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เอกสารแนบ 1 

โครงการรับนักศึกษาผูม้ีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศกึษา 2563 รอบที่ 2 

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา  
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 2 โควตา 

 

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล กีฬา 

1.  นางสาว วชิราภรณ ์ เอกบุตร เซปักตะกร้อ 
2.  นางสาว มัณฑนา ราชอินตา เซปักตะกร้อ 

3.  นาย ณรงค์ศักดิ์ อาจวงษ์ เซปักตะกร้อ 

4.  นาย ธีรเมธ ก้านน้อย เซปักตะกร้อ 
5.  นาย สรสิทธิ์ คำนวนเดช เซปักตะกร้อ 

6.  นาย นำภูม ิ เลิศพิทักษ์ธรรม เทเบิลเทนนิส 
7.  นาย ณัฐกรณ์ สุขแก้ว เทเบิลเทนนิส 

8.  นาย ปณชัย กลัดกันแสง เทเบิลเทนนิส 

9.  นาย อัครวิทย์ บัณฑรวรรณ เทเบิลเทนนิส 
10.  นางสาว จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์ เทควันโด 

11.  นางสาว พิชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์ เทควันโด 

12.  นางสาว กรชนก เกษรบัว เทควันโด 
13.  นางสาว กรภัค นพภาณุ เทควันโด 

14.  นางสาว กาญจนา ศรีเตชะ เทควันโด 

15.  นางสาว จิตธินันท์ ขุนทอง เทควันโด 
16.  นางสาว จิรัชญา ถวิลไพร เทควันโด 

17.  นางสาว ณัตติชา พูลทะจิตร์ เทควันโด 
18.  นางสาว ดาเรศ ลอยวิรัช เทควันโด 

19.  นางสาว ธัญยฉัตร หริ่งโสภาพลสิน เทควันโด 

20.  นางสาว นภสร สุระกมลเลิศ เทควันโด 
21.  นางสาว นิรชา ขำเมฆ เทควันโด 

22.  นางสาว ศิริประภา สุดตา เทควันโด 

23.  นางสาว สุภาวด ี ชาติประพันธ์ เทควันโด 
24.  นางสาว อัญชะลีพร สุวรรณการ เทควันโด 

25.  นางสาว เจียระนัย จงเจริญ เทควันโด 
26.  นาย ชัยรินทร์ หยกจรัสสี เทควันโด 
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล กีฬา 
27.  นาย ชุติเทพ กองจุมพล เทควันโด 

28.  นาย ปุณณพงษ์ ตะลัยวงษ์ เทควันโด 

29.  นาย รงคเทพ ขันคูณ เทควันโด 
30.  นาย สฐกร เลิศไกร เทควันโด 

31.  นาย อรรณพ พงษ์แพทย์ เทควันโด 

32.  นาย ธีรธัช ม่วงจันทึก เทควันโด 
33.  นาย รัตน์สุคนธ์ บุญประมุข เทควันโด 

34.  นางสาว รุ้ง ศิรินันทวิทยา เทนนิส 

35.  นาย นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ เทนนิส 
36.  นาย วรากร คงรักษา เทนนิส 

