
  
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจําปีการศึกษา 2557 

---------------------------- 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตราระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมค่านิยมท่ีดีของนิสิต         
พ.ศ. 2537 และประกาศเรื่องการส่งเสริมนิสิตท่ีมีผลงานดีเด่นด้านกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตท่ีได้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางด้านการกีฬา อันนับเป็นแบบอย่างท่ีดีงามท่ีสมควรได้รับการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงได้ทําการคัดเลือกนิสิตท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว 
ประจําปีการศึกษา 2557 
   

นิสิตท่ีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา 
คือ 

1. น.ส.ปุณฑริกา  ธัญญะวนิช นิสิตชั้นปีท่ี 3 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5614651497  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปีนหน้าผา ในการแข่งขันรายการ Hongkong bouldering championship ประเทศ
ฮ่องกง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

2. น.ส.ชรินทิพย์  สุวิสัน นสิติชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5721750367 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น ในการแข่งขันสุดยอดมวยไทยสมัครเล่นและก่ึงอาชีพ
นานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

3. น.ส.นพรัตน์  เลขอาวุธ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5721750410 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น ในการแข่งขันสุดยอดมวยไทยสมัครเล่นและก่ึงอาชีพ
นานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

4. น.ส.วิลาสิน ี ขําศรีบุศ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800619     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

5. น.ส.กาญจนา  สุขีวาส นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800487     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งท่ี 17 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

6. น.ส.คันธรัตน์  หนูราม นิสติชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611300642     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขัน Thailand Open International Taekwondo Championships 
2014 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

7. น.ส.รัชนีพร  เงินบํารุง นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600474    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขัน Thailand Open International Taekwondo Championships 
2014 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

8. นายฐาปนันท์  ฟักอังกูร นิสิตชั้นปีท่ี 6 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 53114800560 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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9. น.ส.กันยาวีธ์  มณีสมบัติกุล นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611300197 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 

10. นายนฤดล  นิวาสกุล นิสติชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602151    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ํา ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

11. นายพัฒนิศ  ชมพูแสง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5511300561   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ํา ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

12. น.ส.ศุภสุตา  สุนทรโชติ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700126
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ํา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งท่ี 17 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

13. นายคณวัฒน์  วัฒนรุ่งเรอืง นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5711101064
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ํา ในการแข่งขัน 2nd CSC Invitational Water Championship for Dato Lye 
Siew Weng Challenge Trophy 2014 ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

14. น.ส.กรหทัย  วัฒนรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5511350010
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ํา ในการแข่งขัน 2nd TYR South East Asian Swimming Championships 2015 

ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
15. นายอภิสิทธิ์  ฉํ่าศรี นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600677      

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งท่ี 17 ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

16. น.ส.ปวีณา  รักษาชาติ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5511100897   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งท่ี 17 ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

17. น.ส.วรรณพร  พูลเจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5715150515   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

18. น.ส.วาสนา  ทีวะเวช นิสติชั้นปีท่ี 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5410800630    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

19. น.ส.อัญชีรา  ศิริมหา นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710601012    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

20. น.ส.ณัญสรวงกร  คงจุฬากูล นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610600383 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Asia Junior Women Softball 
Championship 2015 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

21. น.ส.อนงค์นาฏ  พิเรศรัมย์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600563
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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22. น.ส.ปนัดดา  กรุมรัมย์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600547  

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 

23. น.ส.ศิรยา  ยิ้มกระจ่าง นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602313   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 

24. น.ส.สโรชา  โหลสกุล นสิิตชั้นปีท่ี 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5711101081   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 

25. นายนราวิชญ์  ทรงงาม นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600430  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟลอร์บอล ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

26. น.ส.ปริญญา  พานแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600458 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

27. นายต่อลาภ  ทรงวีระ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600405   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์เทนนิส ในการแข่งขัน The 2nd

 World Junior Soft tennis Championship 2014 
ณ เมือง Ahmedabad INDIA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

28. น.ส.ดาเรศร์  ศรีรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600725   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์เทนนิส ในการแข่งขัน The 2nd

 World Junior Soft tennis Championship 2014 
ณ เมือง Ahmedabad INDIA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

 
นิสิตท่ีได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ในปี

การศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 
  1. นายสิทธิชัย  ผิวเหลือง นสิิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600631    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยไทยสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  2. นายเฉลิมชาติ  ชัยสุวรรณ์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600377
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  3. นายเชษฐรพี  ต่างใจ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800465 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  4. นายปรัชญา  บูรพนาวิบูลย์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510500247 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  5. นายภูรินทร์  บุญวัตร์ นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600890      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
 
 



4 

  
 

