
 

 
 

รายช่ือคณะนักกีฬาและชนิดกีฬา 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

การแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 45 
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 
22 – 31 มกราคม 2561 

                               

                              

                                    
       
                                       ส ำนักงำนกำรกีฬำ กลุ่มงำนกจิกำรนักศึกษำ                                                       
 มหำวิทยำลัยศรีปทุม   
                                       

  



บาสเกตบอล   ทีมชาย 
        ผู้จดัการทีม                          ผู้ ฝึกสอน       ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน               ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                      
อาจารยก์ุศล สงัขนนัท ์     ตอ้งเกยีรต ิสงิหเสนี            ไพรชั  วงศส์ว่างธรรม    YEUMO TCHUPOU GABRIEL  BERTRAND                      

 

                 นักกีฬา 
 

                             
MOISEL DONGMO FILS                               JOSHUA TALADUA                       กิตติพฒัน์ สภุาวสวุตัร                                      

                                                                     
      ธรรมภณ ลาดนอก                                        ธิษณ์ บกสวาทซา                               โสภณ ธีรสมิทธิโรจน์ 

                                                               
      มนตรี ชีพยฆัค์                                        มนเทียร วงศ์สวา่งธรรม                              ยทุธพนัธุ์ หมูพ่ยคัฆ์ 

                                                                  
  ศิรพงศ์ บญุใหญ่                                     อดิศกัดิ ์จนัทรัตนวงศ์                                  สมโภชน์ พฒิุไพโรจน์       

                                                                                                          
วรธรรม  เงินมาก                                                                       เกียรติไพบลูย์  สรุพงษ์พวิฒันะ 

 



บาสเกตบอล  ทีมหญิง 
       ผู้จดัการทีม                              ผู้ ฝึกสอน                     ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน                       ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                            
ดร.เนตรทราย วงศ์อปุราช               พจนา  สจุริตวิบลูย์                   นฤมล   บ้านหมู ่                      ณฐันนท์  จิตรพิลา 

          นักกีฬา 
 

                                                                          
LINDA VICTORINE NDOLI                               กนกวรรณ ประจวบสขุ                                          ญาณี โพธ์ิสทุธ์ิ 
 

                                                                      
         วนัทนี  แสงมณี                                             ขวญัจิรา  ทองแดง                            ชลธิชา  ริมไธสง 

                                                                                      
ธนารัตน์ อานภุาพประเสริฐ                                         ธิดาพร ไม้หอม                                            ศศิพร    วงษ์ตาผา    
 

                                                                                 
ภกัค์ลดาธนนั ถิรธนานิธิวรโชติ                              วชัราภรณ์ เอี่ยมส าอางค์                               เหมือนฝัน เฉลมิวฒัน์ 
               

                                             
ศศิพร  วงษ์ตาผา                                              อมัพวา  ท้วมอ้น    อจัฉราวรรณ  กายสทิธ์ิ 



  
   กีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาย 

 
                    ผู้จดัการทีม             ผู้ ฝึกสอน                         ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน                           ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                                     
        รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเริง                        สธีุ สทิธิ                         ภทัรชนน กลิน่สคุนธ์               ไตรสทิธ์ิ ทิศาเจริญศกัดิ ์
  

            นักกีฬา 
 

                                                                     
              ณฐัวฒุ ิปานจิต                              ณฐกร  สงัขโร                   ธราดล  จนัจตุิ                          นราธร  สทุธิยาภรณ์ 
 

                                                                          
           ประทีป สขุโต                               มนทกานติ ์คชบริรักษ์                 ยศพล วฒันะ                                 ภวินท์  ดีล ี
 

                                                                      
           ศิริเทพ พศัด ุ                                     ศภุชยั ประจง                        สริุนทร์ จงกลาง                         อนวุตัร  เรืองติก 
 

                                                                                         
        อดิศกัดิ ์เสมอภาค                                                  อภิวฒัน์ ลลีาศ                                                เสกประทีป  ขวญัข า 
           
  



 

        กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง 
  
                     ผู้จดัการทีม                ผู้ ฝึกสอน                      ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน      ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                                    
          ผศ.ดร.จรรยา พคุยาภรณ์                  จรัล เนียมทบัทิม                บรรจง สมบตัิ               ภทัรชนน กลิน่สคุนธ์     
 

              นักกีฬา 

                                                  
คารีนา่ เคร้าเซอ                         จิดาภา ไกยสทิธ์ิ                     ชิตพร ก าลงัมาก                    ภทัทิยา  จวงจนัทร์ 
 

                                                            
   ฐิตาภา ทองสดีี                          ฐิติมา ศรีหอ่แก้ว                     ถาวรีย์ จิตเจริญ                     อสุา  ดาวเวิน      

                                                         
สธิุดา มิ่งมิตวนั       พรธิดา  สวสัดิรักษ์                       กนกอร  ยอ่งมณี              กุลภา  เป่ียมพงษ์สานต์ 
  

                                                                                    
หทยัรัตน์ จารัตน์                                                 โสรยา พรมหล้า                                                สนุิตรา  สบีาล 
   
 
 



กีฬาฟุตซอล 
 

 
            ผู้จดัการทีม                          ผู้ ฝึกสอน                       ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน                     ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                            
        สายนัห์  แสงวงค์              สกล เกลีย้งประเสริฐ          สถาพร  สวา่งพกัตร์                ธนนัท์ธร  ครุฑด า 
 

               นักกีฬา 

                                                        
กฤตานน เดชสภุา                     กิตติชยั  บญุรักษา              พชัรพงษ์  หาญเจริญ              ภานพุงษ์  หินนอก 
 

                                                 
นฐัวฒุ ิศรีหร่ังไพโรจน์            บรรหาร ขนัติชยัขจร              ศภุวิชญ์  ประจวบสขุ            เจริญพงศ์  ประสารสตัย์ 
 

                                                          
พชัรกร สะวานนท์                   พชัรพล พละเดช                        รัชพล สงวนไว้                         อติราช  สทิธิศกัดิ์                               
 

                                                                                                     
ศกัดิ์ดา ชินวงษา                                        สบืพงศ์ จนัทรนกุลูกิจ                                         สทุธิพร กลดัเจริญ                            
   
                                                                        
 
 



 
 

กีฬาเปตอง 
 
            ผู้จดัการทีม                      ผู้ ฝึกสอน                            ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน                    ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                              
   สามารถ ชยัชนะพาล           ทดัดาว  พนัธ์เดช          วา่ที่ร้อยตรีภคพร หาญสวุรรณ์           ภมุรี มว่งเจริญ 
 

                                           นักกีฬา 

                                                               
     จกัรกฤษณ์ ทองกลัป์                               กิตติวธุ  ตองออ่น                                     ณฐันนท์  รุ่งเจริญ 
 

                                            
       สรัุฐ เย็นเยือก                                                 อมรเทพ  สขุเสนี  

                                                         
กลุธิดา อินทร์คง                                     นราภรณ์ เกาะสระน้อย                              วิไลรัตน์ ทรงแสงจนัทร์ 
 

                                                                
 เสาวรส ธญัญเจริญ                                 ปารีณา  ทิพย์อกัษร                                      ณฐัณิชา  นามพรม                         
 



  
 
 

                                                  กีฬากอล์ฟ 
 
 
          ผู้จดัการทีม                  ผู้ ฝึกสอน          ผู้ ฝึกสอน                             ผู้ ฝึกสอน 

                                             
          ผศ.ดร.วิชิต อูอ้่น                           จ าลอง นาเมือง                สทุธิพงศ์ พทุธรักษา                 เบญจะ รัตนพนัธ์ 
 
 

                    นักกีฬา 

                                   
   กมัลาศ นาเมืองรักษ์                     จิรพฒัน์ เจริญจิตร                        ธนกร ตอสี                         นพรัฐ พานิชผล 
 
 
 
 

                                                          
        ชนิดา เทพสาร                                      อรณิชา โกนสนัเทียะ                                           ภทัรา บศุย์น า้เพชร 
 