37.  นาย ณัชพล บุญเมือง เทนนิส 
38.  นาย สุวภัทร จินดาไทย เทนนิส 

39.  นาย ชวัลวิทย ์ วงศ์สุนทรเลิศ เปตอง 

40.  นางสาว เมธินี คุณาอนุวิทย์ แบดมินตัน 
41.  นางสาว ทิพธิดา คงสอน แบดมินตัน 

42.  นางสาว พิชญานิน อังคะ แบดมินตัน 

43.  นางสาว พิมพ์ชนก พรหมสุวรรณ แบดมินตัน 
44.  นางสาว บัณฑิตา เวียงคำ แบดมินตัน 

45.  นางสาว ธัญญา อุ่นวัฒนนุกูล แบดมนิตัน 

46.  นางสาว มุนา สุขวัฒน์ แบดมินตัน 
47.  นาย ณัฐพล รัตนะ แบดมินตัน 

48.  นาย ธนกฤต ศรีโกศัย แบดมินตัน 
49.  นาย ธีธัช จันทรศิริ แบดมินตัน 

50.  นาย ปรียะพันธ์ ศิวกุลกำธร แบดมินตัน 

51.  นาย นราธิศร์ ศิริวงศ์ แบดมินตัน 
52.  นาย สุกฤษฏิ์ เสริมวิลาสกุล แบดมินตัน 

53.  นางสาว พัสตราภรณ์ คชวงษ ์ กรีฑา 

54.  นางสาว กัญญาณัฐ เสวตวงษ์ กรีฑา 
55.  นางสาว พรประภา ชูเวช กรีฑา 

56.  นาย จิรายุ จินดามุข กรีฑา 
57.  นาย ปัญญาภาส สวัสดิ์ประสิทธิ์ กรีฑา 

58.  นาย วรกานต์ ปัญญวันตลักษณ์ กรีฑา 
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล กีฬา 
59.  นาย วาซิบ ยีหรีม กรีฑา 

60.  นางสาว บุษกร มูลฟอง กอล์ฟ 

61.  นาย พชร ชื่นสมนะ กอล์ฟ 
62.  นางสาว อัสมา รัศมนีา ครอสเวิร์ด 

63.  นางสาว ชลันธร จันทร์ขำ คาราเต้โด 

64.  นาย คุณาพงศ์ เตชะ คาราเต้โด 
65.  นาย วรเมธ รัตนทัตสิริกุล คาราเต้โด 

66.  นาย สหรัตน์ รุ่งเรือง คาราเต้โด 

67.  นางสาว จิรารัก ค้าโค ซอฟท์บอล 
68.  นางสาว ศิรดา เจริญพล ซอฟท์บอล 

69.  นางสาว กรรวี มงคลคีรโีรจน์ ซอฟท์บอล 
70.  นางสาว ภัทราพร แพงแก้ว ซอฟท์บอล 

71.  นางสาว พลอยชมพู หัวเมืองเเก้ว ซอฟท์บอล 

72.  นาย พชร โรจนวริทธิ ์ ซอฟท์บอล 
73.  นางสาว นันท์นภัส พงศ์อมรนฤนาท บาสเกตบอล 

74.  นางสาว วรกานต์ วงศ์วิเศษศักดิ์ บาสเกตบอล 

75.  นางสาว พรธีรา เส้งเซ่ง บาสเกตบอล 
76.  นางสาว พลอยอันดา คงเกตุ บาสเกตบอล 

77.  นางสาว มธุรดา ผูกพานิช บาสเกตบอล 

78.  นางสาว วรินธร ภาคศิริ บาสเกตบอล 
79.  นางสาว พัชรพร ทรงธรรมรัตนา บาสเกตบอล 

80.  นางสาว ภวิศา สิริโรจน์วรกุล บาสเกตบอล 
81.  นาย กฤตภัค ชัยวรรณะ บาสเกตบอล 

82.  นาย ฉัตรมงคล เทพวงษ์ บาสเกตบอล 

83.  นาย ธนัท เลิศลำยอง บาสเกตบอล 
84.  นาย นพเก้า รักษ์สังข์ บาสเกตบอล 

85.  นาย นิติพล พิทักษ์ บาสเกตบอล 

86.  นาย ปริยวัตร พิชญ์ผล บาสเกตบอล 
87.  นาย พงศ์กฤษิ์ เจริญรัตน์ บาสเกตบอล 

88.  นาย พชรภัทร สินไพบูลย์ผล บาสเกตบอล 
89.  นาย พร้อมเวธน์ เหรียญรักวงศ์ บาสเกตบอล 

90.  นาย วรโชต ิ ศิกษมัต บาสเกตบอล 
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล กีฬา 
91.  นาย วรภัทร แซ่โง้ว บาสเกตบอล 

92.  นาย ศุภณัฐ ลีลาธีรวัฒน ์ บาสเกตบอล 

93.  นาย สกุลวงค ์ วงศ์ตาพรม บาสเกตบอล 
94.  นาย อภิสิทธิ์ อินทรประเสริฐ บาสเกตบอล 

