
ล าดบั รหสันสิติ ชือ่ สกลุ คณะ ชมรมกฬีา

1 5211101448 นายสรยทุธ สชุาตพิงศ์ มน. แฮนดบ์อล

2 5210600416 นายกษิดิเ์ดช ประวตัเิลศิรักษ์ ศษ ฟตุบอล

3 5210600670 นายวชัรพล ทับลัง ศษ ฟตุบอล

4 5210600963 นายศรณย์ เดชอรัญ ศษ ฟตุบอล

5 5210600059 นายพรีะพงศ์ วงเวยีน ศษ คาราเต ้

6 5510800470 นายพรีะเทพ ศลิาออ่น สค เทควนัโด

7 5510600331 น.ส.ธนาทพิย์ เกษเทยีร ศษ ฮอกกี้

8 5510600381 น.ส.ทพิวรรณ แดงสวุรรณ ศษ กรฑีา

9 5510600870 นายศวิพร สนุทรวภิาต ศษ กรฑีา

10 5511300209 นายก าพล แกว้ท าโพธิ์ บธ บาสเกตบอล

11 5510800461 นายปรชีาชาญ บรรจงศภุมติร สค รักบี้

12 5610600871 นายธรีวตั ผอ่งใส ศษ เทควนัโด

13 5611400019 นายสริวชิญ์ ผณนิทรารักษ์ เทคนคิฯ ทางน ้า

14 5610201381 น.ส.กชกร เกดิแกว้ ประมง ทางน ้า

15 5610600065 นายณัฐวฒุิ เอีย่มสะอาด ศษ ฮอกกี้

16 5610600421 นายธนพล พรหมศรสีขุ ศษ ฮอกกี้

17 5610600631 นายอดศิวร สภุาวงษ์ ศษ ฮอกกี้

18 5610600456 น.ส.นันทัฐพร วรีะเสถยีร ศษ เปตอง

19 5610600341 นายเจษฏากร ขันทอง ศษ แบดมนิตัน
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ล าดบั รหสันสิติ ชือ่ สกลุ คณะ ชมรมกฬีา

1 5610600561 นายวทิยา แกว้บังตู ศษ ดาบสากล

2 5611300553 นายชนิวตัร ธรรมเนยีม บธ ดาบสากล

3 5610600324 น.ส.จฑุามาศ กมิเซยีะ ศษ ดาบสากล

4 5610300258 น.ส.จนิตภา วจิติรจ่ัน วน เรอืพาย

5 5611000096 น.ส.ปาณศิา วจิติรจ่ัน อก เรอืพาย

6 5610600880 น.ส.ป่ินทอง พริยิธาดาวงศ์ ศษ ฟตุบอล

7 5610600551 น.ส.พจนยี์ กนัยามา ศษ ฟตุบอล

8 5610600332 น.ส.จฑุามาศ แตงขาว ศษ ฟตุบอล

9 5610600626 นายสรศักดิ์ นันทพันธ์ ศษ ฟตุบอล

10 5610202400 น.ส.พมิพช์นก ประสานพรรณ์ ประมง คาราเต ้

11 5610600375 นายณัฐพล กอ่พัฒนาชยัเจรญิศษ โบวล์ ิง่

12 5610800382 นายชติโิธรค์ ภัทรเศษฐไชย สค รักบี้

13 5610800463 นายกอ้งกฤษฏ ศรสีโุข สค รักบี้

14 5610101751 นายณภัทร เลาหสนินุรักษ์ เกษตร รักบี้

15 5611100856 นายวชริวชิญ์ บัณฑติย์ มน. รักบี้

16 5610600723 นายชาญวทิย์ เศลาอนันต์ ศษ รักบี้

17 5610600413 น.ส.ทพิวรรณ เทยีมหลา ศษ บาสเกตบอล

18 5610800633 นายพรีพล คณุประเสรฐิ สค เทเบลิเทนนสิ
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ล าดบั รหสันสิติ ชือ่ สกลุ คณะ ชมรมกฬีา

