
  
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตราระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537 
และประกาศเรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางด้านการกีฬา อันนับเป็นแบบอย่างที่ดีงามท่ีสมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติ
คุณนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงได้ท าการคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ประจ าปีการศึกษา 
2560 
   

นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 
1. นายศรายุธ  สมพิมพ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800190        

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน อายุไม่เกิน 20 ปี ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

2. นายรณชัย  จูลวงษ์สุข นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600786      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ในการแข่งขันรายการ AFC U-20 Futsall Championship 2017 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

3. นายอภิสิทธิ์  ฉ่ าศรี นิสิตชัน้ปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600677          
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในการแข่งขันรายการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

4. นายวชิรณรงค์  ติราศรี นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600535      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ     
(เหรียญทองแดง) 

5. นายภูวนัย  บุตรโท นิสิตชัน้ปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610500851      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ     
(เหรียญเงิน) 

6. น.ส.กัณยาวีร์  มณีสมบัติกุล นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5611300197      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ     
(เหรียญทองแดง) 

7. น.ส.จิดาภา  สว่างพาณิชย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710502481     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ     
(เหรียญทองแดง) 

8. นายธีรวัต  ผ่องใส นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600871            
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันรายการ Thailand Open 2016 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

9. นายณพล  ผลพานิช นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5611300197        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
(เหรียญทองแดง) 
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10. นายณรัช  วัฒนด ารงชาติ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5611300197       

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
(เหรียญทองแดง) 

11. นายพฤทธิกร  คุณประทุม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5811300107       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
(เหรียญทองแดง) 

12. นายพัฒนิศ  แสงชมพู นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5611300561       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
(เหรียญทองแดง) 

13. นายณัฐวีร์  กล่อมพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5811300425     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันรายการ The 1th International Taekwondo VTF President 
Cup 2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

14. นายศักดินันท์  คงกระพัน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600573      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันรายการ 1st WTF World Taekwondo Beach Championship 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

15. น.ส.เกษรา  เกียรติอัชวะชัย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5611300561 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันรายการ 10th World Taekwondo Poomsae 
Championship 2016 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

16. น.ส.จันทิกา  ใจสนุก นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5921609102 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ร่มร่อน ในการแข่งขันรายการ FAI Asian Paragliding Accuracy 
Championship 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

17. นายนราวิชญ์  ทรงงาม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600430   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันรายการ 8th Hong Kong Quadrangular Hockey Tournament 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

18. นายวรตม์  บุราคร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600583        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันรายการ Hong Kong Quadrangular Hockey Tournament       
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

19. นายไพศาล  ส าราญใจ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600900 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันรายการ Hong Kong Quadrangular Hockey 
Tournament ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

20. น.ส.อริษา  พรมนก นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911100983       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย อายุไม่เกิน 23 ปี ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

21. นายอาภากร  ศรีงาม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601041     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันรายการ Hong Kong Quadrangular Hockey Tournament       
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

22. นายชินวัตร  ธรรมนิยม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5611300553    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ             
(เหรียญทองแดง) 
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23. นายกัญจน์  กระจกเหลี่ยม นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 

5411000298 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ได้รับรางวัล          
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

24. นายนัฐภูมิ  ภู่สวัสดิ์ นสิติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600931          
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 39 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

