
 

 
 
 

รายช่ือคณะนักกฬีาและชนิดกฬีา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
การแข่งขันกฬีามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที ่46 

“ราชภัฎอบุลราชธานีเกมส์”  
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี  

11 – 20  มกราคม 2562 
 
 

                             
                                  

 



                            บาสเกตบอล   ทมีชาย 
        ผู้จดัการทีม                          ผู้ ฝึกสอน       ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน               ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                             
อาจารยก์ุศล สงัขนนัท ์     ตอ้งเกยีรต ิสงิหเสนี            ไพรชั  วงศส์ว่างธรรม           มนเทียร วงศ์สวา่งธรรม                               

 

                 นักกีฬา 

                                      
JOSHUA TALADUA                       กิตติพฒัน์ สภุาวสวุตัร                        สหสัวรรษ  อินมาพนัธ์                                     

                                                          
      ธรรมภณ ลาดนอก                              ธิษณ์ บกสวาทซา                               โสภณ ธีรสมิทธิโรจน์ 

                                                       
      มนตรี ชีพยฆัค์                                  ยทุธพนัธุ์ หมูพ่ยคัฆ์                               อิทธิชยั   เร่ิมสงูเน ิ                                                  

                                                                 
วรธรรม  เงินมาก            เกียรติไพบลูย์  สรุพงษ์พิวฒันะ                        ศภุวิชย์      ขขุนัธ์ถ่ิน 

                                                                 
                          ปิยะมินทร์  สกุญัยา                                วิชชานนท์  ศรีสมศกัดิ ์
 
 



                                     บาสเกตบอล  ทมีหญิง 
       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                                         ศศิพร    วงษ์ตาผา                                    ณฐัมน  สริุนทร์ 
 

                                                                                  
วชัราภรณ์ เอี่ยมส าอางค์                                         ทิวาพร   จนัทร์โฮง                                     นนัทิยา  พานรัุกษ์       

                                             
ศศิพร  วงษ์ตาผา                                              อมัพวา  ท้วมอ้น    อจัฉราวรรณ  กายสทิธ์ิ 



          กีฬาวอลเลย์บอล ทมีชาย 
 
                    ผู้จดัการทีม             ผู้ ฝึกสอน                         ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน                           ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                                     
          รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเริง                    สธีุ     สทิธิ                         ภทัรชนน  กลิน่สคุนธ์               ไตรสทิธ์ิ  ทิศาเจริญศกัดิ ์
  

            นักกีฬา 
 

                                                   
              ณฐัวฒุ ิปานจิต                   ธราดล  จนัจตุิ                นราธร  สทุธิยาภรณ์           ธนาธิป   กลุประกอบกิจ 
 

                                                               
           ประทีป สขุโต                      มนทกานติ์  คชบริรักษ์               ยศพล  วฒันะ                ธราธิป   ชงดั                  
 

                                                      
           ศิริเทพ  พศัด ุ                          สริุนทร์   จงกลาง                    น า้มนต์  ปะระภา          ภวูนาถ  ทองบตุร 
 

                                                                   
        อภิวฒัน์  ลลีาศ                                 เสกประทีป  ขวญัข า                                  กชกร    พงศ์เพช็ร 
           
  
 



             กีฬาวอลเลย์บอล ทมีหญิง 
 
                     ผู้จดัการทีม        ผู้ ฝึกสอน             ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน        ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                             
         เปรมจิต     เสาวคน                  จรัล เนียมทบัทิม                บรรจง สมบตั ิ              ภทัรชนน กลิน่สคุนธ์     
 

              นักกีฬา 

                                                                                 
ชิตพร ก าลงัมาก                              ภทัทิยา  จวงจนัทร์                        กนกอร  ยอ่งมณี                          กรรณิการ์  ธิปะโชติ 
 

                                                                     
   ฐิตาภา  ทองสดีี                             ถาวรีย์    จิตเจริญ                     กญัดารัตน์  หมื่นพราน                  ธิติมา  แสนสขุ 

                                                                 
 กลุภา  เป่ียมพงษ์สานต์                ปวิตรา  สกลุมาก                          ศลุกัขณา    พนัทอง                        เบญจมาศ  เกตสุวุรรณ์ 
  

                                                                               
                             หทยัรัตน์  จารัตน์                             สนุิตรา   สบีาล                            ไอรดา    พลดร 
   
 



           กีฬาฟุตซอล 
             ผู้จดัการทีม                             ผู้ ฝึกสอน                         ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน                          ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                       
         จกัรรัตน์  กนะกาศยั            สกล  เกลีย้งประเสริฐ           บรรหาร  ขนัติชยัขจร                   จ าเนยีร   ศรีสอน 
 

               นักกีฬา 

                                                             
 ภานพุงษ์  หินนอก                   นฐัวฒุ ิศรีหร่ังไพโรจน์                       บงกชธร  คงทน                    จกัริน    ต้นเนียม 

                                                             
ศภุวิชญ์  ประจวบสขุ           พายพุดั  เสาธงใหญ่                 ปิยะพนัธ์  เอี่ยมวิไล                  วฒุิชยั  แย้มประโคน                                  

