
  
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตราระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2537 
และประกาศเรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางด้านการกีฬา อันนับเป็นแบบอย่างที่ดีงามท่ีสมควรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติ
คุณนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงได้ท าการคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ประจ าปีการศึกษา 
2562 
   

นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 
1. นายศรายุธ  สมพิมพ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800190        

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันรายการ Merlion Cup 2019 ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

2. น.ส.กันยาวีธ์  มณีสมบัติกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6115300312   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ      
(เหรียญเงิน) 

3. นายวรกานต์  โสดา นิสิตชัน้ปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600601         
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซี่ยน 2019 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
(เหรียญทองแดง) 

4. นายธีรวัต  ผ่องใส นิสิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6114650310 เขา้ร่วมการ
แข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันรายการ Karate-do Thailand open Championship 2018 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

5. นายไพบูลย์  ณะพรานบุญ นิสิตชั้นปีที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6225500146    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat Races 2019         
ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

6. นายศักดินนท์  อ่อนสลุง นิสิตชั้นปีที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6225500090 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat Races 2019 ณ เขตบริหาร
พิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

7. นายศุภเดช  ช้างน้อย นิสติชั้นปีที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6225500103 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat Races 2019 ณ เขตบริหาร
พิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

8. นายฤชากร  พลจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5820601831 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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9. นายเอกบุรุษ  หนูเล็ก นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 

5820600339 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

10. นายชินฤทธิ์  ชัตไพบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600926 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

11. นายกฤษดา  มาตายะสี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600390 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

12. นายสิทธิโชค  เขียวรอด นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600853 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

13. นายพิพัฒน์  โพธิ์แก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600748 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

14. นายจุมพล  รอดชะเอม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600454 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

15. นายทินภัทร  อินมา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600578 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

16. นายรัชกฤช  เทพช่วย นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020600211 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

17. นายธนวัฒน ์ วีสม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020600131 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

18. นายนันทิภาคย์  ช่างเสนาะ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020600181 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

19. นายชาญวิชา  สุขชีพ นิสติชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020601625 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันรายการ Macau International Dragon Boat 
Races 2019 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 

20. นายรชต  ขจรศักดิ์สุเมธ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6111200518 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ออกก้ีน้ าแข็ง ในการแข่งขนักีฬาฮอกก้ีน้ าแข็งชงิแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 
20 ปี ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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21. นายธนภัทร  อู่พิทักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010402701     

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ชักกะเย่อ ในการแข่งขันรายการ The 5th Gimje Horizon Cup International Tug-War 
Championship ณ ประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