 
นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ในปี

การศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 
  1. นายธีรัช  ควรจิโน นสิิตชัน้ปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 5914600308 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  2. น.ส.ชนัฎดา  กิ้มทอง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910753860       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  3. นายอนุวงศ์  ภารสมบูรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5914600308  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  4. น.ส.รัตน์ชนก  อุ่นตะขบ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600958    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  5. นายชัชวุธ  พจน์สมพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600367    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
(เหรียญทอง) 
  6. นายณัฐปคัลภ์  บุญยิ่งสถิตย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810501524 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  7. น.ส.สิริยาพร  ทองห่อ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800345       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันArmando Open ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  8. น.ส.ศรัณยา  ศรีไทยเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910900323เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันคาราเต้ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2016     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  9. นายศิวกร  บุญเจริญพันธ์ทวี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910700090
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันโชโตคัพ 2016 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  10. น.ส.สินิทธา  ทองวันดี นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการสัตวแพทยศ์ เลขประจ าตัว 
5711400070เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  11. นายศาตรา  อุทัยโรจนรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์  เลขประจ าตัว 5510602325 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  12. น.ส.รังสิยา  แสนอุบล นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 5610100020 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  13. น.ส.อรกัญญา  พิชัยรัตนพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์เลขประจ าตัว 
5610500168 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

14. นายชวิน  เอี่ยมวรวุฒิกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710500194  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

15. น.ส.ขวัญชนก  หันทยุง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
5815000515 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

16. น.ส.วรรณรัตน์  สายสวุรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5830501881 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

17. น.ส.ณิชมน  จันทรศิริ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910700731    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

18. นายวศิน  จารนานนท์ นสิิตชั้นปีที่ 7 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5410639987    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

19. นายอชิรธร  ฤกษ์ศุภพร นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610500150
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

20. นายอธิเจต  โมราวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810700152  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

21. นายพิชญา  โชตินวพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5721600934เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559        
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

22. นายวรัญชัย  จังศิริพรปกรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910700197 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

23. นายธัญภัทร  ชัยสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800299    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

24. นายณัฐธนนท์  ทับเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710800481  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

25. น.ส.ณัฐวรรณ  แก้ววิลัย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 5810100066         
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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26. นายพิพัฒน์  ผึ้งไผ่งาม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมสาสตร์ เลขประจ าตัว 5910554778 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

27. นายณัฐวุฒิ  เจริญรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800523    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

28. นายณฐวัชร  ปาลวัฒน์วไิชย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800281 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

29. นายหฤษฎ์  ผิวสอาด นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710500364  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

30. นายเชษฐรพี  ต่างใจ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5711139991      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

31. น.ส.กรปรียา  ยาแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510639989     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

32. น.ส.รัชนีพร  เงินบ ารุง นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600474    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

33. น.ส.ณัฐภัสสร  เลอศิริพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
5811000120 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

34. น.ส.กฤตขณัธ  สินสอน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
5911000075 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

35. น.ส.ศุภิสรา  วงศ์ลิมปิยะรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810600603 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

36. น.ส.คันธรัตน์  หนูราม นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610639999 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

37. นายภูรินทร์  บุญวัตร์ นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600890 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

38. นายณชพล  เฉลิมลักษณ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5811200447 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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39. นายณัฐพล  ศรีสันต์ นิสติชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600344       

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแขง่ขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

40. นายปริญญา  ยาแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800157      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

41. น.ส.พจนรัตน์  สนธินาม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
5711001540 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

42. น.ส.พรชนก  ยมจินดา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจ าตัว 
5711400410 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

43. น.ส.อุษณีย์  นิลละเอียด นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911100860 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันเทควันโดเกษตรศาสตร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

44. น.ส.วันวิภา  สังกฤษ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เลขประจ าตัว 
5840306312 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

45. น.ส.กัณยานี  คนเพียร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร      
เลขประจ าตัว 5740100127เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

46. น.ส.ชลธิชา  ชอบประดิษฐ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
เลขประจ าตัว 5740100836 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

47. น.ส.ทองพัน  อุปชา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขประจ าตัว 5740450748
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

48. น.ส.ลลิตา  ผานค า นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5840204200 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

49. น.ส.ธนันชนก  เจี้ยมกลิ่น นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
5921700096 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

50. น.ส.เบญจมาศ  พรมบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720601252 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

51. น.ส.ดรุณี  แดงจ้อย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะประมง เลขประจ าตัว 5910200046  เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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52. น.ส.พนิดา  สุนาวี นิสิตชัน้ปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 

