
ลําดับ ชื�อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด

1 นายชัยณรงค์ กิตติวุฒิดํารงชัย คงคาราม เพชรบุรี

2 นายจตุรพิธ อุประ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

3 นางสาวสุรนุช เลื�อนลอย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

4 นางสาวนฤมล เมืองถาวร อรุณประดิษฐ เพชรบุรี

5 นายชนะพันธ์ ขวัญอ่อน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

6 นายเขษมศักดิ� แสงไพโรจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

7 นายบวรลักษณ์ เพชรน่าชม นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์

8 นายกฤษฎา กิด่วน วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

9 นายขวัญชัย พุฒิเอก วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

10 นายรัชพล ขุนทอง วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

11 นายสุภากร อินทรศรี วิทสุทธรังษี กาญจนบุรี

12 นางสาวกัญญาภัค ศรีจรัส กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

13 นางสาวกาญจนา กระดานลาด กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

14 นายภราดร ลําดวล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

15 นายณวรรษกร พิมเสน วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

16 นางสาวสุธิดา มากมี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

17 นายวุฒิพงศ์ พิกุล วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

18 นายสิทธิชัย เทศจันทึก สอยดาววิทยา จันทบุรี

19 นายณัฐพงษ์ จันทเพ็ชร์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี

20 นางสาวกุลณัฐ ไชยริปู ศรียานุสรณ์ จันทบุรี

21 นางสาวสุทินา กระทิพรมราช มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา

22 นางสาวสุธาทิพย์ พิศโฉม เบญจมราชรังสฤษฎิ� ฉะเชิงเทรา

23 นางสาวนํ�าเพชร เงาแก ◌้ว เบญจมราชรังสฤษฎิ� ฉะเชิงเทรา

24 นายพสธร ปั�นเทียม เบญจมราชรังสฤษฎิ� ฉะเชิงเทรา

25 นางสาวบุษปรัตน์ ซอหะซัน บางนํ�าเปรี�ยววิทยา ฉะเชิงเทรา

26 นายกฤต เพ็ชรผุดผ่อง เบญจมราชรังสฤษฎิ� ฉะเชิงเทรา

27 นางสาวนภัสสร ทนุวงศ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ� ฉะเชิงเทรา

28 นายวัฒนา ทวีธรากุล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี

29 นางสาวแพรชมพู ประจิตร โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี

30 นายธีรทัช มีมาก ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�ทดสอบสมรรถภาพทางกลไก สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วันที� 14 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08:00 น.  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การแต่งกาย : ชุดพละศึกษาของทางโรงเรียน

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ�น (โควตาพิเศษ) ประจําปีการศึกษา 2559
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31 นายอภิวันท์ โพธิ�แก้ว ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

32 นายภานุพงศ์ แตงเส็ง อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท

33 นายชวลิต ช้างสาร ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

34 นายณัฐดนัย ไม้ตะเภา อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท

35 นายปรมัตถ์ อ่อนละมัย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

36 นายภูวนาถ ศรีภิรมย์ คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

37 นายมาโนช ชังคํา คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท

38 นายจิรภณ แจ่มผล ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

39 นายอํานาจ นํ�าเงิน ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

40 นายนิธิศ มาบจะบก ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

41 นางสาวนุชราภรณ์ ยงชัย สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

42 นายบุญฤทธิ� แสงภักดี ภูเขียว ชัยภูมิ

43 นางสาวธัญลักษณ์ บังศรี สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

44 นางสาวสุภาพร จันอ่อน สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

45 นายภีระยุทธ ภูอินทร์ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

46 นายธนากร ชิณโสม ตราษตระการคุณ ตราด

47 นายเจตวัฒน์ สมบูรณ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก

48 นายภิเษก ปิ�นประเสริฐ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

49 นายมีชัย สง่าโฉม กําแพงแสนวิทยา นครปฐม

50 นายชโลทร ดิลกวัฒนะคูณ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

51 นายสิทธินนท์ พลายงค์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

52 นายพันธกาญจน์ ด่านวิริยะกุล โรงเรียนภ ป ร ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม

53 นายวิริทธิ�พล แก่นจันทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

54 นางสาวปิยะนุช ชูราษี วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

55 นายกิตติพล ดีพุ่ม มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม

56 นายศุภกร ภาคภูมิ มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม

57 นายธนพล ตรีธรรมานุรักษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

58 นางสาวพัชนิดา วุฒิโช กําแพงแสนวิทยา นครปฐม

59 นายอธิพงศ์ พุ่มทอง โรงเรียนสกลวิทยา นครปฐม

60 นายกันตภณ จังพาณิช สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
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61 นางสาวเมวดี เพ็ญแสงอ่อน บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

62 นางสาวธัญญรัตน์ ธวัฒน์อธิชัย ราชินีบูรณะ นครปฐม

63 นายธนากร โชติดิฐสกุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม

64 นายนัทที น้อยวิไล สกลวิทยา นครปฐม

65 นายธนารักษ์ แตงโสภา สกลวิทยา นครปฐม

66 นางสาวพัชรี พิมพากุล วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

67 นางสาววันวิสา สนน้อย ราชินีบูรณะ นครปฐม

68 นายอภิสิทธิ� ทองภู สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

69 นายสุภัทร สวนประเสริฐ บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

70 นายวิศิษศักดิ� ท้าวกัลยา โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม

71 นายถิรนัย สุระพิมลศาล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

72 นายยุทธนา เดชอยู่ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม

73 นายกิตติภณ เปี�ยมเพ็ชร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์

74 นายธราดล ศรีวิชัยรัตน์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

75 นางสาวสุนิตา ชุมพร นครสวรรค์ นครสวรรค์

76 นายกษิดิศ หาญลํายวง ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์

77 นางสาวธิติภา กาบก้วง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

78 นายเสกสรร ไชยงาม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

79 นายบารมี สาระดํา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

80 นายพิทวัส สว่างประเสริฐ อนุราชประสิทธิ� นนทบุรี

81 นายหัสดี นาคสวย โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี

82 นางสาวกุลณัฐ คุณวรรณะ ธรรมมิสลามท่าอิฐ นนทบุรี

83 นายธัญพิสิษฐ อําไพ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

84 นายวีร์ดนัย สุพร นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

85 นางสาวกมลวรรณ แซ่โง้ว โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

86 นายทัศน์สรัญ อัครบวรวงศ์ เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

87 นายวีร์ฤทธิ� วิชญสวัสดิ� โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

88 นายญาณโรจน์ พืชนะ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

89 นางสาวภันฑิรา กนกรัตนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

90 นายอรรถกร อรรฆเดชชัยกุล นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
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91 นายศุภวิชญ์ ศรีอ่อนคง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

92 นายธนกฤต ทองชิต ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

93 นายศักดินันท์ หารินไสล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

94 นางสาวพิไลรัตน์ แสงกล้า นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

95 นายอลงกรณ์ กลิ�นมาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

96 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ลักษณะวิลาศ สตรีนนทบุรี นนทบุรี

97 นายคุณานนท์ พรหมมาหล้า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

98 นายอิทธินันท์ จงกลฐากร รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

99 นายเศรษฐสิทธิ� พัฒนกําพล โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี

100 นายทรงพล เศวตจินดา รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

101 นางสาวปิยวรรณ พระราม นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

102 นางสาวมัชฌิมา บางนิ�มน้อย ปากเกร็ด นนทบุรี

103 นายณัฐพงษ์ ทินราช บัวแก้วเกษร ปทุมธานี

104 นายพีระชัย องคะศาสตร์ ปทุมวิไล ปทุมธานี

105 นายฐิติพงศ์ นามุลทา ปทุมวิไล ปทุมธานี

106 นายธนศักดิ� สังขะภักดี รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

107 นายกิตติชัย หูทิพย์ อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

108 นายปวริศร์ ตําขวัญ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

109 นายวีร์ธรรศ วิชญสวัสดิ� โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ประจวบคีรีขันธ์

110 นายกิตติโชค หูทิพย์ อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

111 นายณัฐพจน์ เอี�ยมละออ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

112 นายนภดล ผลอํานวยสุข รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

113 นายดนุเดช กมลปราโมทย์ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

114 นายศรัณย์ แดงปลา รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

115 นายวัชริศ ลิ�มกุลวราภิวัฒน์ รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

116 นายกีรติ แดงกระจ่าง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

117 นางสาวรุ่งนภา บุญเกษ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

118 นายเฉลิมวงศ์ โอสถานนท์ ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี

119 นางสาวกัญภัชสรณ์ ลิมปิสวัสดิ� ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี

120 นางสาวลักษณารีย์ แก้วไกรจักร์ ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี
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121 นายพศุตม์ พูนวัน ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี

122 นายไท้ วิศวานุรักษ์ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

123 นายพีรพงศ์ โตดี อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

124 นายภูธเนศ ปรีดีชม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

125 นายธนากร ขําวิไล อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

126 นายอโณทัย ภู่ศรี อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา

127 นายศุภพงษ์ ฉํ�าแก้ว อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

128 นายเมธี พรหมเอื�อ บางปะอิน (ราชานุเคราะห์ 1) พระนครศรีอยุธยา

129 นางสาวสุธิชา ภาคสอน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

130 นายอรรณพ บุญเถื�อน อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

131 นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

132 นายรชต ตะสี พิจิตรพิทยาคม พิจิตร

133 นางสาวบุณยาพร อุ้ยตา ตะพานหิน พิจิตร

134 นายนฤดล คุดฉา แกลง (วิทยสถาวร) ระยอง

135 นายปัณณวิชญ์ กล้าหาญ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง

136 นายรณกร ใบเขียวอ่อน แกลง (วิทยสถาวร) ระยอง

137 นายธีรพงศ์ ค้าพริกไทย ระยองวิทยาคม ระยอง

138 นางสาวหฤทัย เผือกพงศ์พัฒน์ แกลง (วิทยสถาวร) ระยอง

139 นางสาวนิธิดา สันทอง นารีวุฒิ ราชบุรี

140 นายเจษฎาพงษ์ พูนทรัพย์ ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

141 นายิอมร ขาวเอี�ยม สารสิทธิ�พิทยาลัย ราชบุรี

142 นายตระการ ใจหวัง บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

143 นางสาวโสภิดา คุ้มตัว ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

144 นายปัณณธร พิพัฒนาคม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

145 นายสิรวิชญ์ เพชรสุทธิ� รัตนราษฎร์บํารุง ราชบุรี

146 นายธนาวิทย์ เหล่างาม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

147 นายสัณหวัช ทองดีเลิศ สารสิทธิ�พิทยาลัย ราชบุรี

148 นางสาวศศิประภา มีสีผ่อง ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