95.  นาย กฤตนันท์ ศรีสุวรรณ บาสเกตบอล 

96.  นาย ธิติพงษ์ พูลทิพยานนท์ บาสเกตบอล 
97.  นาย เนติภูม ิ เลขาพันธ์ บาสเกตบอล 

98.  นาย เหนือชน คล้ายอุดม บาสเกตบอล 

99.  นาย ชนินธร โชต ิ บาสเกตบอล 
100.  นาย ชินดิลก อริยานนท์ บาสเกตบอล 

101.  นาย นเรศว์ นาคจันทร์ บาสเกตบอล 
102.  นาย ศุภณัฐ ธรรมสิทธิ์ บาสเกตบอล 

103.  นางสาว ทนงนรี หนูสัมฤทธิ์ ปันจักสีลัต 

104.  นาย วรธน สิริทรัพย์อนันต์ ปีนหน้าผา 
105.  นาย ญาณวรุตม์ คู่กระสังข์ ฟุตซอล 

106.  นาย นนท์ธนัช สุขสนธิสมบูรณ์ ฟุตซอล 

107.  นางสาว จิรภาพร ดำหาย ฟุตบอล 
108.  นาย ธนกฤต คณะคาย ฟุตบอล 

109.  นาย จิรวัฒน ์ โสภาพ ฟุตบอล 

110.  นาย ฉัตริน พาทีทิน ฟุตบอล 
111.  นาย ชาญณรงค์ ดำหาย ฟุตบอล 

112.  นาย ณฤดล งามดี ฟุตบอล 
113.  นาย ณัฐพร  ทองอ่อน ฟุตบอล 

114.  นาย ทรงพล พลายเมือง ฟุตบอล 

115.  นาย ปิติพงษ์ มาดี ฟุตบอล 
116.  นาย พงศ์ธร เดชชำนาญ ฟุตบอล 

117.  นาย วัธนชัย สูตรเลข ฟุตบอล 

118.  นาย ศุทธิกานต์ หอมขจร ฟุตบอล 
119.  นาย สืบสกุล หงษ์ทอง ฟุตบอล 

120.  นางสาว จิณณพัต ศรีเมือง ยิงปืน 
121.  นางสาว ธนภรณ์ ปิ่นแก้ว ยิงปนื 

122.  นางสาว ปุลศิริ วรพันธ์ตระกูล ยิงปืน 
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล กีฬา 
123.  นางสาว นฤมล เทียมพัด ยิงปืน 

124.  นางสาว สุจิตรา รัชมูลตรี ยิงปืน 

125.  นางสาว ชลันธร เอาทารย์สกุล ยูโด 
126.  นางสาว ขจีวรรณ จันทร์ฉาย ยูโด 

127.  นางสาว สิวินีย ์ สุรกา ยูโด 

128.  นาย รวิกร ดอนพนัส ยูโด 
129.  นางสาว เบญญทิพย์ พุ่มทอง ยูยิตสู 

130.  นางสาว ธนภรณ์ อุดมเกษตรคีรี ยูยิตสู 

131.  นางสาว ปนัสยา สงวนวงศ์ ยูยิตสู 
132.  นาย เสฏฐวุฒิ  พันธุ์กาฬสินธุ์ ยูยิตสู 

133.  นาย ณวภัช ไวยนิกรณ์ รักบี้ฟุตบอล 
134.  นาย พงศ์ปณต เทียมมโน รักบี้ฟุตบอล 

135.  นาย พศวัต จักษุรักษ์ รักบี้ฟุตบอล 

136.  นาย พิสิษฐ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ รักบีฟุ้ตบอล 
137.  นาย ภาคิน เขมธรรม รักบี้ฟุตบอล 

138.  นาย รัชชานนท์ จิตต์ภาวนาสกุล รักบี้ฟุตบอล 

139.  นาย ธนพงศ์ ตั้งเจริญสถาพร รักบี้ฟุตบอล 
140.  นาย ปรัตถกรณ์ ชมภูผล รักบี้ฟุตบอล 