 
นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ          

ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 
  1. นายชนาธิป  จักรวาฬ นิสติชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910400339       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  2. น.ส.วาทิณี  เอ้ืออารี นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600671         
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  3. นายนัฐภูมิ  ภู่สวัสดิ์ นสิิตชัน้ปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600931          
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  4. น.ส.จินตนา  เชื้อนพรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 5910103296          
เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  5. น.ส.กชพร  ประทุมสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010700124
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  6. นายภูวิศ  ภาชนะทิพย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 6011145094     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูรายการ ล าปาง โอเพ่น ประจ าปี 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  7. น.ส.กฤตยวรรณ  ภิรมย์รักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 6011145019     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูรายการ ล าปาง โอเพ่น ประจ าปี 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  8. น.ส.พีรดา  เกื้อกูลกวินวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
60110500429 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธน ูในการแข่งขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครัง้ท่ี 20 ประจ าป ี
2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  9. นายศิรวิทย์  พวงทิพย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300371 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  10. น.ส.สิริยาพร  ทองห่อ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800345     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันรายการโชโตคัพ 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  11. น.ส.ปาริสา  สัทธินทรีย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800170   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันรายการโชโตคัพ 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  12. น.ส.ศรัณยา  ศรีไทยเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910900323 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันรายการโชโตคัพ 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  13. น.ส.จริยาภรณ์  เชื่อพุทธ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600474 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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  14. น.ส.ธิติสุดา  ปักกาเวสา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600425  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  15. น.ส.กนกภรณ์  เพชรข า นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600247  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  16. น.ส.เพชรา  ป้องเขต นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600549      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  17. น.ส.สโรชา  สะมะแอ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710639982     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  18. น.ส.ณัทนราวัลย์  ยอดแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600100  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  19. น.ส.ดวงรัตน์  วงศ์คุ้มพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600717
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  20. น.ส.ภัคจิรา  สิรวิรากรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600524  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  21. น.ส.ฐิติมา  ศรีราชบัวผัน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600087  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  22. น.ส.ศิริยากรณ์  บุญเนตร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600957 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  23. น.ส.รัตนาวดี  เพ็ญสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600559  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  24. น.ส.ชิดชนก  ม้าชัย นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800137 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
(เหรียญทอง) 
  25. น.ส.ณัฐณิชา  วงษ์เทียน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600324  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
(เหรียญทอง) 
  26. น.ส.ศิริลักษณ์  จันต๊ะหอม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6021601688 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  27. น.ส.จินดารัตน์  เนตรสุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวนศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110300195 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
(เหรียญทอง) 
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  28. น.ส.ศิริพร  ประกอบผล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600837 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  29. น.ส.นันทวรรณ  ครอบบัวบาน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6110600571 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  30. น.ส.จิรารัตน์  หมายมั่น นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะประมง เลขประจ าตัว 6110200212 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ   
(เหรียญทอง) 
  31. น.ส.พจมาน  กิจวรกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600477 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  32. น.ส.ชลลดา  จันบัวลา นสิิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600504    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  33. นายวีฤทธิ์  โพธิ์พันธุ์ นิสติชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110554618  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อีสปอร์ต ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  34. น.ส.ดาเรศ  ศรีบุญเรือง นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600725   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์เทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  35. น.ส.ทัดดาว  บุญเต็ง นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600555      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์เทนนิส ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  36. นายคณิศร  แปงมูล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800447 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  37. นายศิษฎิพัฒน์  ดวงพัตรา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010500532
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  38. นายเอกพัชร์  จีนใจตรง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010500265
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  39. นายปกครองรัฐ  พลพิภพ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910850121
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  40. นายณัฐวุฒิ  ทรงประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวนศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910301772   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  41. น.ส.พิชญาภัค  ดอกกุหลาบ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600494 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  42. น.ส.ณัฐฐาพร  สีลาเขตร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600907   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  43. น.ส.สุวรรณ์ฤทัย  เด่นดวงเดือน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910600681 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  44. น.ส.อริษา  พรมนก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911100983 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  45. น.ส.ธิดานุช  ไกรยบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600427   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  46. น.ส.นาตยา  มังคัสสะ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800507     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  47. น.ส.อรสา  พินิจดวง นิสติชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601016      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  48. น.ส.อนิสา  ยอดพินิจ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 6011100937     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  49. น.ส.สิริยากร  อุปดิษฐ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800404     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  50. น.ส.กาญจนา  หูก าปัง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600707    
เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  51. น.ส.ชนากาน  วงษ์ยะปาน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600885
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  52. น.ส.ชุลีพร  สุนทรวาร ีนสิิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600301    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนหญิง “ข” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  53. น.ส.สุทธิดา  วรรณสุทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600204  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  54. น.ส.พิชญดา  บุญเถื่อน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600580   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  55. น.ส.ธันยช์นก  ศักดิ์ศรี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600113    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  56. นายวสันต์ศิริ  ปิดตาระโพ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810601065
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  57. นายนันทวัฒน์  พงษ์พันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600450