 
  6. นายตรีภพ  รัตนพิภพ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610404843     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  7. นายหฤษฎ์  ผิวสอาด นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710500364 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  8. น.ส.อิสรีย์  เนื่องจํานง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5510100052 เข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
(เหรียญทอง) 

9. น.ส.กรพรรณ  พุทธิมาโน นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
5611000070 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  10. น.ส.ศศิภา  เภาแตง นิสติชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600600     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  11. น.ส.เปรมวิภา  บุญศรีภมิู นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610853192
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  12. นายณัฐธนนท์  ทับเจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800481
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  13. น.ส.สิริพิชญ์  รําพึงกิจ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5410800702   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  14. น.ส.ธัญชนก  จีรังสวุรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5410800711
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  15. นายชนะภัย  ชโูชติ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510502703     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  16. นายกรมิษฐ์  หาญปราบ นิสิตชั้นปีท่ี 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5725750213   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  17. น.ส.พรชนก  ยมจินดา นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเทนนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5711400410 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  18. น.ส.ศิริญญา  วงศ์สุวรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5611100848
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
 
 



5 

  
 

 
  19. น.ส.กรปรียา  ยาแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610639989   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  20. น.ส.สุรีรัตน์  อุทุมพร นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5410800541    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  21. นายปารินทร์  มัญญะหงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5711400061 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  22. น.ส.ชนิสรา  ด้วงกลัด นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610800706    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  23. นายกัญจน์  กระจกเหลี่ยม นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
5411000289 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  24. นายณัฐพล  จันทรวิมล นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710500402
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขัน 2015 Falcon Young Fencer Invitation ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  25. นายชินวัตร  ธรรมนิยม นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611300553  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  26. น.ส.อรประภา  อุปแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมสาสตร์ เลขประจําตัว 5710500411
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  27. นายวีรพล  สรสัสมิต นิสติชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602470    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  28. น.ส.ชิดชนก  ลิ้มวฒันะ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800473 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  29. นายวิทยา  แก้วบังตู นิสติชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600561     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  30. นายณัฐวัตร  จันทบาล นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710400611   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  31. นายเรืองฤทธิ์  แหเกิด นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5411300436   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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  32. น.ส.ชนกชนม์  อ่อนศรี นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710400881   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  33. นายพงษ์พิพัฒ  อ่อนธรรม นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5410300858 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  34. นายวชิรณรงค์  ตินราศี นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600535 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งท่ี 11 ประจําปี 2558 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  35. นายพัชรวัฒน์  วงศ์วศินกุล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510400714 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งท่ี 11 ประจําปี 2558 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  36. นายนันทณัฐ  เข่ือนเมือง นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5610300274   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งท่ี 11 ประจําปี 2558 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  37. นายชัชวุธ  พจน์สมพงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600367 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  38. น.ส.จิดาภา  สว่างสมพงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710502481 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งท่ี 11         
ประจําปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  39. นายภูวนัย  บุตรโท นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610500851  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งท่ี 11 ประจําปี 2558 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  40. น.ส.อารยะ  ภูมิจิตรอมร นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700193
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ํา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  41. นายธีรวัตร  ผ่องใส นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600871      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  42. น.ส.จิดาภา  ตาละอุปะละ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610545960 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  43. น.ส.ณัฐชา  คงมี นิสิตชัน้ปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 5721750049
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  44. น.ส.สินิทรา  ทองวันดี นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5711400070 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  45. นายภานุวัฒน์  สุขม่วง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600799   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  46. นายศาสตรา  คุณโทถม นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600179   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  47. นายธนาวุฒิ  อินทร์สมร นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602135 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  48. นายสกนธ์กาญจน์  เหรียญทอง นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420500108 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  49. นายจารุภูมิ  กุลทอง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600039    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  50. นายปวรุตม์  ณ สงขลา นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600861 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  51. นายนิติธร  บุญสร้าง นิสติชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600101    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  52. นายรัชพล  บุญสร้าง นิสติชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600152     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  53. นายเอกฉัตร  เขียวคราม นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600888 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  54. นายเอกราช  ทาสี นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510601116       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  55. นายสราวุฒิ  จันทร์แดง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510602368 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  56. นายวรพล  เวียงแก้ว นิสติชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510601043    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
  57. นายอัฐพล  ฟุ่มเฟือย นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510601108    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) 
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  58. นายทัตพงศ์  ทักษิณานันต์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600139 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014       