1 51060242 นายรชต ศรลีานุช ศษ รักบี้

2 5310102299 นายวรพล สวุรรณวรบญุ เกษตร แฮนดบ์อล

3 5310102256 นายกานพศิทุธิ์ ปรัชญานาวนิ เกษตร แฮนดบ์อล

4 5310602356 นายเสถยีร ใจปลืม้บญุ ศษ เทควนัโด

5 5310602151 นายนฤดล นวิาสกลุ ศษ ทางน ้า

6 5310602291 นายศตวรรษ เนตรทพิย์ ศษ ฟตุบอล

7 5310804404 นายกรีติ เรอืนกนัต์ สค รักบี้

8 5310602119 นายทศพล สขุพล ศษ รักบี้

9 5410600436 น.ส.บณุยาพร เอกกลุ ศษ ดาบไทย

10 5410600801 นายพลาธปิ พริามรักษ์ ศษ แฮนดบ์อล

11 5410600568 นายเลศิวริยิะ ศรภีมูวิงศ์ ศษ ทางน ้า

12 5410600584 น.ส.วรพรรณ นวลศรี ศษ กรฑีา

13 5410600789 น.ส.กนกวรรณ รัศมยีงูทอง ศษ กรฑีา

14 5410600614 นายวฒันา จังธนสมบัติ ศษ ฟตุซอล

15 5410600886 น.ส.ลลติา บัวขาว ศษ ยโูด

16 5410600711 นายอภรัิกษ์ นาคพนิ ศษ รักบี้

17 5410600797 นายพงศภ์วูศิ วฑิรูยพั์นธ์ ศษ เทเบลิเทนนสิ

18 5510100028 น.ส.กฤตยิาภรณ์ นนกระโทก เกษตร เทควนัโด

19 5510639989 น.ส.กรปรยีา ยาแกว้ ศษ เทควนัโด

20 5510500204 นายชตุเิดช สรุะดม วก ทางน ้า

21 5510600837 นายธวชัชยั จ าปาบญุ ศษ วอลเลย์

22 5510600284 น.ส.กนกวรรณ แสงอรณุ ศษ วอลเลย์

23 5510600594 น.ส.สภุาพร ศรเีพ็ญ ศษ วอลเลย์

24 5510600632 น.ส.จารวุรรณ เทยีมไธสง ศษ ฮอกกี้

25 5510600641 น.ส.พมิพศ์ริ ิ ศริขิอนแกน่ ศษ ฮอกกี้

26 5510600659 น.ส.สมัชชา ปิยะวฒุ ศษ ฮอกกี้

27 5510600458 น.ส.นฤมล ศรจัีนทรม์าก ศษ ฮอกกี้

28 5510600853 น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ ศษ ฮอกกี้

29 5510600047 นายชนิวฒัน์ นลิวงศ์ ศษ ฮอกกี้

30 5510600543 นายวชัรพงษ์ นพรัตนธ์นากร ศษ ฮอกกี้

31 5510600373 น.ส.ดวงกมล เพ็ชรไสดี ศษ กรฑีา
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ล าดบั รหสันสิติ ชือ่ สกลุ คณะ ชมรมกฬีา