141.  นาย วชโรนนท ์ สีเดือน รักบี้ฟุตบอล 

142.  นาย วรกฤต มากจันทร์ รักบี้ฟุตบอล 
143.  นาย สรชัช พุทไธสง รักบี้ฟุตบอล 

144.  นาย สัญญภัทร์ อมรอรรถวิทย์ รักบี้ฟุตบอล 
145.  นาย ทยากร นันทรังษี รักบี้ฟุตบอล 

146.  นาย ปุณยกันต์ ชมภูผล รักบี้ฟุตบอล 

147.  นาย ศรัณ จรรยานุภาพ รักบี้ฟุตบอล 
148.  นางสาว ปิยะธิดา ธีรศาสตร์ศิลป์ ลีลาศ 

149.  นางสาว ฐิตารีย์ ปันเงิน ลีลาศ 

150.  นางสาว ปิญชาน์ พรหมสุทธิ์ ลีลาศ 
151.  นางสาว ภัทรีญา กสิพล ลีลาศ 

152.  นางสาว จิรัชญา อังกูรดีพานิชย์ ลีลาศ 
153.  นางสาว ชุติมณฑน์ พวงเงิน ลีลาศ 

154.  นาย บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส ลีลาศ 
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โครงการรับนักศึกษาผูม้ีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล กีฬา 
155.  นาย ยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ลีลาศ 

156.  นาย ศลาฆิน กิ่งเล็ก ลีลาศ 

157.  นาย ธนดล น้ำจันทร์ ลีลาศ 
158.  นาย นาฏราช นาฏกระสูตร ลีลาศ 

159.  นาย กิตติทัศน์ กองขุนทด ลีลาศ 

160.  นางสาว ศิรินภา ชินอาจ วอลเลย์บอล 
161.  นาย ไชยภัทร จิตต์ณรงค์ วอลเลย์บอล 

162.  นาย ณัฐภูม ิ ฉิมมุดฉา วอลเลย์บอล 

163.  นาย ปรัชญา ขอพร วอลเลย์บอล 
164.  นาย สุนทร จันทบุลม วอลเลย์บอล 

165.  นาย ก่อเกียรติ มีทรัพย์ไชย วอลเลย์บอล 
166.  นาย ลือชา พวงเขียว วอลเลย์บอล 

167.  นาย อัครชัย แก้วลาย วอลเลย์บอล 

168.  นางสาว กวินนาฎ สมบัติ ว่ายน้ำ 
169.  นางสาว ภัทรชนก ศรีวาลัย ว่ายน้ำ 

170.  นางสาว ศรุธิตา ขาวแก้ว ว่ายน้ำ 

171.  นาย จีระยุ โพธิ์คำ ว่ายน้ำ 
172.  นาย จิรายุ เพียรประเสริฐ ว่ายน้ำ 

173.  นาย ปัณณวัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล ว่ายน้ำ 

174.  นาย สหรัถ จำปาทอง ว่ายน้ำ 
175.  นาย อภิชัย ไชยเจริญ ว่ายน้ำ 

176.  นาย ปภังกร กมลอเนกคุณ ว่ายน้ำ 
177.  นาย ปุญญาพัฒน์ นิ่มทัศนศิริ ว่ายน้ำ 

178.  นาย ยศพนธ์ เฉลิมพรวโรดม ว่ายน้ำ 

179.  นางสาว บุญธิชา มูลอ้อม หมากกระดาน 
180.  นาย กันทร องค์ศิริพร หมากกระดาน 

181.  นาย ณัฐภูม ิ มุ่งเสรี หมากกระดาน 

182.  นาย ณัฐพงศ์ เอ่ียมวัฒนานันท์ หมากกระดาน 
183.  นาย ธรรมปพน ปานทิพย์ หมากกระดาน 

184.  นาย สหัสวรรษ ทองโชค หมากกระดาน (หมากรุกไทย) 
185.  นางสาว ยาสมิน อารี หมากกระดาน (หมากรุกสากล) 

186.  นางสาว เขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล หมากกระดาน (หมากล้อม) 
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โครงการรับนักศึกษาผูม้ีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
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ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล กีฬา 
187.  นางสาว ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล หมากกระดาน (หมากล้อม) 