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  59. นายภูวดล  ศักด์ิวิจิตร นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ เลขประจําตัว 5530154557
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  60. นายธนากร  โพธิ์เวียงคํา นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600431
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  61. นายกฤตยชญ์  พิบูลรังสรรค์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5730308019 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  62. นายสุปัญญา  แทนลาน นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5730302789
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Thailand League 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  63. น.ส.จงจิตต์  บุญมี นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600537 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  64. นายสุเมธ  ภูมิพัฒน์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600690     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  65. นายปฏิภักด์ิ  ปัญญาพูนตะกูล นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5410400631 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  66. น.ส.ณัฏฐณิชา  อิทธิโสภณพิศาล นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710900311 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  67. น.ส.ธนพร  เทียรฆโรจนกุล นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5411300274
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  68. น.ส.ธนชัพร  เทียรฆโรจนกุล นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 
5411300371 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  69. น.ส.ลัชชา  เจริญประสาทกุล นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ เลขประจําตัว 
55630163019 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  70. น.ส.อรกัญญา  พิชัยรัตนพงศ์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมทศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610500168 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  71. นายสิทธิโชค  บุญศิริพันธ์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611300626 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคม ซูโดกุและเวิร์ดอัพ 
มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  72. นายชัยวัฒน ์ ชูวิทย์ตรัยเมธา นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5410503287 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคม    
ซูโดกุและเวิร์ดอัพ มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  73. นายศาตรา  อุทัยโรจนรัตน์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510602325
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคม ซูโดกุและเวิร์ดอัพ 
มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  74. นายอรรณพ  แจ้งเกิด นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700185   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคม ซูโดกุและเวิร์ดอัพ 
มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  75. นายพีรพล  คุณประเสริฐ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610800633
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  76. นายธนพล  สันติวัฒนธรรม นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610900361 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  77. น.ส.ชุติกาญจน์  พ่วงทอง นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5711200437 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ข่ีม้า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  78. น.ส.วภิารัตน์  วิทูธีรศานต์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510800623 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซูโม่ ในการแข่งขัน International Women Sumo ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
  79. นายภพตะวัน  ไชยวิเศษ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5710301949   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  80. น.ส.ภีรพรรณ  ผ่านแสนเสาร์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710600881 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  81. นายพีรพัฒน์  ดวงสร้อยทอง นิสิตชั้นปีท่ี 3 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5614402306
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  82. นายพงศกร  ป่ินวรสาร นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5721750201 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  83. นายชาญฤทธิ์  ฉากเขียน นิสิตชั้นปีท่ี 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5714600649  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  84. นายมนัสพล  กรแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5711200442 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  85. นายเตชิต  อุสสาหะ นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะสิ่งแวดล้อม เลขประจําตัว 5711500082       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  86. นายพีรพัฒน์  เพ่ิมสุวรรณเจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610700043 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         
ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  87. นายชิษณุพงศ์  แจ้งมาก นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาลัยการชลประทาน เลขประจําตัว 
5580100230 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         
ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  88. นายชยธร  ชื่นมุณีวงศ์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510501905
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  89. นายสรวิศ  ก่ิงแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710501905 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  90. นายสรรพ์พชร์  นวลพลบั นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700134 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  91. น.ส.ธนาปรางค์  เสถียร นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5511300331 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โบว์ลิง่ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  92. น.ส.ณัฐธิดา  เสรฐิลือชา นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5710100056 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา โบว์ลิ่ง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  93. น.ส.มัตติกา  มณีแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600277 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ คร้ังที่ 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  94. น.ส.ภัทรศิริ  ธนวัฒน์ นสิิตชั้นปีท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5414651540      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  95. น.ส.พัชรวดี  สุขเจริญ นสิิตชั้นปีท่ี 2 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5710302074      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  96. น.ส.สโรชา  สะมะแอ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300369      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 17 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  97. นายบวร  ชูช่วย นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700142 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  98. นายภาวิน  อนุศาสตร์สถิตชัย นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710700215 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  99. นายปริญญ์  กงทองลักษณ์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800589
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา      
ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  100. นายวรานนท์  เวศวิฑูรย์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510801077
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา     
ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  101. นายวชิรวิชต์ุ  บัณฑิตย์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5611100856
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา        
ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  102. นายทองเอก  กลัดพันธุ์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5511200034 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  103. นายนราธิป  จันทร์ละมูล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510800500
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา     
ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  104. นายเดชธนา  บํารุงรอดปัญญา นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5511100854 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  105. นายชิติสรรค์  ภัทรเศรษฐไชย นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610800382 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  106. นายศุภณัฐ  จินดาวรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510553260 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  107. นายเตชวัฒน ์ ก้อนแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510450223
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา      
ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  108. นายณัฐวัช  เฉลิมวรรณพงศ์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610601002 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  109. นายณัฐชนน  เกิดผล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600365  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา     
ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  110. นายเอกภพ  ทองเขียว นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610800684
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา     
ดิวิชั่น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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นิสิตท่ีได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปี

การศึกษา คือ 
  1. นายทองนาค  คําทอง นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600398     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  2. น.ส.ระวีวรรณ  อนันต์นทีไชย นิสิตชั้นปีท่ี 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5714600703
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  3. น.ส.กฤติยาภรณ์  นนกระโทก นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5510100028   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  4. น.ส.พจนรัตน์  สนธินาม นสิิตชั้นปีท่ี 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
5711001540 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  5. นายธารัน  ชัยสวัสด์ิ นสิิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600792 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  6. น.ส.พิชญา  อัครเศรษฐการ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710550167 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  7. นายปัญญาวุฒิ  ดังกลาง นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะประมง เลขประจําตัว 5410200047 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  8. นายพูลอนันต์  ปิยะอนันต์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5410200047 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
(เหรียญเงิน) 
  9. นายสมฤกษ์  เลาหะวรุตม์ชัย นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5410102932    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  10. นายก้าวเกียรติ  บุญบํารุง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510800453
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
(เหรียญเงิน) 
  11. น.ส.วราภรณ์  เอ้ืออารี นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600592  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งท่ี 11 ประจําปี 2558 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  12. นายรัชพล  ม่ิงชัยเลิศ นสิิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510404531    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งท่ี 11 ประจําปี 2558 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  13. นายวิศรุต  หาญสุวรรณพิสิทธิ์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510505885 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งท่ี 11          
ประจําปี 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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  14. นายวศิน  จารนานนท์ นสิิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410639987  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ํา ในการแข่งขันโปโลน้ําไทยแลนด์ลีก ประจําปี 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  15. นายธนธชั  ปึงพงศากุล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5511300233  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ํา ในการแข่งขันโปโลน้ําไทยแลนด์ลีก ประจําปี 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  16. นายอชิรธร  ฤกษ์ศุภพร นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610500150 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ํา ในการแข่งขันโปโลน้ําไทยแลนด์ลีก ประจําปี 2557 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  17. น.ส.จริยา  ห้านิรัติศัย นสิิตชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5511300250   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ํา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  18. น.ส.นภาพร  โพธิ์นิ่ม นิสติชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611300618     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ํา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  19. น.ส.อริสา  ศรีระษา นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300385      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ํา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  20. น.ส.พิมพ์ชนก  เลิศชัย นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
5711000616 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ํา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  21. น.ส.วรพรรณ  นวลศรี นสิิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600584   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ํา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  22. นายประศาสน์  มหาธนประทีป นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
5611050832 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันคาราเต้-โดชิงแชมปืแห่งประเทศไทย ปี 2558 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  23. น.ส.ศริทรา  ยอดรัก นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410402481     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขัน Pattaya Martial Arts Grand Championship 2015 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  24. น.ส.ภัทรวดี  เทพวรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5411101611
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขัน Pattaya Martial Arts Grand Championship 2015 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  25. น.ส.จารุวรรณ  เตียบไธสง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600632
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  26. น.ส.นวพร  ต้ังจิตชัชวาล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510546573 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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  27. น.ส.สมัชฌา  ขันธวุฒ ินสิิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600659   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  28. น.ส.พิมพ์ศิริ  ศิริขอนแก่น นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600641
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  29. น.ส.ปวรวรรณ  แพนเกาะ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600853
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  30. น.ส.ชนาทิพย์  เกษเพ็ชร นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600331
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  31. น.ส.นฤมล  ศรีจันทร์มาก นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600438
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  32. น.ส.มนัสนันท์  สุนทรวิเศษ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600537
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  33. น.ส.สุปรียา  เชื้อน่วม นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600555   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  34. น.ส.ศุภกานต์  อยู่นาน นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710601063  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  35. น.ส.อรไพลิน  โกกิละวาที นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 55711300563 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  36. น.ส.ชฎาธาร  สันทิศ นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธึรกิจ เลขประจําตัว 5711300521     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  37. นายอนุพงศ์  สายบุตร นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600430 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  38. นายอาทิตย์  อินทไทร นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600754   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  39. นายมงคล  สุมัญญา นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600533     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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  40. นายพลิภัทร  อุทัยรัตนกิจ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 56110300448
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  41. นายสถาพร  พาขุนทด นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600618   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  42. นายเมธัส  เอ่ียมผาสุก นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5611100881  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  43. นายอดิศวร  สุภาวงษ์ นสิิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600651   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  44. นายวชิรพงษ์  นพรัตน์ธนากร นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510600543 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  45. นายพุฒืพล  สงครามยศ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600865
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  46. นายศศศักด์ิ  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710800627 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  47. นายณัฐพล  กล่อมจิตร นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600709  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  48. นายนพคุณ  บุญชัยเดช นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600806 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  49. นายวริศ  ศิริขันธ์ นิสิตชัน้ปีท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5414503044 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
(เหรียญเงิน) 
  50. นายสุทธิพงษ์  พาขุนทด นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5320601085 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  51. นายกรพล  ศรีวรขาน นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611300600 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  52. นายณับวุฒิ  เอ่ียมสะอาด นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600065 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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  53. นายศรัณย์  ภิญโญวิทยาวงศ์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 
5611300189 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  54. น.ส.ปารณีย์  อําพาศ นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310601856    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  55. น.ส.ชลัมพร  แก่นม่ัน นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602011   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  56. น.ส.รัตนา  สท้านวัตร์ นสิิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602399   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  57. น.ส.ญาดา  ศิริพรรณพร นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610900042 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  58. นายอธิศ  ห่อทอง นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611300634        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  59. น.ส.ชนิกานต์  กัลยวณิชย์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5410700091
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  60. น.ส.รสิกาญจน์  ศิริอริยรักษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5511400050 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  61. น.ส.อภิชญา  การบรรจง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5511300292
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  62. น.ส.สุชานชุ  สุขดานนท์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710900079 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  63. น.ส.สิวารัตน์  โอดทวี นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710601225   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  64. น.ส.กรกช  สุภาเนติรัตน ์นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310639985
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  65. นายจุฑาไท  วงศ์สมศรี นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5610102103  เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
(เหรียญเงิน) 
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  66. น.ส.ศรัญญา  คําบาง นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5621750519 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  67. นายภาคภูมิ  งามแฉล้ม นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5621750403 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  68. นายอานนท์  ประคองสุข นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600707
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
(เหรียญเงิน) 
  69. น.ส.ณฐกานต์  ชูสุวรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600102 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  70. น.ส.จิรวรรณ  ลีจ้อย นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5711400142 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  71. น.ส.ศิริลักษณ์  พ่ึงชาติ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710900362 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย          
ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  72. น.ส.สุรัสดา  พรหมสิรินมิิต นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510803363
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  73. น.ส.พิมพ์ณภา  อติกาฬคชสีห์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5510100061เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล  รอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  74. น.ส.พรอุมา  พรหมสิรินิมิต นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510803363เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  75. น.ส.ฐาปดี  สรรคภัณฑ์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510406321  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  76. น.ส.นภสร  บุณยะวัฒกุล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
5511000299 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         
ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  77. น.ส.ภัทริน  ไวยการ นิสติชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611351000      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  78. นายรณภัฎ  ฤทธิ์ดี นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800597 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 3 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
 