1 5510600217 น.ส.อรพรรณ ออ้มนอก ศษ ดาบสากล

2 5510800453 นายกา้วเกยีรติ บญุบ ารงุ สค ดาบสากล

3 5510800585 นายพลูอนันต์ ปิยะอนันต์ สค ดาบสากล

4 5510600527 นายยศพร รักตปิระกร ศษ ตะกรอ้

5 5510600314 น.ส.ขวญัภริมย์ สอีอน ศษ ตะกรอ้

6 5510600403 นายธนศักดิ์ หนูเยาว์ ศษ ฟตุบอล

7 5510600781 นายพงศธร วจิบ ศษ ฟตุบอล

8 5510600187 นายสราวธุ ศลิาราช ศษ ฟตุบอล

9 5510600446 น.ส.ปวรศิา จันสา ศษ ฟตุบอล

10 5510600748 นายตอ่พงศ์ มัธยมานันท์ ศษ บาสเกตบอล

11 5510600471 นายพงศธร พรมมา ศษ บาสเกตบอล

12 5511304638 น.ส.สวุนันท์ ฉัตรเกษมสกลุ บธ คาราเต ้

13 5510600128 น.ส.ปรยีาณัฐ จันทรวฒัน์ ศษ ซอฟทบ์อล

14 5510600071 นายทัตเทพ สขุเจรญิ ศษ ซอฟทบ์อล

15 5510601116 นายเอกราช ทาสี ศษ ซอฟทบ์อล

16 5510601043 นายวรพล เวยีงแกว้ ศษ ซอฟทบ์อล

17 5510600152 นายรัชพล บญุสรา้ง ศษ ซอฟทบ์อล

18 5510600799 นายภานุวฒัน์ สขุมว่ง ศษ ซอฟทบ์อล

19 5510600039 นายจารภุมู ิ กลุทอง ศษ ซอฟทบ์อล

20 5510601027 นายยทุธนา วนาสวุรรณกลุ ศษ ซอฟทบ์อล

21 5510601108 นายอฐัพล ฟุ่ มเฟือย ศษ ซอฟทบ์อล

22 5510100621 นายปภาวนิ สวสัดรัิกษ์ เกษตร ครอสเวริด์

23 5510602368 นายสราวฒุิ จันทรแ์ดง ศษ ยโูด

24 5511100871 นายประพนธ์ บญุริว้ มน รักบี้

25 5511100854 นายเดชธนา บ ารงุรอดปัญญา มน รักบี้

26 5511100889 นายวรีวฒัน์ มา้จนี มน รักบี้

27 5510800607 นายธรีวทิย์ แกว้เลือ่น สค รักบี้

28 5510800534 นายขจรภพ พงศพ์ริยิาภรณ์ สค รักบี้

29 5510702311 นายคณณิพัฒน์ พลสธุรรม์ ศศ มวย

30 5510600829 น.ส.อมรรัตน์ อปุรี ศษ ยงิปืน

31 5510500239 นายพลโชค พึง่อ าพลศรสีขุ วก เทเบลิเทนนสิ

32 5511300322 นายณัฐพล โชคดพีาณชิย์ บธ แบดมนิตัน
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ล าดบั รหสันสิติ ชือ่ สกลุ คณะ ชมรมกฬีา

1 5210600955 นายวศิรตุ พลพาล ศษ ฟตุบอล

2 5210600793 นายสริทัต รัตนเลขา ศษ เทเบลิเทนนสิ

3 5310602321 นายสชัฌกร พทิาค า ศษ ฟตุบอล

4 5410300441 นายคชกรชิ ผลานสิงค์ วน. ดาบไทย

5 5410300891 น.ส.พัชรนิทร์ สอนไวย์ วน. ดาบไทย

6 5410301161 นายศภุวชิญ์ พงศกรธนวฒัน์ วน. ดาบไทย

7 5410600100 นายธนวฒัน์ เชือ้สาตร์ ศษ ดาบไทย

8 5410600061 นายฐติวิสัส์ รัตนเย็นใจ ศษ แฮนดบ์อล

9 5410600827 นายโกวทิ นามมณฑา ศษ แฮนดบ์อล

10 5410600916 น.ส.สนุทรยี์ สขุเกษม ศษ วอลเลย์

11 5410600708 นายอนุพงศ์ สายบตุร ศษ ฮอกกี้

12 5410600690 นายสเุมธ ภมูพัิฒน์ ศษ ฮอกกี้

13 5410600533 นายมงคล สมัญญา ศษ ฮอกกี้

14 5410102436 น.ส.ชดิชนก ประกอบ เกษตร ดาบสากล

15 5410102932 นายสมฤกษ์ เลาหะวรตุมช์ยั เกษตร ดาบสากล

16 5410600495 น.ส.พชีญาภา สามสทีอง ศษ ดาบสากล

17 5410702727 น.ส.บัวทพิย์ สนัเทพ ศศ ลอนเทนนสิ

18 5410600401 นายนพรัตน์ ธศิรี ศษ เรอืพาย

19 5410600665 นายสหพล เดชอรัญ ศษ ฟตุบอล

20 5410600428 น.ส.นันทวรรณ หะนุมาน ศษ บาสเกตบอล

21 5411101611 น.ส.ภัทรวดี เทพวรรณ มน คาราเต ้

22 5410600525 นายระชชั นครพัฒน์ ศษ ฟตุซอล

23 5411100992 นายกติตพัิฒน์ ธรรมโยธนิ มน ฟตุซอล

24 5410102797 นายวสนัต์ แสงค า เกษตร ฟตุซอล

25 5411300339 น.ส.วชัรภีรณ์ บัวผัน บธ ซอฟทบ์อล

26 5410600231 น.ส.สพุชีา ธรรมชาติ ศษ ซอฟทบ์อล

27 5410600258 น.ส.อญัคณางค์ ด านงค์ ศษ ซอฟทบ์อล

28 5410600207 น.ส.ศริลิักษณ์ เอีย่มประไพ ศษ ซอฟทบ์อล

29 5411300312 น.ส.เชาวนณั์ฏฐ์ บญุฟัก บธ ครอสเวริด์

30 5410503058 นายกติเิชษฐ์ ตันวนรัตนส์กล วก ครอสเวริด์

31 5511100897 น.ส.ปวณีา รักษาชาติ มน คาราเต ้

32 5511100901 นายศภุ งามพงึพศิ มน คาราเต ้

33 5511100927 นายศวิกร พลายละมลุ มน คาราเต ้

34 5510600993 นายพชร เพ็ชรเรอืง ศษ ดาบไทย
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35 5510100052 น.ส.อสิรยี์ เนือ่งจ านงค์ เกษตร เทควนัโด