 
 
 
 



 
 

กีฬาเทนนิส 
 
          ผู้จดัการทีม                                        ผู้ ฝึกสอน                          ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน                      

                                      
     ณฐัวฒุิ ์มโนสทุธิ                     สบุิน สชีาแอน                                      ณฐักานต์ แสนรุ่งเมือง 
 

           นักกีฬา 
 

                                                                  
      กฤตบญุ พราหมณีย์                                      ป่ิน มหถาวร                                        สรวิชญ์  แก้ววงศ์วฒันา 
 

                                                                                                    
         วโรตม์ อดุมสขุ                                                                                                           อวิรุทธ์  ผาผยุ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             
  กีฬาดาบสากล 
 
       ผู้จดัการทีม         ผู้ ฝึกสอน                            ผู้ ฝึกสอน                        ผู้ ฝึกสอน                                    

                                         
     สมภพ จนัทร์ฟัก                    กมลพนัธ์ บ ารุงนอก             สนัน่ แสงสวุรรณ                บษุกร  เพ็งหาจิตต์ 
 

 
 

นักกีฬา 
  

                                                                           
    กชพรรณ ทองมะน้อย                                     ศภุานนัท์ ลาแก้ว                                          สภุาพร ภมูา                                     
 
 

                                                          
         ธนกร งอกค า                                              มนสัวี ดีจริง                                           พธนตัย์ ศรีสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

           กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
 
                     ผู้จดัการทีม                        ผู้ ฝึกสอน                         ผู้ ฝึกสอน 

                             
          อาจารย์เปรมจิต  เสาวคนธ์               อญัญวรรธน์ นนัทสนิธุ์                            ไตรสทิธ์ิ  ทิศาเจริญศกัดิ ์
 
  

                                                      
                                นักกีฬา 
 

                        
       กิตติ ดวงจินดา                 ณรงค์เดช  กางกรณ์                                เศรษฐวรรษ  เพชรสวสัดิ์       
 
 
 

                                                           
         สริินชุ ขาวฟอง                                          สกุลัยา ปรีสวา่ง                                      อญัชนา ช่างค า  
 
 
 



                                          
กีฬาหมากล้อม 

 
            
                                  ผู้จดัการทีม                                                                    ผู้ ฝึกสอน  

                                                                                                     
                            เฉลมิชยั สนิธุอารีย์                                                               เจตน์สฤษฎ์ิ วินยัธรรม           
 

                                       นักกีฬา 
 

                                                                                        
                     เจตน์สฤษฎ์ิ วินยัธรรม                                                                           เสฎฐวฒุิ ค าเสอื 
 

                                                                                                          
                     จฑุารัตน์ เพ็ชรสวุรรณ                                                                               วรวรรณ สขุช่ืน                                  
 

                                                                            
                     อรนชุ เจริญวงศ์วรกลุ                                                                         จฑุาทิพย์ เพ็ชรสวุรรณ 
  
 

 
 
 



 
 

กีฬายูยติสู 
 
                                      ผู้จดัการทีม                                                                  ผู้ ฝึกสอน 

                                                                               
                             ผศ.ดร.อจัฉราพร โชติพฤกษ์                                              วาสนาพร สามทอง 
 
 

 
 

 นักกีฬา 

                                                                 
        มณเทียนทอง ศภุพร                               คมกริช เขียดนิน                                         รัชราช ยิม้พราย               
 
 

                
     อะตอมมะสะ ฮิโรยามา่                                                                                                จกัษณา  ยิม้สอาด 
                                                                                                                          
 
   

                                        
                                                              

                  
                                                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     กีฬาเรือพาย 
 
              ผู้จัดการทีม                  ผู้ฝึกสอน 
 

                                                                      
          อาจารย์ศิระ  สตัยไพศาล                                                                    นิคม  เจียมสกลุ                                                              
   
 

                    นักกีฬา 
 
 
  

                                                                
                                                                 ศิริพงศ์ เจียมสกลุ 
  
 
 
 

 