5920600730    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

53. น.ส.ชฎาภรณ์  วงศ์กาฬสินธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ            
เลขประจ าตัว 5640301031 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

54. น.ส.รัชนีกร  ธนกุล นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขประจ าตัว 5640402946   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

55. น.ส.ปาริสา  ประภานาวนิ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5620601897 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

56. น.ส.พัทธมน  สาระมัย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขประจ าตัว 5640404931
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

57. น.ส.วงศ์วรรณ  ลุนบง นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขประจ าตัว 5640403144
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

58. นายศักดินันท์  อ่อนสลุง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600213 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

59. นายธนากร  ชาวบ้านเกาะ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600108 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

60. นายสิทธิโชค  เขียวรอด นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600853เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

61. นายศุภเดช  ช้างน้อย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600230เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

62. นายจรินรัตน์  ค าระสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600027 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

63. นายชินฤทธิ์  ชัตไพบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาสาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600926เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

64. นายภานุพงศ์  ทองดีเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาสาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5620600831 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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65. นายไพบูลย์  ณะพรานบุญ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 

5920600853เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

66. นายพิพัฒน์  โพธิ์แก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600748เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

67. นายรัตนกร  ยะอนันต์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600191 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

68. นายเอกสิทธิ์  เจริญสุข นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710601039 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

69. นายกฤษฎา  มาตายะสี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600390 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

70. นายวัชระ  โสภาศรี นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910600605  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

71. นายภูวนิษฐ์  สีมาวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600175 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

72. นายณัฐพงษ์  จรัสศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 5820100620 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

73. นายศักราช  พันตารัก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
5721750260 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

74. นายปรีชา  กองขุนทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600124 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

75. นายคุณานนท์  ตันเจริญสุข นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5620600050 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

76. นายสมยศ  ศรีบัว นิสิตชัน้ปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600256 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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77. นายกรธวัช  มหานิยม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 

5721700017 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

78. นายตรัย  บุญรักษา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5620600114  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

79. น.ส.ปาริสา  ประภานาวนิ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5620601897 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

80. นายราชันย์  นวิาสวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600654   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 2017 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

81. นายพงศกร  พุ่มแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5520601399 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขัน Macao International Dragon Boat Races 
2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

82. นายสุทธิพงษ์  ดวงกาญจนา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600791 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

83. นายสถาพร  พาขุนทด นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600618    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

84. นายพลิภัทร  อุทัยรัตนกิจ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5611300448
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

85. นายอดิศวร  สุภาวงษ์ นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600651     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

86. นายณัฐพล  กล่อมจิตร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600709   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

87. นายสมบัติ  ทองอ้ม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810639984       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

88. นายธนภัทร  ขานไข นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800361       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

89. นายชัยวิทย์  ทองทิพย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300222    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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90. นายภูเบศ  ลิโมทัย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300141         

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

91. นายวชิรพงษ์  นพรัตน์ธนากร นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5510600543 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

92. นายภานุมาศ  ขันทอง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610602335    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

93. นายวิชชากร  ธรรมจักร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวนศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810302785      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

94. น.ส.นฤมล  ศรีจันทร์มาก นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600438 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

95. น.ส.ปวรวรรณ  แพนเกาะ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600853 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

96. น.ส.มนัสนันท์  สุนทรวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600537 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

97. น.ส.นันทัชพร  วีระเสถียร นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600456 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

98. น.ส.ปนัดดา  กรุมรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600547    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

99. น.ส.อนงค์นาฏ  พิเรศรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600563 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

100. น.ส.สโรชา  โหลสกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5711101081   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

101. น.ส.ชฎาธาร  สันทิศ นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5711300521    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

102. น.ส.อลิสา  นะเรืองรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600859 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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103. น.ส.ศิริขวัญ  วงษ์แก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600808  

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

104. น.ส.กรกนก  แสนปวง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600701  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