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  58. นายภคนัย  ค ามูล นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600760 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  59. นายอนุวงศ์  ภารสมบูรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600711
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  60. น.ส.สุนทรี  ชิงชัย นิสิตชัน้ปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600611 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  61. น.ส.พัชรพร  สนั่นเมือง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600634   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  62. น.ส.ชลีกร  กูบกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800218   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  63. นายอคเดช  มหาหิง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600499 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  64. นายภูวพงษ์  มยุรา นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710639913 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  65. นายธนโชติ  ค าดี นิสิตชัน้ปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600105 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  66. นายเกียรติศักดิ์  ใขชื้น นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600466    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  67. นายนุติภพ  จรทผา นิสติชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 6021750497
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  68. นายจิรวิทย์  งามลาภ นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800421     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  69. นายปิยวัฒน์  ปิยวัชรวิจติร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300656     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  70. น.ส.จันทร์จิรา  ไกยกิจ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600482   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  71. น.ส.ปิยะพร  ส่งแสง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เลขประจ าตัว 
6140303600 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขนัยโูดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  72. นายศุภโรจน์  โสภาค นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300109      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  73. น.ส.ณัฐธิดา  จันทนภานนัท์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 6011300057
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  74. น.ส.อรกัญญา  พิชัยรัตนพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6014500821 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  75. น.ส.ณัฎธากร  ศิริวัฒนพงศา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6010700132 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  76. นายกิตติพิชญ์  เดชด ารง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110501263 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  77. นายณรงค์ฤทธิ์  เจริญศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสิ่งแวดล้อม เลขประจ าตัว 6111500872 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  78. น.ส.อภิชญา  ทองประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110400190
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  79. น.ส.อาทิตยา  โมชฎาพร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6111200445 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  80. นายพลวัตร  วงศ์สาวัตร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010700914 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  81. นายสรวิศ  ชวลิตวรานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6114700295
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  82. น.ส.วรรณรัตน์  สายสวุรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5830501881 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  83. น.ส.รังสิยา  แสนอุบล นสิิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6114700279       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  84. นายอนันตชาติ  เจริญสุข นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110602132 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  85. นายวรัญชัย  จังศิริพรปกรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910700197 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  86. นายสาทร  ชัยสวัสดิ์ นิสติชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110500330  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง) 
  87. นายณัฐวุฒิ  เจริญรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800523    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง) 
  88. นายณัฐวีร์  กล่อมพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5811300425    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  89. นายปริญญา  ยาแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800157      
เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  90. น.ส.อุษณีย์  นิลละเอียด นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910639978  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  91. น.ส.อรวรา  ปัดชัยยัง นสิิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110602159     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  92. น.ส.รัชนีพร  เงินบ ารุง นสิิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600474    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  93. น.ส.ณัฐวรรณ  แก้ววิลัย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 5810100066 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ     
(เหรียญทอง) 
  94. น.ส.ณัฐภัสสร  เลอศิริพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
5811000120 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  95. นายปารินทร์  มัญญะพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
6121700301 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  96. นายศักดินันท์  คงกระพัน นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600573 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  97. น.ส.ณัฐธิดา  ขาวปลอด นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010400163   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  98. น.ส.ฐิตาภัทร์  คงสุนทร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600316   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  99. น.ส.ณัฐมล  ชัยหา นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 6010101336 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม    
ราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  100. น.ส.วุฒิพร  ธีรานุวรรตน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010745535
เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  101. น.ส.ภัทรวดี  เหลาสา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800188   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  102. นายภาณุวิชญ์  ชาวสวน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910700081
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  103. น.ส.เกษรา  เกียรติอัชวะชัย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810900356 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  104. น.ส.ณัฐสุดา  บุญชว่ย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5811200021 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  105. น.ส.กฤตชณัธ  สินสอน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
5911000075 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  106. นายธัญภัทร  ชัยสวัสดิ ์นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800299  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  107. นายธีรพัฒน์  หล้าค ามูล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010601993
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  108. นายณัฐวัชร  ปาลวัฒนว์ิไชย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910800281   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  109. นายภูรินทร์  บุญวัตร ์นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600890   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  110. นายณัฐพล  ศรีสันติ์ นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600344    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  111. น.ส.วิมลีน  คงสุนทรกิจ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะประมง เลขประจ าตัว 6110202711 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  112. นายกฤษณะ  แสงแดง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 6111300652   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทควันโด ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  113. น.ส.วาสนา  ทีวะเวช นิสิตชั้นปีที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 5914851661      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  114. น.ส.เมสญา  แทนสง่า นิสิตชั้นปีที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6014650121     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  115. น.ส.ณัฐสรวงกร  คงจฬุากูล นิสิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6114650263
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  116. น.ส.อัญชีรา  ศิริมหา นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710601012    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  117. น.ส.จุฑาภัทร  ศรีเจรญิประมง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810600280 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  118. น.ส.ธนาพร  นิ่มเนียม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600115  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  119. น.ส.ศดานันท์  บุญภา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810601073  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  120. น.ส.ณัฐชลิยา  บุตรพรหม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600336 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  121. น.ส.ณัฐชนิตา  บุตรพรหม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600328 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  122. น.ส.วรรณิษา  เขียวกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910600591 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  123. น.ส.ภัทรา  คงธนสารสทิธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจ าตัว 
5911450445 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  124. น.ส.สชุาวดี  พิมพิชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600648   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  125. น.ส.ศดานันท์  ศุภมิตรพิบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5911102931 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  126. น.ส.ปิยะชนก  อุตสินธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600731 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  127. น.ส.วภิาพร  ขัตติยะนนท์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600740
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  128. น.ส.ณัฐนิชา  มาลาพัด นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 6010100054 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันซอฟท์บอลลีกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2018 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  129. นายพัฒนิศ  ชมภูแสง นิสิตชั้นปีที่ 7 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5611300561   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  130. นายณพล  ผลพานิช นสิิตชั้นปีที่ 7 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600863    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  131. นายพิชญา  โชตินวพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5721600934 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  132. นายพฤทธิกร  คุณประทุม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5811300107
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  133. นายพลกฤต  ชัยยะ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800302     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  134. นายจักรกฤษณ์  นาคนิยม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600320
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  135. นายภาณุพงศ์  ไพบูลย์ธนศาล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910500244 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  136. นายศุภกฤษฎิ์  พนานุรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6010500541 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  137. นายศุภเวช  ฟักเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600628   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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  138. นายนวพล  พงษ์นครสกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เลขประจ าตัว 6111900153
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  139. นายกฤติโส  จันคัมรี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600458    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  140. นายศุภกร  กลิ่มหอม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6121601248 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  141. นายธรัส  ทรัพย์สุนทร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600431  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โปโลน้ า ในการแข่งขันโปโลน้ าชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  142. น.ส.สุทัศวรรณ  พูลเจริญศลิป์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           
เลขประจ าตัว 5820600291 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  143. น.ส.เบญจมาศ  อ่อนประสพ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์             
เลขประจ าตัว 5820601891 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  144. น.ส.วณิดา  พรมวัน นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  เลขประจ าตัว 
5820600231 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  145. น.ส.อณัศยา  จิตต์อาจ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5820601866 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  146. น.ส.วันวิภา  สังกฤษ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาการจัดการ เลขประจ าตัว 
5840306312 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  147. น.ส.พนิดา  สุนารี นิสติชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600730 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  148. น.ส.ธนันชนก  เจี้ยมกลิ่น นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
5921700096 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  149. น.ส.กมลวรรณ  กสิพร้อม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะประมง เลขประจ าตัว 6020200523     
เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  150. น.ส.ณัฐณิชา  ภัยวิมุติ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020600106 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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  151. น.ส.ณัฐชยา  ดีสุยา นสิิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600680 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  152. น.ส.นรลักษณ์  เพ็ชร์เพ็ง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120601198 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  153. นายชนสรณ์  วุฒิ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600877 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา โบว์ลิ่ง ในการแข่งขันรายการ MWA Singha Thailand Open 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศ     
(เหรียญทอง) 
  154. น.ส.ศุภสุตา  สุนทรโชติ นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710700126
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  155. นายสถาพร  พาขุนทด นิสิตชั้นที่ 7 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600618    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  156. น.ส.อนงค์นาฏ  พิเรศรัมย์ นิสิตชั้นที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600563
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  157. น.ส.อลิสา  นะเรืองรัมย์ นิสิตชั้นที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600859  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  158. น.ส.กรกนก  แสนปวง นิสิตชั้นที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600701    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  159. น.ส.ศิริขวัญ  วงษ์แก้ว นิสิตชั้นที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600808    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  160. น.ส.กัญญาณัฐ  นาคพลกรัง นิสิตชั้นที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600842
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  161. น.ส.ณัฐกานต์  อุ่นใจ นิสิตชั้นที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600521     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศอินโดนีเซีย 
  162. น.ส.ศุภกานต์  ส่งพันธ์นธีกูร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910600581 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  163. น.ส.เมทิกา  ชัยวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600430   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  164. น.ส.ปวรวรรณ  แพนเกาะ นิสิตชั้นปีที่ 3 บันฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6014600388 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  165. น.ส.เจริญศิริ  แพนเกาะ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5811150016 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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  166. น.ส.นิตยา  ไตรบุตร นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601130     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  167. น.ส.ปาริฉัตร  นราเที่ยง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601049 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  168. น.ส.ศุภิสรา  คล่องใจ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600191   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  169. น.ส.ณัฐสุดา  ยอดเครือ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600389 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  170. น.ส.เบญจวรรณ  สัตตบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601032
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  171. น.ส.ชุติมา  จ าปาทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601024   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  172. น.ส.วาสนา  พันธุ์เข็มทอง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600931 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  173. น.ส.สวุิมล  เหมเงิน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120601058 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  174. น.ส.ปริญญา  อุทิศรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600691 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  175. น.ส.วริศรา  เนตรขันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600651   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  176. น.ส.กานต์สินี  อมรธันยมนย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910600311 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
  177. น.ส.จันทราภรณ์  ชว่ยทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600338
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
  178. น.ส.จีรภรณ์  เกษทองมา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
6121700068 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
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นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาปกติ            

ถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 
  1. นายอมรศักดิ์  เจริญฤทธิ์วงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910500287 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  2. นายเตชิต  วรพันธ์ตระกูล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 6111300229   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  3. นายพงศ์พล  ลิ้มผ่องใส นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
6021750012 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  4. นายพลกฤต  วัฒนสมบูรณ์ชัย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5811100787
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  5. น.ส.ณัฐญา  สว่างแสง นิสติชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110800716       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงปืน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  6. น.ส.จามิกร  ปานเกิด นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800102        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  7. น.ส.ฐานภา  พันศิริ นิสิตชัน้ปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 5911001926  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  8. น.ส.นภัสกร  ขันธีวิทย์ นสิติชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6111200011      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  9. น.ส.อรวิภา  อินนุรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110700053     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  10. น.ส.สิริธร  นทีธร นิสิตชัน้ปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800360 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  11. นายวุฒิพงษ์  ศรีบุญเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5840204650 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัล        
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  12. นายพงศ์ธร  ภูมีครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110500411 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  13. นายพีรวิช  สมสนุก นิสติชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110550906   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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  14. น.ส.ภวิรา  ผิวผ่อง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 5810100058 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  15. น.ส.บุษบา  วิสุทธาจารย ์นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม           
เลขประจ าตัว 6140101350 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยโูด ในการแข่งขนัยโูดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  16. น.ส.ฐิติรัตน์  ศรีสร้อย นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะประมง เลขประจ าตัว 5910201646 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  17. น.ส.ชญานี  ฉูดกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110401846   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอแม็ท ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  18. น.ส.กนกวรรณ  เสาร์มั่น นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600303 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  19. น.ส.พิชุตา  สัมผัสสุข นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800272      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  20. น.ส.อภิญญา  ตรุณจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6011200028 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  21. น.ส.สุดที่รัก  วัชรบุศราค า นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6110900290 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  22. นายราชันย์  นวิาสวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600654   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  23. นายวัชระ  โสภาศรี นิสติชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600605 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  24. นายอดิศร  ขันธรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920602023   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  25. นายธนภัทร  สมบูรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020600122 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  26. นายฤทธิเดช  พ่ึงเดช นิสติชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020609581 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  27. น.ส.อมรรัตน์  สิงห์นารายณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
5921700266 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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  28. น.ส.โสรยา  หวง นิสิตชัน้ปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 6111000675     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  29. น.ส.กนกพัชร  จันทร์สิริโชค นิสิชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 591085027  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  30. นายชัชชาย  แจ่มจันทร์ นิสิชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800353     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปีนหน้าผา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  31. นายธีรพล  รักคง นิสิชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 5821750628  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปีนหน้าผา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  32. นายสิทธิพร  เทพสอน นิสิชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5820502493 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปีนหน้าผา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  33. นายจิรวธิ  เมธาวิรุฬห์ นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจ าตัว 
6011400027 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  34. นายอังกฤช  ไชยกุศล นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมสาสตร์ เลขประจ าตัว 5810500234 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  35. นายวริธร  คูห์สุวรรณ นสิิตชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6211200242 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  36. นายธีรากรณ์  ชัยวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600787 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  37. นายพันธวิศ  กลลดาเรืองไกร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6011200010 เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  38. น.ส.อจิรภาส์  มนตรีธิติ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6210553117
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  39. นายกฤตภาส  ศรีเจริญบุญ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600263
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  40. นายธีระเจษฎ์  สิงหสาคเรศ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 6111100874
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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  41. นายอารยะ  ภูมิจิตรอมร นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710700193
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  42. น.ส.กาญจนา  พิชนนาค นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวนศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810301541     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  43. น.ส.กานต์มณี  ภักดีบุรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010701376  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  44. นายพกร  ลีละกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะประมง เลขประจ าตัว 6010202451 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  45. นายสมศักดิ์  วงษา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110754633 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  46. นายปฏิภาณ  ด่านดี นิสติชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010700141      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  47. นายสัจจพร  ปัญญาค า นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010500249
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  48. นายธเนศ  เชื้อบุปผา นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810500218 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล   
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  49. นายภูเบศ  ลิโมทัย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300141         
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  50. นายวิศรุต  หาญบาง นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600949 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  51. นายคณพศ  ปิ่นทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600766      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  52. นายธนพล  พรหมศรีสุข นิสิตชั้นปีที่ 7 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5610600421  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  53. นายรัฐธรรมนูญ  คุณสีขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600537
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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  54. นายสมบัติ  ทองอ้ม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810639984        
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  55. นายไพศาล  ส าราญใจ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600900 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  56. นายอาภากร  ศรีงาม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601041     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  57. นายวรตม์  บุราคร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600583         
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  58. นายสุทธิพันธ์  ทันวัน นสิิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120601040 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  59. นายวรัญชิต  มะโนผาบ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800196   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  60. นายชัยวิทย์  ทองทิพย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5911300222         
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  61. นายรัฐพงศ์  โสจะยะพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600174
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  62. นายสิทธิชัย  เทศจันทึก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920602015 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  63. นายเปรมปรีดิ์  ปัญจะรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5820600321 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  64. น.ส.ณพิศา  โชติสังข์ นิสิตชั้นปีที่ 8 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5820600088 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  65. น.ส.นันธิกาต์  ขุนไกร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600120     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  66. น.ส.พรรษญาณิน  สมศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600880 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
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  67. น.ส.สโรชา  โหลสกุล นสิิตชั้นปีที่ 6 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5711101081     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  68. น.ส.เพชรรัตน์  เขตขันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600197   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  69. น.ส.สุปรียา  เชื้อน่วม นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600555     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  70. น.ส.สายรุ้ง  มิถุนาวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
6021700066 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  71. น.ส.ผุสดี  จันทค ามา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600713 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  72. น.ส.ชฎาธาร  สันทิศ นิสติชั้นปีที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5711300521       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  73. น.ส.กัญญารัตน์  โชคตระกูล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910403281 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  74. น.ส.พัชรพร  หีบรวย นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600868 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  35. น.ส.อคัมย์ศิริ  เกษรจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600148 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  36. น.ส.อรไพลิน  โกกิละวาที นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5711300563
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกกี้ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน) 
  37. น.ส.ชนิกานต์  สัลเลาจนะสุด นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5820600070 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฮอกก้ี ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  38. น.ส.ศุภดี  สมบูรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920602007 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลอนโบวล์ส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
  39. น.ส.กุลปริยา  ทองค า นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600403 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลอนโบวล์ส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) 
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นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา คือ 