 



18 

  
 

 
  79. นายณัฐยศ  ยวงศรี นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5410800625      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  80. นายองอาจ  คุ้มประเสริฐ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600997
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  81. นายยศธนา  เจดีย์พราหมณ์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720600183 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  82. นายทิวัตถ์  แพระบํา นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
57210600926 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  83. นายอภิชาติ  พิกุลหอม นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600881 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  84. นายยศวินทร์  ไหมศรีทอง นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720600582 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  85. นายฐิติวัสส์  รัตนเย็นใจ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600061 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  86. นายไกรเพชร  เจนจบ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600023 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  87. นายนิติพล  สายแก้ว นิสติชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600180 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  88. นายกตัญญู  อริยา นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600030 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  89. นายเฉลิมเกียรติ  กันแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700207
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  90. นายสิทธิพงษ์  เชื้อสาย นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720600612 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  91. นายโกวิท  นามมณฑา นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600827  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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  92. นายพลาธิป  พิรามรักษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600801 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  93. นายณัฏฐ์  คําทอง นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5410100051 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  94. นายกิจภษร  สุทธิดี นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720601287 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  95. นายอภิชาต  เชิดดอก นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720601279 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  96. นายกานต์พิสุทธิ์  ปรัชญานาวิน นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5310102256 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  97. นายลภัส  ชูแทน นิสิตชัน้ปีท่ี 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5725750299 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  98. นายสุรเชษฐ์  หลงครุฑ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720601261 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  99. นายสิทธิกานต์  ปันแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420500043 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
 

นิสิตท่ีได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 
  1. น.ส.ผกามาส  พิลึก นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600136 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  2. นายเสถียร  ใจปลื้มบุญ นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602356   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  3. น.ส.ปวีณวัชร ์ ผาติเมธีรัชร์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600472
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  4. นายดนุนัย  ราชวงษา นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600407 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันรายการเกษตรศาสตร์ แชมเป้ียนชิพ ครั้งท่ี 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  5. นายมลรัฐ  บุญนาค นิสิตชั้นปีท่ี 7 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5210800202 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันรายการเกษตรศาสตร์ แชมเป้ียนชิพ ครั้งท่ี 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  6. นายธนโชติ  บัวใหญ่รักษา นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610546150 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  7. นายสิทธิกร  มณฑีรรัตน์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610402841  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  8. นายธนินทร์  สมบูรณ์นิรันดร์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710551490 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  9. Mr.Juan Pablo Campos Moreno นิสิตชั้นปีท่ี 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 
5715001218 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขัน Pattaya Martial Arts Grand 
Championship 2015 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