105. น.ส.ศุภกานต์  ส่งพันธ์นธีกูร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810600581 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

106. น.ส.เบญจวรรณ  สัตตบุตร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601032 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

107. น.ส.ณัฐสุดา  ยอดเครือ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600389 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

108. น.ส.ผุสดี  จันทค ามา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600713 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

109. น.ส.ปริญญา  อุทิศรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600691 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันฮอกก้ีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

110. น.ส.ณัฐรินี  มุสิกโปดก นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ เลขประจ าตัว 5930105391 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

111. น.ส.ชุติมา  จ าปาทอง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601024    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

112. น.ส.จารุวรรณ  เตียบไธสง นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600632
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

113. น.ส.สุปรียา  เชื้อน่วม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600555   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

114. นายจิรกิต  ทวีศักดิ์เจริญผล นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5610550963เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

115. นายสรวิศ  กิ่งแก้ว นิสติชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710501905  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

116. นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5711300491 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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117. นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 

5511300195 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

118. นายชิษณุพงศ์  แจ้งมาก นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5580100230 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

119. นายพีรพัฒน์  เพ่ิมสุวรรณเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5610700043 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

120. น.ส.ภัทริน  ไวยการ นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5611351000     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

121. นายธเนศ  เชื้อบุปผา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810500218 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

122. น.ส.ชิดชนก  ลิ้มวัฒนะ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710800473 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

123. นายสรรพ์พชร์  นวลพลับ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710700134 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

124. นายณัฐวัตร  จันทบาล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710400611   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

125. นายก้าวเกียรติ  บุญบ ารุง นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510800453 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

126. นายกฤติน  รุจิแสงวิทยา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910900315 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

127. นายอารยะ  ภูมิจิตรอมร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710700193 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

1298. นายภานุวฒัน์  สุขม่วง นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600799  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

119. นายนิติธร  บุญสร้าง นสิิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600101    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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130. นายเอกราช  ทาสี นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510601116       

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

131. นายวรพล  เวียงแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510601043    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

132. นายธนากร  โพธิ์เวียงค า นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600431
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

133. นายอรรถพล  เกตุขุนทด นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600539
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

134. นายวชัรพงษ์  หวังตุ่มกลาง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710601195 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

135. นายมหรรณพ  เดชศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600778  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

136. นายจิรภัทร  ลาพิกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5820600045 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

137. นายกนธี  วชัรภูมิ นิสติชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600867       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

138. นายกวินพัฒน์  อชิรถิรโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810600930 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

139. นายวศิน  ทองสังข์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910500261 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขนั Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

140. นายรัชพล  บุญสร้าง นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600152    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

141. นายศาสตรา  คุณโทถม นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600179
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

142. นายภานุภาพ  ธนปรชีานันท์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810701850เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Softball Esan Tournament ครั้งที่ 35   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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143. นายพงศ์พล  พุกบัว นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600288     

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

144. นายสิริราชย ์ ผจงกิจพิพัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810803202เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

145. นายณัฐวุฒิ  หรรษภิญโญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810500200 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

146. นายปริญญ์  กงทองลักษณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710800589 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

147. นายสรรเพชต์  สุปวาสนะ นิสิตชั้นปีที่ 7 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5410600657
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

148. นายกรธวัช  ยอดขันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810700101  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

149. นายสิริวชัร์  สรวัสดิ์ นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810802940     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

150. นายณัฐวัช  เฉลิมวรรณพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5610601002 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

151. นายอิทธิพัทธ์  ศรีบัวบาน นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610601029
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

152. นายเฉลิมภัทร  เกยานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5911200066เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

153. นายจิรพัฒน์  ตันตระชนิดา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร เลขขประจ าตัว 5810100261  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

154. นายชัยณรงค์  ทรัพย์สุขสมบัติ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810800203 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

155. นายณภัทร  เวชชาชีวะ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600310 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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156. นายนันทวัฒน์  สนแจ้ง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800337 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

157. นายชชัชัย  สวัสดิ์มงคล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวนศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810301835    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

158. นายก่อบุญ  งามวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600995   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

159. นายรณภัฏ  ฤทธิ์ดี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710800597      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

160. นายสิปปกรณ์  ระหงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911100975  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

161. นายโอบมงคล  วชิรานวุงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710746282เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

162. นายอ านาจ  พันธุ์ดี นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610601011     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

163. นายชิณาทิป  พงศ์รุ่งทรัพย์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610800471
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

164. นายอันติมา  วังปรีชา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810802192   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทสโมสร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

165. น.ส.กัญญาณัฐ  นาคพลกรัง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910600842 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันฮอกก้ีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

166. น.ส.สุนทรี  ชินชัย นิสติชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600611       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

167. นายปัณณ์  ฉิมสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300362    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

168. นายศุภโรจน์  โสภาค นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300109      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

169. นายราชภพ  จันทร์กูล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
5811002637 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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170. นายสมบัติ  จอนนิล นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710451533     

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
171. นายปิยวัฒน์  ปิยวัชรวจิิตร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300656

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
172. นายภวูพงษ์  มยุรา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาสาสตร์ เลขประจ าตัว 5710639931      

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
173. น.ส.ภีรพรรณ  ผ่านแสนเสาร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 

5710600881 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

174. น.ส.สิสา  สัญญารักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวนศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710302082      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

175. น.ส.ฐิติรัตน์  ศรีสร้อย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะประมง เลขประจ าตัว 5910201646 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

176. น.ส.ฉัตรพิมล  มลมาด นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาสาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600514   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

 

นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปี
การศึกษา คือ 
  1. นายปิยพัทธ์  รักษาทรัพย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600831  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันรายการ PSU Softball Cup ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  2. นายทศพล  ถาวรวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600733       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  3. นายศักดิ์ศรัณย์  อ าพรพัน นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600979  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  4. น.ส.กุลจิรา  คงดี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910700201 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา แบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
(เหรียญเงิน) 
  5. น.ส.อลิษา  ทรัพย์นิธิ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910500295   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  6. นายรัชตานนท์  พิมพ์สอน นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510639971 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  7. นายพีรพล  คุณประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610800633   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  8. นายพงศกร  คุณประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600492  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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  9. นายพงศ์ธีรัช  กนกากร นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600499     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  10. นายศิรวิทย์  พวงทิพย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300371    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  11. น.ส.อัจฉราวรรณ  พรมชัย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810639992 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  12. นายทิตย์ภวัตร์  มุ่งแฝงกลาง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600750
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  13. นายเลิศมงคล  ปิ่นแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600491   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  14. นายฐิติศักดิ์  หอยทอง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800515    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  15. น.ส.วาทิณี  เอ้ืออารี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600671       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
“พระมหากษัตริย์นักกีฬา” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  16. น.ส.สาริน  บางแสนอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะประมง เลขประจ าตัว 5820200489 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันยิงธนูเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “พระมหากษัตริย์
นักกีฬา” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  17. นายวรัญญู  ขจรชีพพันธุ์งาม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800173 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันโชโตคัพ 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  18. นายอรรณพ  แจ้งเกิด นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710700185    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  19. นายกิตติคุณ  ปาค ามา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910502271 
เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  20. น.ส.อมรรักษ์  จันทร์ศิริโชค นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910850270 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  21. น.ส.ปิ่นทอง  พิริยธาดาวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600880 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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  22. น.ส.พจนีย์  กันยามา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600511      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  23. น.ส.ปาลิตา  โปเซี้ยว นิสติชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600822      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  24. น.ส.ณัฐสรวงกร  คงจุฬากุล นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600383
เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  25. น.ส.ลัดดามาส  พรหมหลวงศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710600482 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  26. น.ส.วนิดา  ค าทุม นิสิตชัน้ปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600504         
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  27. น.ส.กาญจนา  ละลาย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600719    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  28. น.ส.สุนิสา  จันทร์อินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600212   
เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  29. น.ส.สุดารัตน์  หมอผึ้ง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600824    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  30. น.ส.กรกนก  ศิริวาลย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600832     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  31. น.ส.ศิรินทิพย์  ทองใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600841   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  32. น.ส.สุรารัตน์  สิทธธิาดาพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600761
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  33. น.ส.บุณยาพร  อุ้ยตา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600150     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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  34. น.ส.โศจิรัตน์  ประดิษฐธร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600974
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  35. น.ส.สลิตา  สุทธิบูลย์ นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600982      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  36. น.ส.สุดารัตน์  มังคละเสถียร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600656
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  37. น.ส.กานต์เทพิน  ฤทธิ์เดช นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600851
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  38. น.ส.กาญจนา  สระทองเอก นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600745
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  39. น.ส.ธัญชนก  กาญจนสนิท นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600419
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขัน Women University League 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  40. นายพิทยุตม์  ชาญเศรษฐิกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมสาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710502511 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  41. นายทานธรรม  ค าใหญ่ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวนศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710307357 เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  42. นายอังกฤช  ไชยสกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810500234 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  43. นายณิสิทธ  จันทร์ทูลพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710500480เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  44. นายกฤตภาส  ศรีเจริญบุญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600263
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  45. นายชลชาติ  ฐานกิตติคุณ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910500546เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  46. นายอชิร  โรจนกร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910400321 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
(เหรียญเงิน) 
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  47. นายสุทธิภัทร  พรภัคดี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910700103   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  48. น.ส.กนกวรรณ  วาจางาม นิสิตชั้นปีที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 581500825     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  49. น.ส.อริสา  ศรีระษา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5711300385 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   
(เหรียญเงิน) 
  50. น.ส.กัลยกร  ดาวไธสง นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710502472
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  51. น.ส.ศุภสุตา  สุนทรโชติ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710700126  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  52. น.ส.ชลธิชา  มีนชัยนันท ์นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5811100761 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  53. น.ส.พลอยธนพร  บุญรังสี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800220
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  54. น.ส.สิรินทร์ทรรศ์  พุทธศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800408
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  55. น.ส.กนกวรรณ  เสาร์มั่น นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600303 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  56. น.ส.พิชตา  สัมผัสสุข นสิิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800272      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  57. น.ส.จนิสตา  รัตนกุลวัฒนา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5611139973
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  58. น.ส.วริษา  หวังวงศ์เจริญ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5611100899 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  59. น.ส.อินทุอร  พลใจดี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5711101323     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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  60. น.ส.สุวิดา  ทองบ่อ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911100851 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าไทยแลนด์ลีกคัพ ประจ าปี 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ     
(เหรียญเงิน) 
  61. นายปิยณัฐ  ปูคะธรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600460    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  62. นายสุริยา  พันธุ์รัตน์ นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600672      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  63. นายอัษฎา  บูชาวัง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300087        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  64. นายภูเบศร์  ศรีสวัสดิ์ นสิิตชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจ าตัว 
5911400022 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  65. นายเฉลิมเกียรติ  กันแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710700207    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  66. นายองอาจ  คุ้มประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600997   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  67. นายอรรถฎากร  เทียนสว่างชัย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5610600685 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  68. นายศิวกร  แก้วใส นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ เลขประจ าตัว 5830113244    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  69. นายยศธนา  เจดีย์พราหมณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600183 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  70. นายสิทธิพงษ์  เชื้อสาย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600612 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  71. นายกิจภษร  สุทธิดี นิสติชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ลัพฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720601287 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  72. นายทิวัตถ์  แพระบ า นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5721600926 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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  73. นายอติชาติ  เชิดดอก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720601279 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  74. นายวชิรวิทย์  วิทยอักษรศรี นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 5620104346     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  75. นายธนโชติ  วันสุข นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600086 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  76. นายพัสกร  กาญจนรัตนพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600141 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  77. นายภานุเดช  ภิรมย์พูล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600167 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  78. นายนิติพล  สายแก้ว นิสติชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5520600180 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  79. นายอภิชาติ  พิกุลหอม นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5520600881 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  80. นายปภม  ขวัญดี นิสิตชัน้ปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 5821700051 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  81. น.ส.ภัคจิรา  สิรวิรากรวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600524
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  82. น.ส.รัตนาวดี  เพ็ญสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600559  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  83. น.ส.ฐิติมา  ศรีราชบัวผัน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600087 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  84. น.ส.กนกภรณ์  เพชรข า นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600247  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  85. น.ส.เพชรา  ป้องเขต นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600549      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
 