  1. น.ส.สาริน  บางแสนอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะประมง เลขประจ าตัว 5820200489          
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  2. นายชัชวุธ  พจน์สมพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6114600151          
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  3. นายภูวนัย  บุตรโท นิสิตชัน้ปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6115300088 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  4. นายพงศกร  เอี่ยมเดิม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6114400739       
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  5. นายกิตติภูมิ  มงคลยศ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600278      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  6. นายพิสิษฐ์  ประสิทธิชากร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800234 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  7. นายศิวกร  บุญเจริญพันธ์ทวี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910700050
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  8. น.ส.ปิ่นทอง  พิริยธาดาวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6114650387   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  9. น.ส.ศิรินทิพย์  ทองใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600841    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  10. น.ส.กรกนก  ศิริวาลย์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600832     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  11. น.ส.สุดารัตน์  หมอผึ้ง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600824    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  12. น.ส.กาญจนา  ละลาย นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600719    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  13. น.ส.สุนิษา  จันทร์อินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600212    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  14. น.ส.โศจิรัตน์  ประดิษฐษร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร ์เลขประจ าตัว 5910600974
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  15. น.ส.กานต์เทพิน  ฤทธิ์เดช นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600851    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  16. น.ส.สุดารัตน์  มังคละเสถียร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600656   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  17. น.ส.บุณยาพร  อุ้ยตา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600150     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  18. น.ส.ธัญชนก  กาญจนสนิท นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600419
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  19. น.ส.สุดารัตน์  หูก าปัง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600991    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
(เหรียญทองแดง) 
  20. น.ส.กาญจนา  สระทองเอก นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600745   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  21. น.ส.ลลิตา  สุทธิบูลย์ นิสติชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600982      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
(เหรียญทองแดง) 
  22. น.ส.สุภาลักษณ์  ทองศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600481  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
(เหรียญทองแดง) 
  23. น.ส.ภัทรนันท์  ใคร่ครวญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600201
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  24. น.ส.ภารดี  มณีเพ็ชร นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600318      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  25. น.ส.พัชราพร  งามละม้าย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110602051
เข้ารว่มการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  26. น.ส.อิสริยา  สะแปอิง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110602175      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  27. น.ส.กองแก้ว  ชาญพล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600075    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  28. น.ส.สิริบรรณ์  คงสุข นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600369      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  29. น.ส.วนิดา  ค าทุม นิสิตชัน้ปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600571 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  30. น.ส.ลัดดามาส  พรมหลวงศรี นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5710600482 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  31. น.ส.กัญญณัช  ธรรมประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6111100866 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  32. น.ส.อรพินท์  วงเวียน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600652     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอล ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562         
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  33. นายกฤติน  รุจิแสงวิทยา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910900315 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  34. น.ส.สลิตา  สาระบุตร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6121601035 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  35. นายกฤษณะ  เล็กเพ่อ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600834    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  36. นายสมรักษ์  รอดสีเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600621   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  37. นายธนโชติ  ทันธวัตน์ นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะวนศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910300369 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
(เหรียญทองแดง) 
  38. น.ส.นภัสวรรณ  คงเฉลิม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600121 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  39. น.ส.ธาริณี  ทิมแท้ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600417 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  40. น.ส.ณัฐชา  ศิลปกิจ นิสติชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600083 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  41. นายประสิทธิ์  โคตรดก นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะประมง เลขประจ าตัว 5820201191 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  42. นายชนธนชัช  ชุมทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600618    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  43. นายทิตย์ภวัตร์  มุ่งแฝงกลาง นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600750
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  44. นายสหภาพ  ถ้ าสวย นิสติชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600472      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันรายการมวยสากลสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา TU BOXING 
FRENDSHIP CUP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  45. นายพีรเดช  พรมจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5940203698 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  46. นายจิรสิน  เกษโกศล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะประมง เลขประจ าตัว 6010200466 เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ยูโด ในการแข่งขันยูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  47. น.ส.อัจจิมา  คุ้มหมู่ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600661 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันรายการ Softball Esantournament ครั้งที่ 37 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  48. น.ส.อรวรรณ  เจริญประโยชน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6110800708 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันรายการ Softball Esantournament ครั้งที่ 37 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  49. น.ส.นารีรัตน์  คงเดชอุดมกุล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจ าตัว 
6111400045 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันรายการ Softball Esantournament ครั้งที่ 37 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  50. น.ส.ขวัญกมล  วรรณคุณ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020501817 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซอฟท์บอล ในการแข่งขันรายการ Softball Esantournament ครั้งที่ 37 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  51. นายชลชาติ  ฐานกิตติคุณ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910500546   เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  52. นายเสฏฐนันท์  บัณฑรวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6010500257 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
 
