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รายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรม ผู้ตัดสินกรีฑา ระดับนานาชาติ 
หลกัสูตร Hi TOECS Level 1 

ระหวา่งวนัที 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยกี์ฬา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

ล าดบั ยศ   -   ช่ือ---สกลุ สงักดั หมายเหต ุ

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โรม  วงค์
ประเสริฐ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

2. นายจิระศกัด์ิ   ปลาทิพย ์ โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี  
3. ดร.วชัรี   ฤทธิวชัร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (องครั์กษ)์  
4. นายธนชั   ยอดด าเนิน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
5.  นางสาวไพญาดา   สงัขท์อง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
6. ดร.เบญจมาศ  เกิดมาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์  
7. นางสาวบุปผา   สร้อยสกณีุ ศูนยก์ารกีฬ าแห่งประเทศไทยจงัหวดัเพชรบูรณ์  
8.  ดาบต ารวจ พรเทพประสิทธ์ิ  ไกรนรา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
9. นางศุนิสา  ดาราเรือง โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค ์  
10.  นายธิปัตย ์  ทัง่เส็ง โรงเรียนสามพรานวทิยา  (นครปฐม)  
11. สิบเอก สุชาติ   สิงหากลาง กองทพับก   
12. นางสาวอฐัชลากร  เกิดช่าง สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตสุโขทยั  
13. นางสาวสาล่ี  สุมาเอม สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตสุโขทยั  
14. นายอนนัต ์ ปาสาเนาว ์ สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตตรัง  
15. นายสุทศัน์  สีแกว้เขียว สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตตรัง  
16. นายโรจน์   คงชูพล สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตตรัง  
17. นายวงคพ์ทัธ์   ชูด า สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตตรัง  
18. นางสาวพรชนก   พลูทวี สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตกรุงเทพ  
19.  นางสาวหน่ึงฤทยั   ไชยเพชร สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขตอดุรธานี  
20. นางสาวสุจิรัตน์  สุขขะ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสุราฏร์ธานี  
21. นายประธาน   วงคน์าป่า เทศบาลเมืองจนัทบุรี  
22. จ่าสิบต ารวจ ณรงค ์  นิลพลอย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี  
23. จ่าสิบโท กิตติศกัด์ิ   หนูแกว้ โรงเรียนการก าลงัส ารอง  ค่ายธนรัชต ์– กองทพับก  
24. จ่าสิบตรี สาธิต   มณีโชติ กองพนัทหารราบท่ี 3 กองทพัภาคท่ี 3 พิษณุโลก  
25. สิบต ารวจเอก กิตติศกัด์ิ   สุคนธ์    ฝ่ายอ านวยการพิสูจน์หลกัฐานกลาง  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
26. นายจิระวฒัน์   ทองยิง่ สมาคมกรีฑาฯ  
27. นางสาวเสาวลี   แกว้ช่วย คณะสงัคมศาสตร์ และมนุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  
28. นายพีรวสั  ดว้งทอง การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 สุพรรณบุรี  
29. นายธราดล   ดีประชา การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 สุพรรณบุรี  
30. นายกิตติรัตน์   เยยีระยงค ์ การกีฬาแห่งประเทสไทยจงัหวดันครปฐม  



 

ล าดบั ยศ   -   ช่ือ---สกลุ สงักดั หมายเหต ุ

31. นายศิราเมศ   ม่วงสุวรรณ ศูนยกี์ฬา มหาวทิยาลยัเกษาตรศาสตร์   
32. นายอนุชิต   ชุลีกราน โรงเนรียนสาธิตประถมศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม  
33. นางสาวขนิษฐา  ฉิมพาลี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
34. นางส่าวชิดชนก   อยูศ่รี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
35. ดร.วชัรกญัจน์   หอทอง มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  
36. นางสาววรียา   โชติวเิชียรฉาย เทศบาลนครนนทบุรี  
37. นายชาลี  ลูกเหลม็ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) หาดใหญ่ สงขลา  
38. นางถนอมศรี  ไชยชนะ โรงเรียนด ารงราษฏร์สงเคราะห์ เชียงราย  
39. จ่าเอก ปัจจยั   ศรีค าพนัธ์ กรมส่ือสารและสารสนเทศทหารเรือ กองทพัเรือ  
40. นางสมทรง   ลาหนองแคน โรงเรียนนาดูนประชาสรรค ์  
41. นายวรัิตน์  อามานนท ์ กรามพลศึกษา   
42. นางสาวอจัฉราภรณ์  เช้ือชา้ง คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลยับูรพา  
43. เรือเอก สิทธิชยั  สุวรประทีป โรงเรียนนายเรือ กองทพัเรือ  
44.  เรืออากาศเอก วษิณุ  โสภาณิช กรมสวสัดิการทหารอากาศ   กองทพัอากาศ  
45. จ่าอากาศโท พนม  พดุซา กรมสวสัดิการทหารอากาศ   กองทพัอากาศ  
46. พนัจ่าอากาศตรี ยงจรส   กนัจู กองทพัอากาศ  
47. สิบเอก จกัรทิพย ์ โพธ์ิเจริญ โรงเรียนป่าเดง้วทิยา เพชรบุรี  

    

 