36 5510100010 น.ส.กมลรัตน์ กะประสทิธิจ์ติต์ เกษตร ฟตุบอล

ล าดบั รหสันสิติ ชือ่ สกลุ คณะ ชมรมกฬีา

1 5411000327 นายกลัป์สวุฒัน์ ชวิปรชีา อก ยโูด

2 5411101131 นายวรนิทร์ จติตข์วญั มน รักบี้

3 5410839986 นายณัชพล อนิทรพันธ์ สค. รักบี้

4 5410600941 นายกฤษณะ เพราเพรศิภริมย์ ศษ รักบี้

5 5410600967 นายพภิพ ทองจันทร์ ศษ รักบี้

6 5410800532 นายศรัณภัสร์ สมบญุธรรม สค. เทเบลิเทนนสิ

7 5410503635 นายทรงกลด ปรานวรีะไพบลูบ์ วก เทเบลิเทนนสิ

8 5410503180 นายเจษฎา สทุธปิระภา วก เทเบลิเทนนสิ

9 5510404531 นายรัชพล มิง่ชยัเลศิ วท ยงิธนู

10 5510600535 นายวชริณรงค์ ตนิราศี ศษ ยงิธนู

11 5510500255 นายเสฏฐวฒุิ โรจนวภิาต วก ทางน ้า

12 5510800569 น.ส.เอกอไุร ชมถาวร สค. ทางน ้า

13 5511300250 น.ส.จรยิา หา้นรัิตสิยั บธ ทางน ้า

14 5510100061 น.ส.พมิพน์ภา อตกิาฬคชสหี์ เกษตร หมากกระดาน

15 5511300175 นายโอฬาร โรจนะบรุานนท์ บธ หมากกระดาน

16 5510403039 น.ส.ธนพร เฮงภูเ่จรญิ วท หมากกระดาน

17 5510550627 นายชยธร ชืน่มณีวงศ์ วก หมากกระดาน

18 5510800143 น.ส.สลติา พสิฏิฐิพั์ฒนะ สค. หมากกระดาน

19 5510600721 นายชติพล เต็มนา ศษ วอลเลย์

20 5510600730 นายณัฐวฒุิ สงิหท์วศีักดิ์ ศษ วอลเลย์

21 5510600705 นายจรีศักดิ์ ชทัูพ ศษ วอลเลย์

22 5510601086 นายศรเทพ กลุวงศ์ ศษ วอลเลย์

23 5510300365 นายอภวิชั ด าหนูอนิทร์ บธ วอลเลย์

24 5510600985 น.ส.นภารัตน์ ทรัพยผ์ด ศษ เปตอง

25 5510600349 น.ส.ชดิชนก เอีย่มเนตร ศษ ลอนเทนนสิ

26 5511300284 นายปรวิฒัน์ สภุาพงษ์ บธ เรอืพาย

27 5510600357 นายณัฐกติติ์ แสนทวสีขุ ศษ ตะกรอ้

28 5510600021 น.ส.จรนิทร ชว่งโชติ ศษ ตะกรอ้

29 5510600209 น.ส.สรินิภา วงษ์ภรีะ ศษ ตะกรอ้

30 5510600390 นายเทดิพงษ์ เจรญิครีี ศษ ฟตุบอล

31 5510600225 นายอสิระ เทยีบสม ศษ ฟตุบอล
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32 5510600683 น.ส.กรกนก คชรัตน์ ศษ บาสเกตบอล

33 5510600144 นายพรชยั หว่งรักษ์ ศษ บาสเกตบอล

34 5510800551 นายพรีวชิ รุง่เจรญิ สค. โบวล์ ิง่

35 5510600179 นายศาสตรา คณุโทถม ศษ ซอฟทบ์อล

ล าดบั รหสันสิติ ชือ่ สกลุ คณะ ชมรมกฬีา

36 5510600101 นายนติธิร บญุสรา้ง ศษ ซอฟทบ์อล

37 5510600888 นายเอกฉัตร เขยีวคราม ศษ ซอฟทบ์อล

38 5510600845 นายนพดล ดสีวา่ง ศษ รักบี้

39 5510800500 นายนราธปิ จันทรล์ะมลุ สค. รักบี้

40 5510600365 นายณัฐชนน เกดิผล ศษ รักบี้

41 5510602325 นายศาสตรา อทัุยโรจนรัตน์ ศษ ครอสเวริด์

42 5510501944 นายพรีะวชิ คงเมอืง วก ครอสเวริด์

43 5511100820 นายสรวศิ วเิศษโสภากลุ มน รักบี้

44 5510800488 นายกฤษณะ นาคฤทธิ์ สค. รักบี้

45 5510900016 นายเกลา้ รันจรญู สตัวฯ ยงิปืน

46 5519300268 นายพัทธพล ขวญัชยัศักดา บธ เทเบลิเทนนสิ

วชิา ภาษาองักฤษ 4  reading


