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ประกาศสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำมาราธอน ประจำปี 2562  

(TSA Open Water Swimming Clinic for Coaches 2019)  

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

ตามที่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จะดำเนินการอบรมผู ้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำมาราธอน 

ประจำปี 2562 (TSA Open Water Swimming Clinic for Coaches 2019) ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 

2562 ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำ 50 เมตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต นั้น     

ในการนี้ เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

ขอประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมและนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม ดังต่อไปนี้  

รายช่ือผู้ฝึกสอน 

ที ่                       ชื่อ - สกุล           สังกัด 

1 พ.อ.อ.วิริยะ สิทธิรุ่งโรจน ์ สโมสรทหารอากาศ 

2 นายยุทธนา โคตรสาร ชมรมว่ายน้ำไทยนิยมสงเคราะห์ 

3 นายบุญชัย จันใบเล็ก ศูนย์กีฬาว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4 น.ส.เมธิน ี วัฒนโรจนาพร ชมรมว่ายน้ำสระแก้วสวิมม่ิง 

5 นายยไทรัช สุริวงศ ์ ชมรมว่ายน้ำบ้านเด็กคิดดี 

6 นายเจต  นาคเรือง หัวหินสวิมม่ิงคลับ 

7 นายคมสันต์  สว่างศรี ชมรมว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี 

8 นายพิระนันท์ นาคศร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

9 ว่าที ่ร้อยตรีหญิงธนิศร  สภะโคตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

10 น.ส.ลินทร์  อักษรดิษฐ์ ชมรมว่ายน้ำอนุบาลนครราชสีมา 

11 นายสิทธิราช สมปอง ธกส.สุรินทร์ สวิมม่ิง 

12 นายธราเทพ รอดเทศ อ๊อกแอ๊ก สวิมม่ิง อะคาเดม่ี 

13 นายกิตติ์ธเนศ   ธนายศอาภาพัฒน์ กว๊านพะเยาสวิมม่ิงทีม  

14 นายอชิศักดิ์ เอ่ียมสำอาง โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

15 นายวรกฤต โรจนรัตน์ ศุนย์เยาวชนคลองกุ่ม 
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ที ่                       ชื่อ - สกุล           สังกัด 

16 นายอุดม อ้าย ศูนย์ฝึกกาวิละ จ.เชียงใหม่ 

17 นายพสุธร สิงห์อุสาหะ วิชั่นสวิมม่ิง 

18 นางอสมาภรณ์ สิงห์อุสาหะ วิชั่นสวิมม่ิง 

19 นายยุทธนา กุลตัน ว่ายน้ำสิงห์ 

20 นายกันตภณ ลาสุขัง ชมรมว่ายน้ำสระแก้วสวิมม่ิง 

21 นายจารุวัฒน์ สำเภา Little Shark 

22 นายรุ่งโรจน์ บรรณสีเขียว ชมรมว่ายน้ำโรงเรยีนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 

23 นายคณิติน มั่นคง สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนวัฒยาวทิยาลัย 

24 นายทวีชัย โนราช สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนวัฒยาวทิยาลัย 

25 นายไพฑูรย์ แสงแก้ว ราชนาวี สัตหีบ 

26 นางสาวระวี อินทพรอุดม สปริ๊นสวิมม่ิงคลับ 

27 นายณัฏฐชัย ฤทธิชัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

28 นายทรงพล หริรักษาพิทักษ์ สมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ 

29 นายธนประเสริฐ นิ่งกลาง ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำ ภาค 3 

30 นายพัฒน์ธนันตร์  ตนานุประวัติ สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ 

รายช่ือนักกีฬา 

ที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 

1 นางสาวพิมพ์พันธุ์  ชูพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2 นายสืบสกุล   คำตั๋น ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละ จ.เชียงใหม่ 

3 นายภูษิตา   โรจนรัตน์ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม 

4 นายอารยะ   ภูมิจิตอมร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

5 เด็กหญิงพลอยชมพู   โสตะบรรณ์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

6 เด็กหญิงชัญญารมย์   คำแสง ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

7 นายณฉัตร   เนตรมณีสุก ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

8 นางสาวณีรนุช   ปงลังกา ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

9 เด็กชายกิตตินันท ์  โชติษฐยางกูร สตรีวิทยา 2 

10 นางสาวโชษิตา  โชติษฐยางกร สตรีวิทยา 2 

11 นายศิวัช   มาตังคพงศ์ ชมรมว่ายน้ำสิงห์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 

12 ด.ญ.ศิรญา กาญจนี สโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ 

13 นางสาวกตวรรณ   ทีฆะ ชมรมว่ายน้ำสิงห์ 

14 นางสาวพิมมาดา   เอาผล วิชั่นสวิมม่ิง 

15 นายธนกฤต   กิตติยะ วิชั่นสวิมม่ิง 

16 นายณัฎฐภณ   อินทรัตน์ชัยกิจ วิชั่นสวิมม่ิง 

17 น.ส.วิรมณ ตามรักษา วิชั่นสวิมม่ิง 

18 นายเกียรติ์พัชร   พรรัตน์ธนพงศ์ สปอร์ตแมนชิพ 

19 นายฌานพล   วศินระพี สปอร์ตแมนชิพ 

20 ด.ญ.พรชนัน สันติภาพ สตรีวิทยา 2 

21 ด.ญ.สุภาพร แทนสกล สตรีวิทยา 2 

22 ด.ช.ธชัชัย ยงเสมอ สตรีวิทยา 2 

23 ด.ช.ศุภกร ใจกล้า สปริ๊นท์สวิมม่ิงคลับ 

24 นายวิชญ ตั้งธนทรัพย์ สปริ๊นท์สวิมม่ิงคลับ 

25 ด.ญ.วนิชญา ตั้งธนทรัพย์ สปริ๊นท์สวิมม่ิงคลับ 

26 ด.ช.เทวพล บุญแย้ม เอ็น.ดี.สวิมม่ิง 

27 นายพงศ์พิเชษฐ์ ดินม่วง วิชั่นสวิมม่ิง 

28 ด.ญ.ปรรญ์นภัส วัฒนโรจนาพร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

29 ด.ญ.ชยิสรา  ธุลีรัตนารมย์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

30 ด.ญ.กมลชนก ขวัญเมือง ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่     8    ตลุาคม  2562 

 

(นายธนาวิชญ์  โถสกุล) 

เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

 

 

 


