
ลําดับ ชื่อ - สกุล องคกร

1 นายสราวุธ  ชัยสุวรรณ สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2 นายณัฐวัฒน  เรืองชัยโชค สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี

3 นายธวัชชัย  พยุงสุวรรณ สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

4 นายอดิศักดิ์  เหนือเกาะหวาย สมาคมกีฬาจังหวัดนครนายก

5 นายพีระพล  เกตุกราย สมาคมกีฬาจังหวัดนนทบุรี

6 รศ.ดร.อารมณ นาวากาญจน สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

7 นางสาวพัณณวลัย  โฉมยงค สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม

8 นายจํารัส  สีทองชื่น สมาคมกีฬาจังหวัดปตตานี

9 นายพรชัย  ภัทรโกมล สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี

10 นายสิริพงศ  อังคสกุลเกียรติ สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

11 นางอนงค  ลอใจ สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี

12 นายสมเกียรติ  รั้วมั่น สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

13 นายสัจจะ เอียดศรีชาย สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่

14 นายวรศักดิ์ ภักดีคํา สมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

15 นางสุรดา  ศรุตากนกโชติ สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง

16 นายสินาด  รุงจรูญ สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี

17 ดาบตํารวจวิทยา  สะคําปน สมาคมกีฬาจังหวัดลําพูน

18 นายสราวุธ  วิชชุนิลุบล สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง

19 นายชาฏรี  โคตรสมบัติ สมาคมกีฬาจังหวัดสุรินทร

20 นายสิงหสําอางค  เบาชางเผือก สมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 

21 นายเกื้อ  ชูศรี สมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี

22 นายศรีศักดิ์  ลิ้มลิขิตอักษร การกีฬาแหงประเทศไทย 

23 วาที่ร.ต.สกล  เจริญวงศ การกีฬาแหงประเทศไทย 

24 นายอัครวิทย  จิ๋วนารายณ การกีฬาแหงประเทศไทย 

25 นายวุฒิชัย  ชัยจิตย การกีฬาแหงประเทศไทย  

26 นายเจริญชัย  สุวรรณศรี การกีฬาแหงประเทศไทย  

27 นายพรรณภพ  อุนเสียม การกีฬาแหงประเทศไทย 

28 นายศักดิ์สวาท  สุวรรณนัง การกีฬาแหงประเทศไทย  

29 นายสมภพ  คําตุยเชื้อ การกีฬาแหงประเทศไทย  

30 นายธัชสุบรรณ เพ็ชรณสังกุล การกีฬาแหงประเทศไทย 

รายชื่อผูสําเร็จการอบรม
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ลําดับ ชื่อ - สกุล องคกร

1 นางสาวรัชเกลา ศรีวงษา สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแกน

2 นายสิงหา นิสภา สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร

3 นายสมทรง ชามะสนธิ์ สมาคมกีฬาจังหวัดพังงา

4 นายชาติเชื้อ จันทรวงค สมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม

5 นายธงชัย สุขดี สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ

6 นายสามดาว กอนแข็ง สมาคมกีฬาจังหวัดสิงหบุรี

7 นายโฆษิต มณีอินทร สมาคมกีฬากรุงเกา

8 นายรณศักดิ์ มงคลรัตน สมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส

9 นายสงัด ศิริพันธ สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย

10 นายสมพงษ พิมพมาศ สมาคมกีฬาจังหวัดนาน

11 นายวิโรจน มาศวิริยะกุล สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย

12 นายประหยัด ใจเพ็ชร สมาคมสงเสริมการกีฬาจังหวัดสตูล

13 นายชัยพร แกววิวัฒน สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเชียงใหม

14 นายสุวัฒน ปตตพัฒน สมาคมกีฬาจังหวัดรอยเอ็ด

15 นายฉลอง เผาแกว การกีฬาแหงประเทศไทย 

16 นายสาธิตย ไพบูลยศิลป สมาคมกีฬาจังหวัดแพร

17 เรืออากาศตรี จําเนียร ธรรมปรีชา สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี

