยสิทธิ์ เพชรรังสี
๕๙. นายวัชรพล จงเพ็งกลาง
๖๐. นายณัฐพล ราชประมา
๖๑. นายศุภกิจ พันธ์ยิ่งยง
๖๒. นายสุนันท์ เหลาพรหม
๖๓. นายณัฐพงศ์ เฮ้าเจริญ
๖๔. นายธีรธรรม อู่สวุ รรณ
๖๕. นายธนกร ดวงโพธิ์พิมพ์
๖๖. นายณัฏฐชัย วันชนะบุญ
๖๗. นางสาวนภสร มัน่ มาก
๖๘. นายปรเมศวร์ นิธิถาวร
๖๙. นายจักรตุภักทร์ รักษาภักดี
๗๐. นายไพฑูรย์ พิมพรม
๗๑. นางสาวนันท์นภัส ขนุนทอง
๗๒. นายจักรพงษ์ เรืองมหามงคล
๗๓. นางสาวฐิตารีย์ พลสงคราม
๗๔. นายอภิเดช อยู่ดี
๗๕. นายสุรนาท นองประโคน
๗๖. นายกิตตินันท์ หวันสู
๗๗. นายวัชรพงษ์ ขาบางพูน
๗๘. นายวีรภัทร มิสา
๗๙. นายพัสกร รัตนประภา
๘๐. นางสาวปภาวรินทร์ ทิพย์สัน
๘๑. นายสุริยัน อันโย
๘๒. นายญาณกฤช สิทธิแสงชัย
๘๓. นายสิริศักดิ์ สวายประโคน
๘๔. นายนิติพล อ่อนประสพ
๘๕. นางสาวรตินันท์ บุญเกิด
๘๖. นายกิตติพงษ์ แสงเพชร
๘๗. นายศุภชัย สุวรรณขวา
๘๘. นายปฐวี สุระภักดี
๘๙. นายจามร ศรีประโคน
๙๐. นายอภิศิษฐ์ ดาเกษ
๙๑. นายอนุชา เที่ยงโยธา
๙๒. นายธิติสรรค์ ม่วงศรี
๙๓. นายวรวุฒิ ขาวฉลาด
๙๔. นายจักรกฤษณ์ พิศนอก
๙๕. นายพัฒนะ อ่อนแป้น
๙๖. นายเกียรติคุณ ทองโชติ

๙๗. นางสาวจุฬาวรรณ ไชยตา
๙๘. นายวิกรม สมบูรณ์เพ็ง
๙๙. นายศุภสิทธิ์ แพงสาร
๑๐๐. นางสาวกัญญาณัฐ ยันตะพันธ์
๑๐๑. นางสาวธัญญารัตน์ ใจกลม
๑๐๒. นายธนชัย มังกรพันธุ์
๑๐๓. นายภูมินทร์ ตุนาสุข
๑๐๔. นายวีรชัย ราชรินทร์
๑๐๕. นายภาณุพงษ์ ภู่จันทร์
๑๐๖. นายรติพงศ์ เห็มนวล
๑๐๗. นายอชิตพล กาบแก้ว
๑๐๘. นายสุพรพงษ์ แก้วเกตุ
๑๐๙. นายวุฒินันท์ จาปาหวาย
๑๑๐. นายอนุชิต ยงยิ่งยืน
๑๑๑. นายนัฐพล วงษ์น้อย
๑๑๒. นายธันวา รื่นวุฒิ
๑๑๓. นายธีรศักดิ์ หนองขุ่นสาร
๑๑๔. นายกฤษณะ เคลือวัลย์
๑๑๕. นายโรจน์อนันต์ วรสิงห์
๑๑๖. นายสุวสันต์ กันพงษ์
๑๑๗. นายนฤสรณ์ เกิดดี
๑๑๘. นายเกรียงไกร จันนอก
๑๑๙. นางสาวปาลิตา สุดเสียงสังข์
๑๒๐. นายปราการ สน
๑๒๑. นางสาวจิตตา วงษ์พูลทรัพย์
๑๒๒. นายธรรมนูญ จรัสศรี
๑๒๓. นายธนภัทร ตันติโสภาพันธุ์
๑๒๔. นายชวณัฎฐ์ สมุทรธรรมชัย
๑๒๕. นายปริญญา เกื้อคราม
๑๒๖. นายศักดิโชติ ผดุงบุตร
๑๒๗. นายกิตติธัช พยัพพฤกษ์
๑๒๘. นายสุรกิจ แจ่มแจ้ง
๑๒๙. นายวรวุฒิ มีเจริญ
๑๓๐. นายอภิวัฒน์ แก้วพวง
๑๓๑. นายอนุกูล น้าดอกไม้
๑๓๒. นายวัฒนะ เนตรอนงค์
๑๓๓. นายภูมินทร์ ชูจิตร
๑๓๔. นายณัฐธนพงษ์ ศรีบุตร
๑๓๕. นางสาวเพชรรัตน์ พินิจรัมย์
๑๓๖. นางสาวธนาภรณ์ ม่วงงาม

๔
ในการนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะวิชาที่ผู้สมัครเลือกสมัครไว้ หากผู้ใดไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่กาหนด จะ
ถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดสอบและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร

