
 
 

 

 

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.ณัฐธิดา  เสริฐลือชา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะเกษตร เลขประจําตัว 5710100056        
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

2. นายกิตติธัช  จิตวิบูลย์ นสิติชั้นปีท่ี 1 คณะประมง เลขประจําตัว 5710200077          
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

3. นายณัฐวุฒิ  อุดเจ่ง นิสิตชัน้ปีท่ี 1 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5710301931               
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

4. นายภพตะวัน  ไชยวิเศษ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5710301949         
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

5. นายสุริยะ  คําใหญ่ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5710301957                
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                 
ประจําปีการศึกษา 2557 

6. นายณัฐพล  จันทรวิมล นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710500402 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

7. น.ส.อรประภา  อุปแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710500411 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                 
ประจําปีการศึกษา 2557 

8. นายกานต์ดนัย  ถาวรศักด์ิ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600342 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                 
ประจําปีการศึกษา 2557 

9. นายจตุรงค์  บัวทวน นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600351      
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 
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10. นายจีราวุธ  กุลชาติ นิสติชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600369          
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

11. นายเฉลิมชาติ  ชัยสวุรรณ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600377 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ               
ประจําปีการศึกษา 2557 

12. นายชัชสุพัฒน์  วงษ์ไวเนตร นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710600385 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

13. นายณัฎ  รุ่งสิทธิมงคล นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600393 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

14. นายดนุนัย  ราชวงษา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600407 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                 
ประจําปีการศึกษา 2557 

15. น.ส.ดวงกมล  หงวนสง่า นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600415 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                   
ประจําปีการศึกษา 2557 

16. นายธนดล  จันทร์สว่าง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600423 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                   
ประจําปีการศึกษา 2557 

17. นายธนากร  โพธิ์เวียงคํา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600431 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                  
ประจําปีการศึกษา 2557 

18. นายนพดล  นาคทอง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600440 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                    
ประจําปีการศึกษา 2557 

19. น.ส.ปริญญา  พานแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600458 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                    
ประจําปีการศึกษา 2557 

20. น.ส.มณีรัตน์  ต่างศรี นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600466  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

21. น.ส.รัชนีพร  เงินบํารุง นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600474 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

22. น.ส.ลัดดามาส  พรมหลวงศรี นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710600482 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 
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23. นายเลิศมงคล  ป่ินแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600491 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

24. น.ส.วนิดา  คําทุม นิสิตชัน้ปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600504 ได้รับ
คัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 
2557 

25. น.ส.สินีนาฎ  โพธิ์เจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600512 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

26. นายอดิพงษ์  แซ่อ๋ึง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600521 ได้รับ
คัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 
2557 

27. นายอรรคพล  เกตุขุนทด นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600593 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

28. น.ส.ปนัดดา  กรุมรัมย์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600547 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

29. น.ส.สุปรียา  เชื้อน่วม นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600555 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

30. น.ส.อนงค์นาฏ  พิเรศรัมย์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600563 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

31. น.ส.ศุภสุตา  สุนทรโชติ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700126 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

32. นายสรรพ์พชร์  นวลพลบั นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700134 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

33. นายบวร  ชูช่วย นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจําตัว 5710700142 ได้รับ
คัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 
2557 

34. น.ส.กาญจนา  สุขีวาส นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800457 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปี
การศึกษา 2557 

35. นายเชษฐรพี  ต่างใจ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800465 ได้รับ
คัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 
2557 
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36. น.ส.ชิดชนก  ลิ้มวฒันะ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800473 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

37. นายณัฐธนนท์  ทับเจริญ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800481 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                   
ประจําปีการศึกษา 2557 

38. นายณัฐวุฒิ  ศรีคํา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800490      
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

39. นายตะวัน  กงแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800503          
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

40. น.ส.ธนัตถ์ธิดา  สาสกุล นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800511 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

41. นายอภิศักด์ิ  วงษ์จําปา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800520 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                
ประจําปีการศึกษา 2557 

42. น.ส.อรพรรณ  น้ําจันทร์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจําตัว 5710800538 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

43. น.ส.ณัฏฐณิชา  อิทธิโสภณพิศาล นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 
5710900311 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

44. น.ส.สโรชา  ริ้วรุจิเรข นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจําตัว 5710900320 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ               
ประจําปีการศึกษา 2557 

45. นายณัฐวัฒน์  อ่ิมสําราญรัชต์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
571000306 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

46. น.ส.ปภาภัทร  จันทร์เกตุ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจําตัว 
571000314 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

47. นายคณวัฒน์  วัฒนรุ่งเรอืง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5711101064 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                
ประจําปีการศึกษา 2557 

48. นายพูลเลิศ  ปิยะอนันต์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5711101072 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ               
ประจําปีการศึกษา 2557 
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49. น.ส.สโรชา  โหลสกุล นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5711101081 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

50. น.ส.ชุติกาญจน์  พ่วงทอง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5711200437 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

51. นายภูวพงษ์  มยุรา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300334        
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

52. น.ส.ประภาพรรณ  อ่อนดาบ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 
5711300342 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

53. น.ส.ปาลปารินทร์  เอ่ียมอุตมะ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 
5711300351 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

54. น.ส.สโรชา  สะมะแอ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300369  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ               
ประจําปีการศึกษา 2557 

55. น.ส.นิศากร  สิมประเสริฐ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300377 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ                 
ประจําปีการศึกษา 2557 

56. น.ส.อริสา  ศรีระษา นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300385        
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ              
ประจําปีการศึกษา 2557 

57. น.ส.วภิาวรรณ  ยอดยิ่ง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300393 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ             
ประจําปีการศึกษา 2557 

58. น.ส.ปารินทร์  มัญญะหงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5711400061 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

59. น.ส.สินิทธา  ทองวันดี นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว 
5711400070 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

60. นายรณกฤต  แช่มชื่น นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710400629  
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

61. น.ส.จิราวรรณ  เจริญผล นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600652 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 
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62. น.ส.ดาเรศร์  ศรีรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600725 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

63. นายเอกสิทธิ์  เจริญสุข นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710601039 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

64. น.ส.อินทุอร  พลใจดี นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5711101323            
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

65. นายมนัสพล  กรแก้ว นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจําตัว 
5711200445 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

66. นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจําตัว 5711300491 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

67. น.ส.จิราวรรณ ลีจ้อย นิสติชั้นปีท่ี 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจําตัว
5711400142 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

68. น.ส.พัชรวดี  สุขเจริญ นสิิตชั้นปีท่ี 1 คณะวนศาสตร์ เลขประจําตัว 5710302074     
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

69. นายณัฐพงษ์  นาคินทร์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600695 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

70. นายทศพล  ถาวรวงษ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600733 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

71. นายรัฐภูมิ  ขําฟุ้ง นิสิตชัน้ปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจําตัว 5710600920      
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

72. น.ส.พิมลมาศ  กิจชัยสวัสด์ิ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจําตัว 5710400629 
ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

73. นายฐณะรินทร์  ปิยะอนันต์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5721600918 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 

74. นายพิชญา  โชตินวพันธุ์ นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจําตัว 
5721600934 ได้รับคัดเลือกตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2557 
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