18 นางสาวชมพูนุท เจนชาง ใจคิด สมาคมกีฬาจังหวัดสระแกว

19 นายสุทน ปนแกว สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา

20 นายณเดชน ใจคิด การกีฬาแหงประเทศไทย 

21 นายทองจริง ศิริไพบูลย การกีฬาแหงประเทศไทย 

22 นายพัฒชิระ วรรณิสรณ การกีฬาแหงประเทศไทย 

23 นางสาววันดี อิศรางกูร ณ อยุธยา การกีฬาแหงประเทศไทย

24 นายชาญยุทธ วัจนสวัสดิ์ การกีฬาแหงประเทศไทย

25 นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ การกีฬาแหงประเทศไทย 

26 นายทรงศักดิ์ กิตาการกุล การกีฬาแหงประเทศไทย 

27 นายชาลี รัศมี การกีฬาแหงประเทศไทย 

28 นายเมธา อินทรโยธา การกีฬาแหงประเทศไทย 

29 นางสาวบุปผา สรอยสกุณี การกีฬาแหงประเทศไทย 
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รายชื่อผูสําเร็จการอบรม



ลําดับ ชื่อ - สกุล องคกร

1 นายสานิตย  ผดุงศิลป สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร

2 นายธนวัฒน  รัตนธรรม สมาคมกีฬาจังหวัดตราด

3 นายสืบ  แตงบุตร สมาคมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

4 นายปยพันธ  เตาทอง สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

5 นายวีระพงษ  สาริขา สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

6 นายชวลิต บุญทําดี สมาคมสงเสริมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

7 นายสวัสดิ์  วิชาพร สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค

8 นายวัชรินทร  วรามิตร สมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ

9 นายกิตติพันธ  อรัณยกานนท สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

10 นายสามไทย  สนั่นศรีสาคร สมาคมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี

11 นายกริชตจอมพล  ภูจอมจิตฆ สมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ

12 นายนรินทร  สุทธิศักดิ์ สมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

13 นายตรีวิเศษ  ทัพไทย สมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

14 นายสญชัย  จิตตะยโศธร สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร

15 นายอุดม อ่ําแยม สมาคมกีฬาจังหวัดเลย

16 นายวัฒนา  สุวรรณคุณ สมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร

17 นายชาญชัย  สิงหสุข สมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู

18 นายธนกร  อิงคนินันท สมาคมกีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ

19 นายกิตติพัทธ  อินทรธิราช สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี

20 นายจารึก  หาพันนา สมาคมสงเสริมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

21 นายมนัส  มะเส สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

22 นางจงกลมณี อิงคนินันท สมาคมกีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ

23 นายสรนันท  เสนห สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

24 นายทวีวัฒน  ตันเทวี สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง

25 นายพิทักษ  สุวรรณวงค สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา

26 นายชัยวัฒน  วงศเปย สมาคมกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร

27 นายอภิชาติ  โคกทอง สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

28 นายเพิ่มพร  บุพพวงษ สมาคมกีฬาจังหวัดลําปาง

29 นายพีรพงษ  เชียงบุตร สมาคมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย

30 นายอํานวย  แหยมยินดี สมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ

31 นายเจน  ตาลเลี้ยง สมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร

32 นายทวีศักดิ์ สวยนุ สมาคมกีฬาจังหวัดแมฮองสอน

33 นายณัฏฐวัฒน  สุวรรณโฆษิต สมาคมกีฬาจังหวัดอางทอง

รายชื่อผูสําเร็จการอบรม
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ลําดับ ชื่อ - สกุล องคกร

1 นายเกียรติศักดิ์ บัวเพชร สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่

2 นายตรีพล หนูศักดิ์ สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่

3 นายพสิษฐ พุทธศรี สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร

4 นายทิวา สังวรกาญจน สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร

5 นางวรณัน ชูเนตร สมาคมกีฬาจังหวัดตรัง

6 นายอับดุลรอเซะ แซะนุง สมาคมกีฬาจังหวัดปตตานี

7 นายรุสดี แวบือซา สมาคมกีฬาจังหวัดปตตานี

8 ผศ.ดร.สืบพงศ จินดาพล สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

9 พันโทเวหา อรุณสวสดิ์ สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

10 นายสะปอิง โด สมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส

11 นิรุตต โวะนิเน็ง สมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส

12 นางสาววนิดา วงษกลา สมาคมกีฬาจังหวัดพังงา

13 นายวิศิษฐ กาญจโนภาศ สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง

14 นางสาวเฉลิมขวัญ เดชดี สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง

15 นายวาริน ขาวทอง สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

16 นายสัมพันธ ศักดิวงศ สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

17 นายวิสุทธิ์ พรหมทอง สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

18 นายจารุวัฒน วิกรมธีรานันท สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต

19 นายบากรี เจะแต สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา

20 นายอับดุลฮากิม เจะลอแมแซ สมาคมกีฬาจังหวัดยะลา

21 นายคํานึง โสตถิอุดม สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง

22 นายกองนเรศ พิจยานนท สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง

23 นายอังสอหรี และสุม สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล

24 นางรัตนา ตันพานิช สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล

25 นายวีรยุทธ โสภาพ สมาคมการกีฬาจังหวัดสุราษฎธานี

รายชื่อผูสําเร็จการอบรม
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ลําดับ ชี่อ-สกุล องคกร

1 นายพยนต ยศสุพรหม สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเชียงใหม

2 นายบัญชา สุวรรณสิทธิ์ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเชียงใหม

3 นายเรืองศักดิ์ แสงทอง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดกําแพงเพชร

4 ดร. วุฒิ นันทขวาง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําพูน

5 นายประพัฒน ชัชวาลชัยพรรณ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเชียงราย

6 นายอัจฉริยะ ผามั่ง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเชียงราย

7 พันเอกสาธร ศิริยานนท สมาคมกีฬาแหงจังหวัดตาก

8 นายสุวัฒน เอี่ยมอุดม สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนาน

9 นายปยะพงษ กานนท สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนาน

10 นายวรวิชญ ปงเมือง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดพะเยา

11 นางสาวเจนจิรา รุงอินทร      สมาคมกีฬาแหงจังหวัดพิจิตร

12 นายดํารงค นิทัศกาญจนานนท สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเพชรบูรณ

13 นายวีระวัฒน วัฒนวงศพฤกษ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเพชรบูรณ

14 นางสาวกมลวรรณ กาทองทุง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดแพร

15 นายศรากร สุขหลอ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดแพร

16 นายมานพ คงแกว สมาคมกีฬาแหงจังหวัดแมฮองสอน

17 นายบุญสง จิตสวาง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดแมฮองสอน

18 นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร สมาคมกีฬาแหงจังหวัดพิษณุโลก

19 นายชูศักดิ์ รักษธรรม สมาคมกีฬาแหงจังหวัดพิษณุโลก

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพัชร พูลสวัสดิ์ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําปาง

21 นายทรงเดช ยะจินะวงค สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําปาง

22 นายนคร อุนจะนํา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําพูน

23 นางสาวศตพร ปานตะละสี สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําพูน

24 ดร. ชินชัย แกวเรือน สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําพูน

25 นายจักรา วาทหงษ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุตรดิตถ

26 นายพิชาติ โพทัพ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุตรดิตถ

27 นายกอพงศ นําบุญจิตต การกีฬาแหงประเทศไทย 

28 นายสุวิทย แรกขาว การกีฬาแหงประเทศไทย
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ลําดับ ชี่อ-สกุล องคกร

1 พล.อ.มารุต ลิ้มเจริญ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา 

2 นายวิโรจน เทียมเกรียงไกร สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครราชสีมา 

3 นายไพฑูรย มหิพันธุ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดกาฬสินธุ 

4 นายชาตรี ถาวรรักษ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดกาฬสินธุ 

5 นายสมศักดิ์ มะเส สมาคมกีฬาแหงจังหวัดศรีสะเกษ 

6 ร.ต.ท.มนตรี  เพชรจรุงพร สมาคมกีฬาแหงจังหวัดศรีสะเกษ 

7 นางสมจินตนา ศิลปทองทิพย สมาคมกีฬาแหงจังหวัดขอนแกน

8 นายสมัย เจริญพร สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสกลนคร

9 นายสมชาย สังขเกิด สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครพนม 

10 นายสัญญา มณีพรรณ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครพนม 

11 ดร.ธนดร พุทธรักษ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุดรธานี 

12 นายชฎาลม วงศดวง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุดรธานี 

13 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

14 นายวุฒิชัย ธรรมวงศา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดมุกดาหาร 

