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ประกาศสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมปรับระดับผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน ้าระดับ 1 (1.2-1.3) 

**************************************** 

ด้วย สมาคมกีฬาว่ายน้้าแห่งประเทศไทย ได้ด้าเนินการจัดการอบรมปรับระดับผู้ฝึกสอนกีฬา             
ว่ายน้้าระดับ 1 (1.2 - 1.3) ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ในการนี้ เพ่ือให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สมาคม
กีฬาว่ายน้้าจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมปรับระดับผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้้าระดับ 1 (1.2-1.3) 
ดังต่อไปนี้  

ที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 

1 นายธีรวุฒ ิ  โตเจริญ  ราชพฤกษ์นนท์ 
2 นายอธิพันธ์  เฉลิมวงศ์  Black Bear Swimming Team 
3 เรืออากาศโทสุพนธ์ แสงแก้ว ปทุมธานี 
4 นางสาวธนัชพร  จงไทยรุ่งเรือง  เยาวชนราชนาวีสวสัดิการฯ 
5 นายสุรศักดิ์   สังข์ทองค้า  สโมสรว่ายน้้าจันทบุรีบูรพา 
6 นายจักรวุธ   ดงบัง สังกัดสโมสรว่ายน้้าจังหวัดจันทบุรี 
7 นายอัครเดช  อัศวภูมิ ชมรมว่ายน้้าราชนาวีสัตหีบ 
8 นายกฤษฎา แหงมงาม โรงเรียนนครสวรรค์ 
9 นายนวนนท์  ภู่ตระกูล ชมรมว่ายน้้าจังหวัดกาณจนบุรี 
10 นายเมธาวุฒิ วิลเลี่ยมส ์ UBN Swim Academy 
11 นายณรงค์ หงษ์ดวง ชมรมกีฬาว่ายน้้าจังหวัดพิจิตร 
12 นายสุริยันต์   กันทิพย์วรากุล ชมรมว่ายน้้ารุจิรวงศ์ เชียงใหม่ 
13 นายวสันต์ เรืองปราชญ์ ชมรมว่ายน้้าจังหวัดภูเก็ต 
14 นายสมเกียรติ   ชามะสนธ์ ชมรมว่ายน้้าจังหวัดภูเก็ต 
15 นายสมพล คงส้ารวย โรงเรียนสาธิตบางนา 
16 นางสาววศิณี วงศ์ตระกูลชัย โรงเรียนสาธิตบางนา 
17 นายศุภณัฐ ผลตระกุล สมโภช 700 ปี 
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ที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 