 
 



26 
  

 

 
  53. นายทศพล  ครองเกียรติเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600341
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  54. น.ส.ปวริศา  ตรงเมธี นิสติชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800123      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  55. นายธีรากรณ์  ชัยวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600787 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  56. นายรฤเดช  เดชขุนทด นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600441    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 สนามที่ 2   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  57. นายโชคอนันต์  นาคใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600896 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย            
ประจ าปี 2561 สนามท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  58. นายณัฐวัฒน์  บุญปัด นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020600521 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย            
ประจ าปี 2561 สนามท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  59. น.ส.พรชนก  ลุนก าพ้ี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020602001 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย            
ประจ าปี 2561 สนามท่ี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  60. นายศรัทธา  มานะวัฒนากิจ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 5811300093
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 สนามที่ 2   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  61. นายภูวนัย  บุตรโท นิสิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6115300088 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ยิงธนู ในการแข่งขันกีฬายิงธนูเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2562 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  62. น.ส.กฤษณา  มหิมา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120600612 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  63. นายฉมาบดี  อารีสนั่น นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
5921750620 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ปีนหน้าผา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  64. นายกริชชัย  หาขุนทด นสิิตชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
5821750016 เข้ารว่มการแข่งขันกีฬา ปีนหน้าผา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  65. นายปวัตร  สริิคันฉาย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910745441    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพาะกาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล          
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  66. น.ส.สิรินทร์ทรรศ์  พุทธศรี นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800408
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  67. น.ส.พลอยธนพร  บุญรังษี นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800220
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  68. นายณิสิทธ  จันทรากูลพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810500480 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46    
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  69. น.ส.ชลธิชา  สงผัด นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600308 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  70. น.ส.นุสบา  กลางพิมาย นิสิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 6114600177     
เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  71. น.ส.นิจจารีย์  ทองสงคราม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600753
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  72. น.ส.อทิตยา  สุกใส นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600702 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  73. น.ส.แพรพลอย  หยองทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600405 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  74. น.ส.ณัฐมล  โคตรเพชร นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600352    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  75. น.ส.อารญา  สมพงษ์ศร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6111200046 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  76. น.ส.สิริพร  พบขุนทด นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสิ่งแวดล้อม เลขประจ าตัว 5911500027 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  77. น.ส.ชนาภา  สถาพร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800264 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  78. น.ส.ฉัตรยา  ชูสวุรรณ นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600286    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  79. น.ส.พนัฐฎา  ภักดีโยธา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910600486   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  80. น.ส.ชฎาพร  ภักดี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เลขประจ าตัว 5911400014
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  81. น.ส.หทัยชนก  ซื้อชูทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020600271 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  82. น.ส.แพรพรรณ  กลิ่นกรุ่น นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810600557
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  83. น.ส.พุทธิดา  เมืองแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010600391   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  84. น.ส.กาญจนาพร  สังข์แก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910601075
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  85. นายภูมิภิเษก  กิจเกิดแสง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810800238
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  86. น.ส.สราลี  สัตยานุกูล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110701815    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  87. น.ส.ศุภนิดา  แสงหาญ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110701785   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  88. น.ส.นิศารัตน์  จิตรจรูญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010752434 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  89. น.ส.ญาณิศา  สินมา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6020501574  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  90. น.ส.เพ็ญนภา  ลิ่มวัน นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 6010100313 เข้าร่วม  
การแข่งขันกีฬา บริดจ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
(เหรียญทองแดง) 
  91. น.ส.กมลวรรณ  น าสงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910700529  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บริดจ์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
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  92. น.ส.จิรญา  ชัยประภา นสิิตชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910900013
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  93. นายอภินันท์  กันหาป้อง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110500461
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  94. น.ส.กิตติกร  สกุลเหลืองอร่าม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5910853601 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46     