188.  นางสาว มัชฌิมา ขวัญใจ หมากกระดาน (หมากล้อม) 

189.  นาย ศรีภูมิ สาครตระกูล หมากกระดาน (หมากล้อม) 
190.  นาย กฤษฎา มุพาพร หมากกระดาน (หมากล้อม) 

191.  นาย สุวิจักขณ์ บางม่วง หมากกระดาน (หมากล้อม) 

192.  นาย นฤชิต สิงห์ปี หมากกระดาน (หมากล้อม) 
193.  นาย ศิคโรตม์ พันธุรัตน์ หมากกระดาน (หมากล้อม) 

194.  นาย อดิศร แฝกสมุทร หมากกระดาน (หมากล้อม) 

195.  นางสาว อัฐภิญญา ช่วงเเก้ว หมากกระดาน (หมากฮอส) 
196.  นาย กฤตธี สวัสดิ์เมือง อี-สปอร์ต 

197.  นาย วีฤทธิ์ โพธิ์พันธุ์ อี-สปอร์ต 
198.  นาย ณรัช หิรัญวาทิต อี-สปอร์ต 

199.  นาย วริทธิ์ธร กาลานุกาล อี-สปอร์ต 

200.  นาย สุธินันท์ โชติรัตนพิทักษ์ อี-สปอร์ต 

 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 

โครงการรับนักศึกษาผูม้ีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศกึษา 2563 รอบที่ 2 

การปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา  
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 2 โควตา 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ให้เปิดโทรศัพท์หมายเลขที่ให้ไว้ (กรรมการอาจติดต่อกลับ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบตาม
ความเหมาะสม) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  

2. หลักฐานที่ต้องเตรียม (กรรมการอาจขอดูเพิ่มเติม) 
1) บัตรประจำตัวประชาชน  
2) หลักฐานผลงาน (ฉบับจริง)  
3) ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับจริง) 

3. กรุณาให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ  
    โดยพิมพ์ https://forms.gle/QXuy1suMnUiAuo4Z7  หรือสแกน QR Code ด้านล่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. แนวปฏิบัติของแต่ละชนิดกีฬา ดังนี้ 

ที ่ ชนิดกีฬา การพิจารณาความสามารถ 

1.  เซปักตะกร้อ ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

2.  เทเบิลเทนนิส ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

3.  เทควันโด ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

4.  เทนนิส ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

5.  เปตอง ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

6.  แบดมินตัน ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

7.  กรีฑา ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

8.  กอล์ฟ ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

9.  ครอสเวิร์ด ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

https://forms.gle/QXuy1suMnUiAuo4Z7
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โครงการรับนักศึกษาผูม้ีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
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ที ่ ชนิดกีฬา การพิจารณาความสามารถ 

10.  คาราเต้โด ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

11.  ซอฟท์บอล ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

12.  บาสเกตบอล ทดสอบ โดยให้นักเรียนส่งคลิป VDO จำนวน 6 คลิป ส่งไปที ่
nickbuckcall@gmail.com และ CC gapper050441@gmail.com  
ในระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 ดังนี้   

1) เลี้ยงบอล 4 รูปแบบ 
2) ยิงใต้แป้น 30 วินาที 
3) Lay Up 1 นาที 
4) ยิงลูกโทษ 10 ลูก 
5) ยิง 2 คะแนน (9 จุด 2 รอบ) 
6) ยิง 3 คะแนน (9 จุด 2 รอบ) 

13.  ปันจักสีลัต ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

14.  ปีนหน้าผา ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

15.  ฟุตซอล ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

16.  ฟุตบอล ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

17.  ยิงปืน ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

18.  ยูโด ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

19.  ยูยิตสู ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

20.  รักบี้ฟุตบอล ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

21.  ลีลาศ ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ VDO Call พร้อมคูเ่ต้น 

22.  วอลเลย์บอล ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

23.  ว่ายน้ำ ไม่มีการทดสอบฯ อาจได้รับการติดต่อกลับจากกรรมการ 

24.  หมากกระดาน ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ กรรมการจะติดต่อกลับภายหลัง 

25.  อี-สปอร์ต ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อม VDO Call 
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