149 นายทัศน์พล อํ�ากร่าง พัฒนานิคม ลพบุรี

150 นายธีรวัฒน์ สุระกุล พัฒนานิคม ลพบุรี
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151 นายพิตตินันท์ จันทร์กมล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี

152 นายวัชรพงษ์ ปัญจะรี พัฒนานิคม ลพบุรี

153 นายไชยพัศ เชวงกูล อัสสัมชัญคอนแวนต์ลํานารายณ์ ลพบุรี

154 นายกลวัชร ศิริพจนากร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

155 นายอภิทูล ชํานาญ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

156 นางสาววรรษมน เหมหอม พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

157 นายภคพล สุขประเสริฐ บ้านหมี�วิทยา ลพบุรี

158 นางสาวฐิติมา ศรีราชบัวผัน สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

159 นายศักดิ�ศิริ พิศนอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

160 นายปฏิภาณ ดิลกชัยพร สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ

161 นายจิรนันท์ จันทร์แหล่ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

สมุทรปราการ

162 นายรัตนพล นุชแผน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สมุทรปราการ

163 นายพิสิฐ จันทร์คง ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

164 นายธนพล บุญยัง ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

165 นายวสุ แพทยารักษ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

166 นายปาราเมศ กรสูตรวงส์ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

167 นายอมรินทร์ สนธิ ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

168 นายพิสิทธิ� มอญเก่า วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร

169 นายนฤนาถ มุ่งดี สระแก้ว สระแก้ว

170 นายทยากร เพศสม ตาพระยา สระแก้ว

171 นายปฏิภาณ ชนะบัว เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สระแก้ว

172 นายสรวิศ เฮงประเสริฐ สระแก้ว สระแก้ว

173 นายศักดิธัช สิงห์ทอง แก่งคอย สระบุรี

174 นายไชยวัฒน์ สุมาวัน สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

175 นายสุรธัช สิงห์เมืองพรหม สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

176 นายธาม ประคองสังข์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

177 นายวิศรุต ศรีสังวาลย์ แก่งคอย สระบุรี

178 นางสาวสุวิมล สุขช่วย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

179 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
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180 นายศิวกร พวงหิรัญ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

181 นายอัครพล นิลทะรักษ์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

182 นายธนภัทร สิงห์สร บางระจันวิทยา สิงห์บุรี

183 นายอิศนันต์ แสงสว่าง บางระจันวิทยา สิงห์บุรี

184 นายภาณุพงศ์ กิ�งทอง สิงห์บุรี สิงห์บุรี

185 นายเกียรติศักดิ� จันทราสา บางระจันวิทยา สิงห์บุรี

186 นายรัชชานนท์ ทองเมืองหลวง สิงห์บุรี สิงห์บุรี

187 นายสมชาย ศรีสองชัย โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงห์บุรี

188 นายอดิศักดิ� ขันทอง สิงห์บุรี สิงห์บุรี

189 นายศุภฤกษ์ วัชรอาภาไพบูลย์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

190 นายอนุวัฒน์ อ่วมน้อย สิงห์บุรี สิงห์บุรี

191 นายพงษ์ศกร แก้วคําแดง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

192 นายพิฆเนศ เรืองเดช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

193 นายนพดล เล็กนิคม สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

194 นางสาวเกวลิน จิตรโรจนรักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

195 นางสาวเบญจวรรณ พึ�งสุข กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

196 นายศิริวัฒน์ บานเย็น สองพี�น้องวิทยา สุพรรณบุรี

197 นายสรรค์สุรงค์ บ่อทรัพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

198 นางสาวษานิตย์ อมตวัฒน์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

199 นางสาวอังคณา ศรีวัฒนชัย สงวนหญิง สุพรรณบุรี

200 นางสาวชนิดาภา เสืออยู่ สงวนหญิง สุพรรณบุรี

201 นายศุภกร มีชื�น สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

202 นายธนวงศ์ แก้วสารถี สตรีอ่างทอง อ่างทอง

203 นายณัฐพล พิมพกุล อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

204 นายอธิพัชร์ ศรีบวรธนวงศ์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

205 นายอนุวัต งามผิวเหลือง อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

206 นายธีรพล อภัยนุช ลานสักวิทยา อุทัยธานี

207 นายศักรินทร์ บุตรสิงห์ โรงเรียนหนแงฉางวิทยา อุทัยธานี

208 นายศักดิ�ชัย สีเขียว โรงเรียนหนองฉางวิทยา อุทัยธานี
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