 



23 

  
 

 
  86. น.ส.ธิติสุดา  ปักกาเวสา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600425      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  87. น.ส.สโรชา  สะมะแอ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710639982     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  88. น.ส.ดวงรัตน์  วงศ์คุ้มพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710639982
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  89. น.ส.ยมลพร  อรุณรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600903     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  90. น.ส.พรพิมล  บุญนาม นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5520600201 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย       
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  91. น.ส.ธัญญารัตน์  วรรณพิน นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5520600147 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย            
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  92. น.ส.นพรัตน์  หอมอุบล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5520600155 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแขง่ขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย            
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  93. น.ส.พจนารถ  รักสกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
5621750349 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  94. น.ส.ศุภวดี  มีผลมาก นิสติชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600248 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย     
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  95. น.ส.ณัทนราวัลย์  ยอดแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5820600100 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย     
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  96. น.ส.อุมาพร  รังกลิ่น นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5520600376 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย    
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  97. น.ส.สุภาพร  ประสมทรัพย์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5620600360 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย     
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  98. น.ส.อรวรรณ  กิจก้องขจร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600647 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย    
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
 
 



24 

  
 

 
  99. น.ส.ศิริพร  ประกอบผล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600837 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย    
ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  100. นายภาณุวิชญ์  ชาวสวน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910700081 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล          
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  101. น.ส.ณัฐสุดา  บุญชว่ย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5811200021เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  102. น.ส.ระวีวรรณ  อนันต์นทีไชย นิสิตชั้นปีที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 
5714600703 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  103. น.ส.ปวีณวัชร์  ผาติเมธวีัชร์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5610600472 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  104. น.ส.จุฑาภรณ์  ภูมิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
เลขประจ าตัว 5740100615 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  105. น.ส.ธัญญรัตน์  เกลาโคกสูง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
เลขประจ าตัว 5740103835 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  106. นายธนพล  หล่อนสิว นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร     
เลขประจ าตัว 5740101263 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  107. นายศิวดล  กองอุดม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร      
เลขประจ าตัว 5740102839 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  108. นายศรัณย์  มาตะราช นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5840207365 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  109. นายนลธวัช  มูลพรม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5840202517 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  110. นายตรีภพ  เหล่าคนค า นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เลขประจ าตัว 
5840302678เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 2 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  111. นายรันกร  ยะอนันต์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5720600191 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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  112. นายณัฐพล  ยอดชมยาน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600770
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  113. นายธนพล  สกุลพลอยนุช นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710702668 
เข้ารว่มการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  114. น.ส.สุนทรี  ชินชัย นิสติชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600611       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  115. น.ส.พิชญา  อัครเศรษฐการ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710550167 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  116. น.ส.วรรณรดา  อ่วมเกษม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910405098
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  117. น.ส.นาตาชา  ผลเกิด นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810451713    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  118. น.ส.จันทราภรณ์  ชว่ยทอง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600338 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  119. น.ส.ชิดชนก  ประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 5814100311    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  120. น.ส.อรประภา  อุปแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710500411เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  121. น.ส.เจษฎางค์  บุญพิราศ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910407449
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  122. นายพิชญุตม์  เจริญฤทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
5711050371เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  123. นายสุปวีณ์  จิตตรีสินธุ ์นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600620 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  124. นายวิทยา  แก้วบังตู นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600561    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 