  10. นายธัญญขวัญ  สิทธิไชย นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5411101611
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขัน Pattaya Martial Arts Grand Championship 2015 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  11. น.ส.นีรนาท  ไชยโคตร นิสิชั้นปีท่ี 4 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5514652751 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  12. น.ส.เมสญา  แทนสง่า นิสิชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602241     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  13. น.ส.วชัรีภรณ์  บัวผัน นสิิชั้นปีท่ี 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5411200041       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล       
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  14. น.ส.วรัญญา  ศรีสังวาลย ์นิสิชั้นปีท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5411101085 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  15. น.ส.สุพีชา  ธรรมชาติ นสิิชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600231     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  16. น.ส.ศิริลักษณ์  เอ่ียมประไพ นิสิชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600207
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  17. น.ส.อัญคนางค์  ดํานงค์ นิสิชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600258  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  18. น.ส.วิษณี  บุญพิทักษ์กุล นิสิชั้นปีท่ี 5 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5410300351     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  19. น.ส.ปัญญาพร  เขียวขํา นิสิชั้นปีท่ี 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5411200041 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  20. น.ส.ภาวิณี  เจริญสุข นิสชิั้นปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510800658      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  21. น.ส.ปรียาณัฐ  จันทรวัฒน์ นิสิชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600128     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  22. น.ส.ณัฐธิดา  เทพจิตร นิสิชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700177     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  23. น.ส.สุดารัตน์  ประทีป ณ ถลาง นิสิชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710400637 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  24. น.ส.จามจุรี  กองแก้ว นิสิชั้นปีท่ี 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5711400118 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  25. น.ส.กนกวรรณ  เพชรกรจักร นิสิชั้นปีท่ี 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510750251 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  26. น.ส.ณภัทร  ชมธนานันท์ นิสิชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600977 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  27. นายบัณฑิต  ชมกุหลาบ นิสิตชั้นปีท่ี 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5210900738 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  28. นายสุธินันท์  หมีเหม นสิิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520602077 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  29. นายพรรษกร  ปัญญวัฒชิโล นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610703379 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  29. นายกิติเชษฐ์  ตันวนรัตนส์กุล นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5410503058 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคม    
ซูโดกุและเวิร์ดอัพ มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2014 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  30. นายพงศ์ธีรัช  กนกากร นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600499  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  32. น.ส.ชนิกานต์  พ่วงทอง นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5410900065 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ข่ีม้า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  33. น.ส.อาริยา  ชาญพิพัฒน์กุล นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5411303478
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ข่ีม้า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  34. นายธีรารัตน์  โชคศิริวิรยิกุล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510403730 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ข่ีม้า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  35. นายภูวพงษ์  มยุรา นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5610102103       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 43 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  36. น.ส.สุนิสา  สัญญารักษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 57103012082   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
(เหรียญทองแดง) 
  37. นายกิตติทัต  ป่ินวรสาร นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5711102036
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
(เหรียญทองแดง) 
  38. นายกรมพล  พัฒนาศักดิกุล นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610800650 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  39. นายอิศรา  ระวาสเสริฐ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5721700050 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  40. นายพงศกร  พุ่มแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520601399 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  41. นายปริวัฒน์  สุภาพงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5511300284 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  42. นายนพรัตน์  ธิศรี นิสิตชัน้ปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600401 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  43. นายปิยวัฒน์  ต้ังพรชัย นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600226 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  44. นายเจตน์อรุณ  พรมมา นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420602555 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  45. นายพิษณุ  คําหงษ์ษา นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420601079 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  46. นายชุติพงษ์  คําเหมือน นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600099 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  47. นายอวิรุทธ์  อ่อนฤทธิ์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5521700951 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  48. นายสมยศ  ศรีบัว นิสิตชัน้ปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720600256 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  49. น.ส.ประไพพร  แก้ววิจิตร นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600020 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  50. น.ส.นิศารัตน์  ช่อเชิดชูวงศ์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600196 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  51. น.ส.พิมพ์พรรณ  ซิพาชิน นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขประจําตัว 
5440201459 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  52. น.ส.ชฎาภรณ์  วงศ์กาฬสินธุ์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ          
เลขประจําตัว 5640301031 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  53. น.ส.ปาริสา  ประภานาวนิ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5620601897 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  54. น.ส.วชิุริน  กิตติพงศ์เดชา นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5621658264 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  55. น.ส.เบญจมาศ  พรหมบุตร นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720601252 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  56. นายอรรถพันธ์  เจริญศรี นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720600329 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  57. นายเทพทรงเกียรติ  เทียนทอง นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 
5410752911 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  58. นายศตพัฒน์  ด่านถาวรเจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510700891 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย          
ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  59. นายวัสกรณ์  มณีนาคทอง นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610551811 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         
ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  60. น.ส.ลลิตา  พิสิฏฐิ์พัฒนะ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510400143
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  61. น.ส.มินตรา  บุญสอาด นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310601627  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  62. น.ส.ศริญญา  เชื่อมเสรี นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5510502037
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  63. นายสารัช  นิมิตชัยกิจกุล นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5410505247 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย         
ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  64. นายเอกธนา  มะระหยก นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะประมง เลขประจําตัว 5710203599 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  65. นายธนพล  มินสาคร นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5711101285    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  66. น.ส.ธนพร  เฮงภู่เจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510403039  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  67. นายพงศ์ภูวิศ  วิฑูรย์พันธ์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600797  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  68. นายศรัณภัสร์  สมบุญธรรม นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5410800532
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  69. น.ส.ชิดชนก  เอ่ียมเนตร นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600349
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  70. น.ส.ชวิศา  เรืองศรี นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610800412 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  71. น.ส.ปารมี  บํารุงจิตต์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610800617    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  72. น.ส.พุทธรักษา  ผลิพืช นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800601  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  73. น.ส.บัวทิพย์  สันเทพ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5410702727   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  74. นายอํานาจ  พันธุ์ดี นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610601011      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 15 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  75. นายสรรเพชญ์  สุขวาสนะ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600657
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 15 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
 