                                                          
 อติราช  สทิธิศกัดิ์                     พงษกร  วรกลุสวสัดิ์                     ภาณพุงษ์  ดวงแก้ว                      วรวิทย์      ข าผา 
 

                                                               
ศกัดิ์ดา ชินวงษา                      สทุธิพร กลดัเจริญ                            อนศุกัดิ์  ใจเพชร                       อนสุรณ์  ใจเพชร 

                                                                                          
                      เนติพงษ์  อยูเ่ย็น                                                                           



                    กีฬาเปตอง 
 
            ผู้จดัการทีม                      ผู้ ฝึกสอน                             ผู้ ฝึกสอน                                    ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                         
   ภาคภมูิ  อรรถกรศิริโพธ์ิ           สรุนาท  ผดงุสรรพ              ทดัดาว  พนัธ์เดช                           ภมุรี    มว่งเจริญ 
 

                                               นักกีฬา 
 
 
 

                                              
     จกัรกฤษณ์ ทองกลัป์                  กิตติวธุ  ตองออ่น                        ณฐันนท์  รุ่งเจริญ             อมรเทพ  สขุเสนี 
 
                                            
                                                 

                                                             
กลุธิดา     อินทร์คง                                   นราภรณ์    เกาะสระน้อย                              วิไลรัตน์     ทรงแสงจนัทร์ 

                                                                   
ปารีณา  ทิพย์อกัษร                                      ณฐัณิชา  นามพรม                                   พฤศชา  สวุรรณมาล ี       
 
  
 



 

                                                 กีฬากอล์ฟ 
 
          ผู้จดัการทีม                      ผู้ ฝึกสอน                                              ผู้ ฝึกสอน 

                                                                          
          จ าลอง นาเมือง                                              สทุธิพงศ์    พทุธรักษา                             เบญจะ     รัตนพนัธ์ 
 
 

                    นักกีฬา 

                                            
   ธนกร      ตอสี                            นพรัฐ      พานิชผล                กฤตติน    ทรงเจริญ                  เอกปริษฐ์ิ    หวู ่
 
 
 
 

                                         
        ชนิดา     เทพสาร                                      ภทัรา     บศุย์น า้เพชร                          ปณุยนชุ     ศรีสมวงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  กีฬาดาบสากล 
 
       ผู้จดัการทีม                         ผู้ ฝึกสอน                  ผู้ ฝึกสอน                                    

                                                              
     สมภพ จนัทร์ฟัก                                   กมลพนัธ์  บ ารุงนอก                            บษุกร  เพ็งหาจิตต์ 
 
 

       นักกีฬา 
  

                                                                          
                       กชพรรณ   ทองมะน้อย                                                          สภุาพร   ภมูา                                     
 
 

                                                          
         ธนกร   งอกค า                                              มนสัวี  ดีจริง                                           พธนตัย์  ศรีสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
 
                 ผู้จดัการทีม                        ผู้ ฝึกสอน       ผู้ ฝึกสอน                 ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                 
        ดร.อภิรดี    อ านรรฆมณี            อญัญวรรธน์     นนัทสนิธุ์          ทวีป     ทองก าเหนิด              คารีนา่    เคร้าเซอ        
 
  

                                                     นักกีฬา 
 

                        
       กิตติ ดวงจินดา                 ณรงค์เดช  กางกรณ์                                เศรษฐวรรษ  เพชรสวสัดิ์       
 
 
 
 
 
 

                                                             
         สริินชุ    ขาวฟอง                                          อญัชนา    ช่างค า                                  จิราภรณ์   สอนสภุาพ 
 
 
 

                                          



 
                                       กีฬาเพาะกายและฟิตเนส 
            
                                  ผู้จดัการทีม                         ผู้ ฝึกสอน                         ผู้ ฝึกสอน 

                                                                                                      
                            เฉลมิชยั สนิธุอารีย์                       อรุุพงษ์  วงษ์อารีราษฎร์                ชยัณรงค์  ชยัจินดา                        
 

                                       นักกีฬา 
 

 

                                                                     
 

                                                                    กมลวรรณ  จารุไพโรจน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                กีฬายูยติสู 
 
                        ผู้จดัการทีม                                                           ผู้ ฝึกสอน                                 ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 

                                                                  
            ผศ.ดร.อจัฉราพร โชติพฤกษ์                                 วาสนาพร   สามทอง                          ภมุรี      มว่งเจริญ 
 
 

                                                  นักกีฬา 

                                                                 
        มณเทียนทอง ศภุพร                               คมกริช เขียดนิน                                         รัชราช ยิม้พราย               
 
 

                               
     อะตอมมะสะ ฮิโรยามา่                                 ณิชนนัทน์     ทบัไทร                                ภริูชญา   พวงมะล ิ                                 
                                                                                                                          
 
   

                                        
                                                              
                                                                                         
 
 



                                                     กีฬาเรือพาย 
 
              ผู้จัดการทีม                  ผู้ฝึกสอน 
 

                                                                      
          อาจารย์ศิระ  สตัยไพศาล                                                                    นิคม  เจียมสกลุ                                                              
   
 
                     

นักกีฬา 
 
 
  

                                                                
                                                                 ศิริพงศ์ เจียมสกลุ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


