
 
  

  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง นิสิตดีเด่นด้านกีฬา 
---------------------------- 

 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วย
การเสริมสร้างค่านิยมท่ีดีของนิสิต พ.ศ. 2553 และโดยอนุมัติของท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม  ครั้งท่ี 3/2555 
เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 และประกาศเรื่องการส่งเสริมนักกีฬาทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติไทยท่ีได้เข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีได้รับการคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา ดังนี้ 

 

1. น.ส.จิรพัฒน์  ตันตระชนิดา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5810100261   
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

2. น.ส.จีรภา  บุญสุด นสิิตชัน้ปีท่ี 1 คณะประมง เลขประจําตัว 5810200401  ได้รับคัดเลือก
ตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

3. น.ส.ศิริรัตน์  เปศรี นิสิตชัน้ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810400396       
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

4. น.ส.ธมลวรรณ  ภู่ประดับศิลป์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5810400400 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

5. นายณิสิทธ  จันทรากูลพงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5810500480 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

6. น.ส.อรณิช  เนตรมณี นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5810500480
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

7. น.ส.กรกนก  แสนปวง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600701  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

8. น.ส.กาญจนา  ละลาย นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600719  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

9. นายเคชวิน  สารีอาจ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600727    
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 
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10. นายณัฐพล  นามวัน นิสติชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600735   

ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

11. นายณัฐวุฒิ  อุดเจ่ง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600743    
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

12. นายธนกฤต  บุญอาจ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600751  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

13. นายภคนัย  คํามูล นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600760     
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

14. นายมหรรณพ  เดชศรี นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600778  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

15. นายรณชัย  จูงวงษ์สุข นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600786  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

16. นายวรภพ  พงษ์สุวรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600794  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

17. น.ส.ศิริขวัญ  วงษ์แก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600808  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

18. นายศิวพล  สุวรรณศรี นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600816  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

19. น.ส.สุดารัตน์  หมอผึ้ง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600824  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

20. น.ส.กรกนก  ศิริวาลย์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600832  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

21. น.ส.ศิรินทิพย์  ทองใหม่ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600841  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

22. น.ส.อลิสา  นะเรืองรัมย์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600859  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 
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23. นายอธิเจต  โมราวรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5810700152 

ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

24. น.ส.กชรัตน์  ภู่ระหงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5810800351
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

25. น.ส.สิริธร  นทีธร นิสิตชัน้ปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5810800360      
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

26. นายธีชกร  สุขปัญญา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5810800378  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

27. น.ส.อัมพวา  ท้วมอ้น นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5810800386  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

28. นายรตน  ไตรพจน์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5810800394    
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

29. น.ส.สิรินทร์ทรรศ์  พุทธศรี นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5810800408
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

30. น.ส.เกษรา  เกียรติอัชวะชัย นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5810900356 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

31. น.ส.พิสิฏฐา  เมฆอัมพร นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5810900364 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

32. น.ส.ณัฐชา  สนั่นเมือง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5811100949
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

33. นายพุฒิสิทธิ์  พรมนา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5811100957
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

34. นายสายชล  หญีตจันทร์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5811200439 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

35. นายณชพล  เฉลิมลักษณ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5811200447 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 
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36. น.ส.กนกพร  ดําจับ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5811300409    
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

37. น.ส.กรกานต์  ปึงพงศากุล นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5811300417 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

38. นายณัฐวีร์  กล่อมพงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5811300425 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

39. นายรามณรงค์  เสวกวิหารี นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5811300433 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

40. น.ส.เขมสิริ  สิริเวชะพันธ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5811300441 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

41. น.ส.กาญจนา  เพ็ญรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5811300450 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

42. น.ส.ฉัตรฑริกา  คล้ายสุวรรณ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 
5811300468 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

43. น.ส.วรนันท์  กลิ่มทิพย์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5811400454 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

44. นายพฤทธิกร  คุณประทุม นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5811300107
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

45. นายสิทธิ์  โชตนะพันธ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5811100817 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

46. น.ส.ปลายฟ้า  ทองดอนพุ่ม นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810400299
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

47. น.ส.อภิสราภรณ์  จันทรเ์รืองธนะ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5810400264 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

48. นายณัฐวัตร  อุตราศรี นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600361 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 
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49. นายราชันย์  นวิาสวงศ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5810600654

ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

50. น.ส.อาภาพร  พูลเกิด นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5810800181 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

51. น.ส.ศิถี  สนธิศิริกฤตย์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 5810900011
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 

 

จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 

          (รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน)       
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 