15 นายพนมพร คําสีทา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดมุกดาหาร

16 ส.อ.จิตติ ชางแกะ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดมุกดาหาร

17 นายวิรชน ประดับศรี สมาคมกีฬาแหงจังหวัดหนองคาย 

18 นายชูเกียรติ อักกะวิเนต สมาคมกีฬาแหงจังหวัดหนองคาย 

19 นายอุดร แสงสุรินทร สมาคมกีฬาแหงจังหวัดบึงกาฬ 

20 นายมงคล พระนคร สมาคมกีฬาแหงจังหวัดบึงกาฬ 

21 นายณิชพน จันทรศุปะ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดยโสธร 

22 นายฤทธิรงค ศิริวิริยานันท สมาคมกีฬาแหงจังหวัดอํานาจเจริญ 

23 นายเชษฐา พันธะนาม สมาคมกีฬาแหงจังหวัดอํานาจเจริญ 

24 นางสาวเสาวนีย บุพบุญ การกีฬาแหงประเทศไทย

25 นายเชวงพจน ครองธานินทร การกีฬาแหงประเทศไทย
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ลําดับ ชื่อ - สกุล องคกร

1 นายประวัติ  สายรัตน สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครนายก

2 ร.ต. จําเนียร  ธรรมปรีชา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลพบุรี

3 นายคมสิน  ศรีมานะศักดิ์ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครพนม

4 ร.ต.ท. มนตรี  เพชรจรุงพร สมาคมกีฬาแหงจังหวัดศรีสะเกษ

5 นายอัษฎายุธ สรอยทอง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดพังงา

6 นายพิวันชัย  จันทรเกษ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดตรัง

7 นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสมุทรสาคร

8 นายสายัณห  มัครมย สนง. กกท.จังหวัดขอนแกน

9 นายอดิศร  ศรศิลป สมาคมกีฬาแหงจังหวัดยโสธร

10 นายราชวุฒิ  ศรีลาศักดิ์ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดมุกดาหาร

11 นายสัมฤทธิ์  พงษรัตน สมาคมกีฬาแหงจังหวัดชลบุรี

12 นายวสันต  กิวัฒนา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนาน

13 นายชัยณรงค  ภูพิสิฐ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําพูน

14 นายอํานวย  แหยมยินดี สมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุตรดิตถ

15 นายประพัฒน  ชัชวาลชัยพรรณ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเชียงราย

16 นายชัยวิชิต  จันทะราม สมาคมกีฬาแหงจังหวัดบึงกาฬ

17 นายชัยธัช  หวังสม สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุรินทร

18 นายกอเกียรติ  อินทรักษ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดสุราษฎรธานี

19 นายปริญญา  เสนาวรานนท สมาคมกีฬาแหงจังหวัดปตตานี

20 นางสมจินตนา  ศิลปทองทิพย สมาคมกีฬาแหงจังหวัดขอนแกน

21 นายสันติ  ทวดเสนา สมาคมกีฬาแหงจังหวัดกําแพงเพชร

22 นายปลวัชร  รุจิรกาล สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครสวรรค

23 นางสาวพัณณวลัย  โฉมยงค สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครปฐม

24 นางสาวจันทิมา  รัตนะ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดพัทลุง

25 นายพนมพร  เอี่ยมสะอาด สมาคมกีฬาแหงจังหวัดนครปฐม

26 นายประดิษฐ  นาทวิชัย สมาคมกีฬาแหงจังหวัดชัยนาท

27 ดร.พิษณุ  แกวนัยจิตร สมาคมกีฬาแหงจังหวัดลําปาง

28 นายไตรศักดิ์  รักใหม สมาคมกีฬาแหงจังหวัดพัทลุง

29 นายทองจริง  ศิริไพบูลย การกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

30 นายอํานาจ  ชางกลึงดี การกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผูสําเร็จการอบรม
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