  76. นายมงคลภัทร  เกยานนท์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5610700264
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  77. นายกฤษณะ  เพราเพริศภิรมย์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5410600657 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  78. นายอิทธิพัทธ์  ศรีบัวบาน นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610601029
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันรักบ้ี 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา     
ดิวิชั่น 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  79. นายสรวิศ  วิเศษโสภากุล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5511100820 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล     
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  80. นายณภัทร  เลาหสินนุรกัษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5610101751    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  81. นายชิณาฑิป  พงศ์รุ่งทรัพย์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610800471
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  82. นายก้องกฤษฎ  ศรีสุโข นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5610800463  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  83. นายธิษณะ  มงคลนัฏ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5611300154    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  84. นายก่อบุญ  งามวัฒน์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600995   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  85. นายธงไชย  ไชยเหล็ก นสิิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5714751523  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  86. นายอภิรักษ์  นาคพิน นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600711   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  87. นายสถาพร  วิลัยรส นิสติชั้นปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5511100919    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  88. นายประพนธ์  บุญริ้ว นสิิตชั้นปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5511100871   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  89. นายนพพล  ดีสว่าง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600845      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  90. นายวีระวัฒน์  ม้าจีน นิสติชั้นปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5511100889    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบ้ีฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  91. นายพัฒน์ดนัย  ลิมป์ธีระกุล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510500867 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  92. นายภัทรวิน  วันแก้ว นิสติชั้นปีท่ี 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5610800404    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  93. นายสัจจพล  นาคดิลก นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 5610900018
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  94. นายธนิช  จันทโรทัยไพจิตร์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5711400134 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  95. นายวิภาส  ยุวนะเตมีย์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410400640  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  96. นายวิศว  จันทประสพสุข นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600551
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  97. นายปฐม  โกญจนานันท์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5510100036 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  98. นายชยุตพล  ฮ่ันตระกูล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510505010 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  99. น.ส.สุภาพร  ประสมทรัพย์ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5620600360 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  100. น.ส.ดวงรัตน์  วงศ์คุ้มพงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710600717 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  101. น.ส.ปวีณพรรณ  พัชร์ภูกิตติกูล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 
5510754648 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  102. น.ส.พรทิพย์  สุทิพยกุล นิสิตชั้นปีท่ี 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5714700660  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  103. น.ส.พรพิมล  บุญนาม นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5620600201 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  104. น.ส.พจนารถ รักสกุล นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5621750349 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  105. น.ส.ชลธิชา  แจ้งสว่าง นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420500019 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  106. น.ส.เปรมิกา  แดงพรวน นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520601836 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  107. น.ส.นพรัตน์  หอมอุบล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600155 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  108. น.ส.ธัญญารัตน์  วรรณพิณ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600147 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  109. น.ส.มัณฑนา  ปานโพธิ์ศรี นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5620600840 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  110. น.ส.อุมาพร  รังกลิ่น นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600376 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  111. น.ส.เวณิกา  ไวลิม นิสติชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5320601140 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  112. น.ส.ศุภวดี  มีผลมาก นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720600248 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  113. น.ส.วงศ์เดือน  สวาทพร นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600315 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  114. น.ส.มัลลิกา  ถามูล นิสติชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310639977    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  115. น.ส.ปรวีรธ์ิดา  อัครวิวฒัน์กุล นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           
เลขประจําตัว 5320600801 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง      
ประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  120. น.ส.พิมพิพฒน์  ไชยวิเศษ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5411400040 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  121. น.ส.วรรณิศา  ท้าวประสิทธิ์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5411101077 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  122. นายณพสิทธิ์  บุญสม นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710751383 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  123. น.ส.จุฑามาศ  กาญจนวรุตม์ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
5511000159 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  123. นายสินชัย  เกตุแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600295 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  124. นายอภิสิทธิ์  ชวนอยู่ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600333 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  125. นายภานุเดช  เครืออุต นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5521700242 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  126. นายบุรฐิกร  จันอินตา นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5620600157 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  127. นายอลงกรณ์  เจือไทย นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600350 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  128. นายวรุตม์  ดํารงเกียรติสกุล นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์            
เลขประจําตัว 5420601362 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  129. นายอภิวัฒน์  วงศ์ษาชม นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600404 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  130. นายกฤษฎิ์  อาศวณิชยพันธุ์ นิสิตชั้นปีท่ี 7 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์            
เลขประจําตัว 5220600168 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  131. นายธารินทร์  เป๋าเงิน นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจําตัว 
5521700498 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  132. นายชวลิต  บุญภักด์ิ นสิิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5620600068 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  133. นายจตุรพล  กําป่ัน นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600040 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  134. นายณัฐวัฒน์  ขําครุธ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600104 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  135. นายฉัตรดนัย  สาลี นิสติชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5720600051 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  136. นายทัคษ์ดนัย  วงษ์สกุล นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600121 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  137. นายพีรภาส  กาญจนรัตน์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420602610 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันคาเด็นซ่า ฟุตซอล มินิยูลีก 2015 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
 