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  95. นายธีรัช  ดวงจิโน นสิิตชั้นปีที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย เลขประจ าตัว 5914600308 เข้าร่วม  
การแข่งขันกีฬา ลีลาศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ     
(เหรียญทองแดง) 
  96. น.ส.พรปวีณ์  เสรีอ านวย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010545056
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  97. น.ส.กอบเงิน  ฤกษ์วิรี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911103061    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  98. น.ส.สโรชา  ใจรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911101301 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  99. น.ส.จิรัสญานันท์  พัฒนะราม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 
5911303370 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  100. น.ส.โซเฟีย  กุลนาม นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 6211300751     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  101. น.ส.อัจฉราพรรณ  แสงบัวเผื่อน นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6010400155 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  102. นายภาคภูมิ  ป้านพลาย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020600203 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลอนโบวล์ส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  103. นายธนชิต  โสขุมา นิสติชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6020601650 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลอนโบวล์ส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  104. นายสหัสวรรษ  ยืนยง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6120602453 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ลอนโบวล์ส ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  105. นายศักรินทร์  สายลุน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110500445 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  106. นายเมธัส  ริมสมุทรไชย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6130308418 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  107. นายณัฐวุฒิ  ค าเมืองสา นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจ าตัว 
6021700023 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  108. นายสิรภพ  ตันบุญเจรญิ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 6111300661
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  109. นายภาวิต  จันทร์เนตร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 6011100939 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  110. นายเจษฎากร  ตัญญาสิทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 
61107000037 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  111. นายปณิธาน  กันยาเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110700151
เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  112. นายพิสิฐ  กกนาค นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 6011300375 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  113. นายโอม  เมฆวิชัย นิสติชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 6011100953      
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  114. นายวรชัญ์  วงศ์รัตน์ นสิิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 6011300049     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  115. นายศุภเศรษฐ์  บุญมา นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110600636   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  116. นายพงศ์สฤษฎ์  วงษ์ไพศาล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6010600553 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  117. นายศุภโชค  ขวัญสุข นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6110700045   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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  118. นายทักษิณ  แปลกโฉมฉิน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เลขประจ าตัว 
6111000195 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  119. นายกิตติกานต์  จันทร์ไสย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800153 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  120. นายนันทวัฒน์  สนแจ้ง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5910800337 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  121. นายบุศย์  ปิยางสุ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 6010800161 เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  122. นายณภัทร  นาคงาม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5920600501 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  123. นายวงศ์วริศ  ดวงสุวรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ เลขประจ าตัว 
6030158376 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  124. นายสุกฤษฏิ์  ยิ่งล้ า นิสติชั้นปีที่ 2 คณะประมง เลขประจ าตัว 6110200069 เขา้ร่วมการ
แข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญทองแดง) 
  125. นายสิริราชย ์ ผจงกิจพิพัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810803202 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  126. นายพงศ์พล  พุกบัว นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 5710600288     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  127. นายกรธวัช  ยอดขันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ เลขประจ าตัว 6130308418   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  128. นายพีรกานต์  ชาวนาฝ้าย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะประมง เลขประจ าตัว 6010200407     
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  129. นายจิรพัฒน์  ตันตระชนิดา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเกษตร เลขประจ าตัว 5810100261   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล      
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
  130. นายธนัท  อ่วมปราณี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
6011200061 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 
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131. นายอันติมะ  วังปรีชา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810802192   

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

132. นายณัฐวุฒิ  หรรษภิญโญ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขประจ าตัว 
5810500200 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

133. นายปกรณ์  เสาร์สิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ เลขประจ าตัว 6210601979   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

137. นายปุณยวัจน์  ปั้นพุ่ม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ เลขประจ าตัว 6111300636   
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

138. นายสิริวชัร์  กังสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสังคมศาสตร์ เลขประจ าตัว 5810802940    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

139. นายเอกภพ  ทองเขียว นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เลขประจ าตัว 5911100991 
เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ (เหรียญทองแดง) 

 
จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 

 