18 นางสาวปิยมาส เหมะวิบูลย์ เจีย เจีย สปอร์ตคลับเชียงใหม่ 
19 นายประเสริฐ พานิช PS Speed Team 
20 นายวิวัฒน ์ จิราพัฒน์ธนโชค ชาเลนเจอร์ สปอร์ต คลับ 
21 นายพัสกร ลิ้มวงศ์เจริญ ชาเลนเจอร์ สปอร์ต คลับ 
22 นางสาวกรวิการ์ แพ่งศรีสาร Hua Hin Swimming Club 
23 นายธีรากรณ์ ชัยวัฒน ์ ชมรมว่ายน้้าสมุทรสงคราม 
24 พ.จ.อ.นภดล ยุบลพันธุ์ สระว่ายน้้ากองเรือยุทธการ 
25 นายฐปพล ฐานกระโทก เดอะมอลล์นครราชสีมา 
26 นายกิตติธัช  จันทร์นวล Hua Hin Swimming Club 
27 นายชาคริต นาเอก บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 
28 นายวรกฤต โรจนรัตน์ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม 
29 นายทนงศักดิ์ ตาปู่ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนการ 
30 นายชัยพร  เอกชัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
31 ว่าที่ร้อยโทปรีชา กลมเกลียวญาติ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด 
32 นายกิตติศักดิ์ บุตทจันทร์ สวนน้้าเดอะมอลล์นครราชสีมา 
33 นายทวีศักดิ์ ตรึกตราครบุรี สวนน้้าเดอะมอลล์นครราชสีมา 
34 นายสุเทพ แม้นด้วง เทพสวิมม่ิงคลับ 
35 นายวัฒนา มาระศรี สวนน้้าเดอะมอลล์นครราชสีมา 
36 นายอรรถพล กองเพชร สวนน้้าเดอะมอลล์นครราชสีมา 
37 นายฆนวัฒน จิวตระกูล การกีฬาแห่งประเทศไทย 
38 นางสาวสลักจิตร อินโอ้ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
39 นายศรราม อุส่าห์ดี ว่ายน้้านนท์ 
40 จ.อ.นวัช ดาวมณี ราชนาวีบางนา 
41 นายสรรพวิทย์ ดอกแก้วกลาง สวนน้้าเดอะมอลล์นครราชสีมา 
42 นายภาณุพงศ์ ชีพจิตรตรง การกีฬาแห่งประเทศไทย 
43 นางสาวพิชญาภัค แสงโนรี NIST Falcons 
44 นายอัครเดช  อัศวภูมิ ชมรมว่ายน้้าราชนาวีสัตหีบ 
45 นายพิสิษฐ์ อสุวพงษ์พัฒนา สระว่ายน้้าการกีฬาแห่งประเทศไทย 
46 นายวิชาญ บรรจงศิลป์ สระว่ายน้้าการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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ที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 

47 นายชัยวัฒน ์ อสุวพงษ์พัฒนา สระว่ายน้้าการกีฬาแห่งประเทศไทย 
48 นายพิระนันต์ นางศรี สระว่ายน้้า อบจ. ขอนแก่น 
49 พ.จ.อ.กีรติ แสงประทีป ราชนาวี 
50 นางสาวรฐา  ศรีเพ็ชร สังกัดสระสื่อสารทหาร 
51 นายกิตติธัช  จันทร์นวล - 
52 นายดวงจันทร์  พลศรี True Arena Huahin 
53 นางวรรณภางค์  พัฒนะ Ramil  Swimming 
54 ร.ต.วีระวุฒ ิ บรรดิษจีน ชมรมว่ายน้้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
55 นายอนันตศักดิ์  พรหมวิจารณ์ สโมสรว่ายน้้าเยาวชนนครราชสีมา 
56 นายฉลองชัย จันทร์เชื้อ Phanu Center 
57 นายอนันต์ ธนมาก สระว่ายน้้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
58 นายถิรวุฒิ ตรีเนตร สระว่ายน้้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
59 นายกันตภณ ลาสุขัง Swimming club Freedom 
60 นายประยูร สายสิทธิ์ สโมรสรว่ายน้้าสารสาสน์พิทยา 
61 นายวสันต์ การะเกตุ สระว่ายน้้าวัดราชโอรส 
62 นายวรัญญู คงสถิตย์ธรรม โดดเด่นอารีน่า 
63 นางสาวอรวรรณ เกตุแก้ว สโมสรหมู่บ้านภานุ 
64 นายสุรชัย ทองอินทร์ Shrewsbury International School 
65 นางสาวพัชชา บุญช่วย เทพธานีกรีฑาจ้ากัด 
66 นางสาวรฐา ศรีเพ็ชร สระว่ายน้้าสื่อสารทหาร 
67 นายทิวากร เพ่ิมลาภ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
68 นายนัทฐากรณ์ ข้าละออง มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
69 นางสาวภัทราวรรณ พัทธ์วงศ์รัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
70 นายวรวุฒ ิ ดาษทอง โรงเรียนอ้ามาตย์พานิชนุกูล 
71 นางสาวกฤติยา ภักดีวานิช โรงเรียนอ้ามาตย์พานิชนุกูล 

ประกาศ  ณ  วันที่   1 มิถุนายน  2561 

                                 พลโท 
(สมควร  วงษ์เวียงจันทร์) 

เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้้าแห่งประเทศไทย 