 



30 

  
 

 
  138. น.ส.อรพรรณ  น้ําจันทร์ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800538 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่า ประชาชนหญิง ถ้วย ข ปี 2557 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  139. น.ส.นิศากร  ลิมประเสริฐ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300377 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่า ประชาชนหญิง ถ้วย ข ปี 2557 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  140. น.ส.ประภาพรรณ  อ่อนดาบ นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 
5711300342 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่า ประชาชนหญิง ถ้วย ข 
ปี 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  141. น.ส.ดวงกมล  หงวนสง่า นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600415
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่า ประชาชนหญิง ถ้วย ข ปี 2557 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  142. น.ส.มณีรัตน์  ต่างศรี นิสิตชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600466  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คทูน่า ประชาชนหญิง ถ้วย ข ปี 2557 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  143. นายธวัชชัย  รักขัติวงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600126 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  144. นายธนวัฒน์  เชื้อสาตร์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600100 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  145. นายวริทธิธ์ร  ทองสุข นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600606 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  146. นายธนะสิทธิ์  พ่ึงน้อย นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600118 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  147. น.ส.วริศรา  สุขขัมภ์ นสิิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610601215   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  148. นายพชร  เพ็ชรเรือง นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600993  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  149. นายณัฐพล  อยู่เจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600063   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  150. นายกร  พานิชเจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600014   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  151. นายอุกฤษณ์  คงเอียด นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะประมง เลขประจําตัว 5610202949 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  152. น.ส.ณฐมณ  ขิระทาน นิสิตชั้นปีท่ี 4 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจําตัว 5514652696    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  153. น.ส.ยวมนต์  เกิดเกษม นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5410600452
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  154. น.ส.จรินทร  ช่วงโชติ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600021  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  155. น.ส.กุลดา  ยิ้มสีมา นิสติชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5520600015 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  156. น.ส.ขวัญภิรมย์  สีออน นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600314
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  157. น.ส.ภาณุมาศ  ชินมาตร นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เลขประจําตัว 
5540301382 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  158. น.ส.มนธิชา  ริมธีระกุล นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5620600203 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  159. น.ส.พรพิมล  ขอนแก่น นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5620600181 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  160. น.ส.นุสบา  กลางพิมาย นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600464
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  161. น.ส.ขนิษฐา  อันจะนะ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600278
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  162. น.ส.วินัดดา  บุญโคกส ีนิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5610600570
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  163. น.ส.สินีนาฏ  พิมล นิสิตชั้นปีท่ี 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5310602330     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  164. น.ส.สิรินภา  วงษ์ภีระ นิสิตชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5510600209 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  165. น.ส.สวุรรณา  กล้าหาญ นิสิตชั้นปีท่ี 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจําตัว 
5420600455 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  166. น.ส.จิรารัตน์  ทรงประเสริฐ นิสิตชั้นปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5610600308 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
 

จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

 

                    (รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน) 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


