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ประกาศสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

ท่ี  050 /2562 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำนานาชาติ ระดับสูง 

(FINA Swimming Clinic for Coaches) 

ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2562 

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

  ตามที่ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

ว่ายน้ำนานาชาติ ระดับสูง (FINA Swimming Clinic for Coaches) ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2562         

ณ ห้องประชุม ช้ัน 24 การกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น 

  ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศ

ไทยจึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้ 

ท่ี ชื่อ - สกุล สโมสร/ชมรม สังกัด หมายเหตุ 

1. นายพัฒน์ธนันตร์ ตนานุประวัติ กีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ ส.ว.ท.  

2. นายอภินันท์ โชคทวิภัทร อัสสัมชัญธนบุรี ส.ว.ท.  

3. นายอธิพงษ์ สืบสกุลสุนทร ประชานิเวศน์ ส.ว.ท.  

4. นายชนินทร์ รุ่งฟ้า ราชกรฑีาสโมสร ส.ว.ท.  

5. นางดวงรดา รุ่งศรีสุข ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต ส.ว.ท. สังเกตการณ์ 

6. นายวรกฤต  โรจนรัตน์ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ส.ว.ท. สังเกตการณ์ 

7. นายธนภัทร กตธิกรนันท์ กีฬาทางน้ำจุฬาลงกรณ์ ส.ว.ท.  

8. นายจุมภฎ  อินทรนัฏ ชมรมว่ายน้ำเมืองย่าโม ส.ว.ท. สังเกตการณ์ 

9. นายต่อวัย เสฏฐโสธร ต่อวัยนครภูเก็จ ส.ว.ท.  

10. นายปองพล อำพันแสง วิชั่น สวิม อคาเดมี่ ส.ว.ท.  

11. นายจารึก คุ้มครอง ราชนาวี สก.ทร. ส.ว.ท.  

12. นายประเวช บุญชูกุศล ว่ายน้ำศรีสะเกษ ส.ว.ท. สังเกตการณ์ 
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13. นายสมชาย  แก้วนวล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ส.ว.ท.  

14. นายประพันธ์  มรกตจินดา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ส.ว.ท.  

15. นายวัลลภ  จิราทรวัฒนะ ผู้ฝึกสอนกีฬาโปโลน้ำ ส.ว.ท.  

16. นายอัษ  แสงภักดี ผู้ฝึกสอนกีฬาโปโลน้ำ ส.ว.ท.  

17. นายวิโรจน์  โล่ห์ทอง โรงเรียนวฒันาวิทยาลัย ส.ว.ท.  

18. นายรดมยศ มาตเจือ สาธิต มศว ปทุมวัน 
ส.ว.ท. 

นักกีฬาว่ายน้ำทีม
ชาติไทย 

19. นายกศิภัทร ช่อกระถิน 
กีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ ส.ว.ท. 

นักกีฬาว่ายน้ำทีม
ชาติไทย 

20. นายณวัฒน์  นันทะเสน ชมรมว่ายน้ำราชภัฏตักศิลา ส.ว.ท. สังเกตการณ์ 

21. นางสาววีรินทร์  หัสเสม ราชกรีฑาสโมสร ภาคกรุงเทพฯ  

22. นายเฉลิมพงษ์  คงสุขธนา ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ภาคกรุงเทพฯ สังเกตการณ์ 

23. นายคณิติน  มั่นคง โรงเรียนวฒันาวิทยาลัย ภาคกรุงเทพฯ  

24. นายพรชัย รุจิพิสุทธิ์กุล ชมรมว่ายน้ำศูนย์กีฬาเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ภาคกรุงเทพฯ 
สังเกตการณ์ 

25. นายบุญณศิลป์ สุขเลิศ TOT Swimming ภาคกรุงเทพฯ สังเกตการณ์ 

26. นายชนานันทน์ มีนะนันทน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคกรุงเทพฯ สังเกตการณ์ 

27. นายศุภณัฐ ผลตระกูล NIST Falcons Swimming 
Academy 

ภาคกรุงเทพฯ 
 

28. นายดนุชา  กิ่งก้าน ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนลาซาล 
กรุงเทพฯ 

ภาคกรุงเทพฯ สังเกตการณ์ 

29. นายทรงพล  หริรักษาพิทักษ์ ราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ ภาคกรุงเทพฯ สังเกตการณ์ 

30. นาวาโทเดชา ใจเผ่ือแผ่ กองเรือยุทธการ ภาคกลาง 1  

31. นายณัฐพล  สุระกำพลธร Benjaphol Chonburi ภาคกลาง 1  

32. จ.ส.อ.วรเศรษฐ์  ชาญฤทธิ์นรีกุล ชมรมว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง 2  

33. จ.ส.ต.สายชล สานคลุย สโมสรทหารช่าง ราชบุรี ภาคกลาง 2  

34. นายกิตติธัช  จันทร์นวล ว่ายน้ำหัวหินสปอร์ตคลับ ภาคกลาง 2  

35. นายกฤตนันท์ นาคะเวช   อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี ภาคกลาง 2  
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36. น.ส.วรรณภางค์  พัฒนะ บ้านเด็กคิดดี อ่างทอง ภาคกลาง 2  

37. นายคมสันต์  สว่างศรี ชมรมว่ายน้ำจังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง 2 สังเกตการณ์ 

38. นายศุภกร ชงัดเวช นิวไลฟ ์ ภาค 3  

39. นางสาวลินทร์ อักษรดิษฐ์ อนุบาลนครราชสีมา ภาค 3  

40. นายอรรถพล ชารีศรี โอเค สวิมมิ่ง ภาค 3  

41. นายณัฐดนัย ฮุนทวีชัย ว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชนี ภาค 3  

42. นายบรรณากรณ์ เหลืองมงคลเลิศ ksc swimming ภาค 3 สังเกตการณ์ 

43 นายพงศกร ลวดทอง สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนกีฬา

จังหวัดอุบลราชธานี 
ภาค 3 

สังเกตการณ์ 

44. นายวริศ คูห์สุวรรณ Black shark swimming team ภาค 3 สังเกตการณ์ 

45. นายอรรนพ เต้ียทอง ราชนาวี สงขลา ภาค 4  

46. น.ส.เบญจรัตน์ สิทธิกุลนันท์ ศ.ว.มอ ภาค 4  

47. นายธีรพล สินภูมิ อบจ นครศรีธรรมราช ภาค 4  

48. น.ส.นิภาวรรณ มิตรกระจ่าง Tiger ภาค 4  

49. นายคงภัค รุ่งศรีสุข* ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต ภาค 4 สังเกตการณ์ 

50. นายธนวัฒน์ ปัทมชัยยันต์ สปิริตทีม ภาค 5  

51. น.ส.รุ่งนภา  ดวงทับ ดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาค 5  

52. นายธีระพันธ์  เมธาเกสร ว่ายน้ำ อบจ. น่าน ภาค 5  

53. น.ส.กรทิพย์  อ่อนละมูล ผดุงราษฎร์พิษณุโลก ภาค 5  

    

  ประกาศ  ณ  วันท่ี      5    พฤศจิกายน 2562 

(นายธนาวิชญ์  โถสกุล) 

เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 