  1. นายวฤทธิ์  ตันกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710601187 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา เพาะกาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ     
(เหรียญทองแดง) 
  2. นายวรมัน  บรรลือทรัพย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600182   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพาะกาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล          
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  3. น.ส.รุจิรา  ภาคธรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600567        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เปตอง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  4. น.ส.บุษราค า  จตุพรสมับติ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600567        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เปตอง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  5. น.ส.บัวชมพู  ชวนนสุรณ์ชยั นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5814652268   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เปตอง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  6. น.ส.อรณิช  เนตรมณี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810500498        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เปตอง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  7. นายนันทวัฒน์  พงษ์พันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600450   
เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา มวยสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  8. น.ส.ภัทรวดี  เทพวรรณ นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5814600519    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  9. นายสรวีย์  สงวนศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910500279       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  10. น.ส.นภัสกร  แสงกล้า นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5811101457    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  11. นายสิทธิโชค  บุญศิริพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5611300626 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  12. นายกฤติน  อิทธิไพศาล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมสาสตร์ เลขประจ าตัว 5810505741 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  13. นายธนภัทร  ศิริวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600768    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  14. นายธนานันท์  คมเศวต นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610500133
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  15. นายภาณุพงศ์  ไพบูลย์ธนศาล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910500244 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  16. นายคุณากรณ์  บุญเกิด นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300095   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  17. นายธารันต์  ชัยสวัสดิ์ นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600792     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัล          
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  18. น.ส.ศศิภา  เถาแตง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600600       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  19. น.ส.ณิชาพัชร์  สายกระสินธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5811100779
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันเทควันโดเกษตรศาสตร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  20. น.ส.ศศินา  ตรีภพ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5814400757 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  21. น.ส.นุชบา  หน่ายแก้ว นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610601975    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  22. น.ส.บุญรักษา  ศรีเอ่ียมโฉม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710505315  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย          
ครั้งที ่44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  23. น.ส.กอบเงิน  ฤกษ์วิรี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911103061    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  24. น.ส.กัญญนัฐชน์  ดุสิตกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะประมง เลขประจ าตัว 5910200411 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  25. น.ส.สโรชา  ใจรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911101301 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  26. น.ส.ธนกร  ศุภกิจมงคล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710400262   
เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ          
(เหรียญทองแดง) 
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  27. นายณัฐวัตร  กนกปราน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910404547  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ           
(เหรียญทองแดง) 
  28. น.ส.เมธาวี  อุปพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600541       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  29. น.ส.ปวริศา  จันสา นสิิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600446        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  30. น.ส.เมธาวีร์  ธนจันทรวจัน์ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5510600128 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament Kiing Cup 2016 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  31. น.ส.อัญชีวา  ศิริมหา นิสติชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710601012      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament Kiing Cup 2016 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  32. น.ส.วิษณี  บุญพิทักษ์สกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 5814300744   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament Kiing Cup 2016 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  33. น.ส.จุฑาภัทร  ศรีเจริญประมง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810600280 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament 
Kiing Cup 2016 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  34. น.ส.ธนาพร  นิ่มเนียม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600115    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament Kiing Cup 2016 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  35. น.ส.ศภานันท์  บุญภา นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810601073    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament Kiing Cup 2016 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  36. น.ส.ผกากาญจน์  จันทร์ภู่ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600883 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament Kiing Cup 2016 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  37. น.ส.สุชาวดี  พิมพิสัย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600648     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament Kiing Cup 2016 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  38. น.ส.วรรณิษา  เขียวกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600591
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขัน Chaingmai Open Softball Tournament Kiing Cup 2016 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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