
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2563 

.............................................................................................. 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ       
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ           
วิทยาเขตอุดรธานี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63  ระดับปริญญาตรี   ประเภทโควตา  ตั้งแต่ วันที่                    
1  ตุลาคม  ๒๕62  – 29  พฤศจิกายน  ๒๕62  นั้น 
 

  บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือ       
ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
  อนึ่ง  หากผู้ได้รับการประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ  ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกตาม
วัน เวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้  จะถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดสอบประเภทโควตา  และไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องใดๆ  
ทั้งสิ้น 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
             รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตา   

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบท่ี  1  ห้อง 122  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

 

เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล 
001 นางสาวสุกัญญา  สาเลิศ 034 นายธนัทธรณ์  ป้องเขตสีห์รด ี
002 นางสาวธญิาดา  บตุรพรหม 035 นายนภพล  ภญิโญชีพ 
003 นางสาวจุฑารัตน์  พลายชุมพล 036 นายคามิน  ศรีแสง 
004 นายสุทธิพงศ ์ ตาลจินดา 037 นางสาวณัฎฐ์กฤตา  มูลนันท์ 
005 นายกฤชฎา  พิลาทา 038 นายอัมรินทร์  เชียงโกมลคีต 
006 นายธนาธิป  ภปูัง 039 นางสาวเดือนฉาย  รัตนวรรณ 
007 นางสาววรลักษณ์  สิมมา 040 นายศรันยพฒัน์    สุพร 

008 นายกฤษฎา  ภูแล่นนา 041 นายจีระศักดิ ์   แสงมะณี 

009 นายนนทิยุต  คุณละ 042 นายยุทธภูมิ   แฮนหลุน 

010 นางสาวผกามาศ  หวานเมืองปัก 043 นายเอกมล  วงษา 

011 นางสาวสุทธิดา  เนาว์ศรีศร 044 นายณัฏฐพล   มุงคลุแสน 

012 นางสาวชลดา  เท้าบญุสม 045 นายชลสิทธิ ์  บญุนันตศาสตร์ 

013 นางสาวปญัจิรา  บตุรกัณหา 046 นายธีรภัทร   จารัตน์ 

014 นายธีรพัตธ ์ สอนนา 047 นายชานน   พาแสง 

015 นายเกียรติศักดิ์  โนนค าเฮือง 048 นางสาวพีรยา   นามอาษา 

016 นายนันทชัย  ประมูลเงินทอง 049 นายจิรายุทธ์    พรมมา 

017 นายกวิน  ปิดโต 050 นายนวพล   ศรีเชษฐา 

018 นายเกริกพล  นามวงศ ์ 051 นายภานุพันธ์   มณีทร 

019 นายณัฐพงษ์  แสงสุวรรณรัตน์ 052 นายเมธี   กาพย์ไกรแก้ว 

020 นายอัษฎาวุธ  ขันต ี 053 นายภาราดร    พิมพ์ศรี 
021 นายวิทวัส  ประวิรัตน์ 054 นายวิษณุ  จันทร์สันเทีย 
022 นายภนุวัตร  ไชยศรี 055 นายองค์อาจ  ปราบณรง 
023 นายสหพล  สุวรรณชัยรบ 056 นายอิศรา   จันดาโชต ิ
024 นายศราวุธ  นาสงัข ์ 057 นายธนะชัย   ไชยเสนา 
025 นายฐาราชัย  ทองปญัญา 058 นายอภิรุฑ   เสือคลื่น 
026 นายชัชกร  สดุศก 059 นางสาวโกมลชนก   มูลตรีภักด ี

027 นายจิราวฒัน์  ศูนย์จันทร์ 060 นางสาวเจนจิรา   สขุสบาย 

028 นายกฤษฎา  ถ าวาป ี 061 นางสาวจิราภรณ์   ปานหลุมเข้า 

029 นางสาวพัชรินทร์  แนบเนียม 062 นางสาวสุนิชา   เกษมสขุ 

030 นางสาวนริศรา  นามบุญ 063 นางสาววลีรัตน์    ไวยเวทย ์

031 นายภาณุวิชญ ์ เกษดา 064 นางสาวอุบลวทัน์   ค ามาศ 

032 นายณัฐวฒุ ิ จันดาหาร 065 นางสาวปวณีา   สายสร้อย 

033 นายกิตติศักดิ ์ เจริญชัย 066 นางสาวอริศรา  พันคิด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตา   

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบท่ี  2  ห้อง 123  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล 
067 นางสาวประภัสสร  วงค์โพนทอง 097 นางสาวกวีณา อัปการัตน์ 
068 นางสาวศุภาพร  อุปะแสน 098 นางสาวอุบลวัทน์ ค ามาศ 
069 นายศิริพัฒน์  พันธุ 099 นางสาวนริศรา ขันธ์พันธ์ 
070 นางสาวเจนิดา  มูลวงศ์ 100 นายสรศักดิ์  ปราบพาล 
071 นายธนภูมิ  โสมา 101 นายพงษ์พัฒน์  แสงสว่าง 
072 นายนที  จันดาวงษ์ 102 นายพีรพัฒน์  เกตุภูเขียว 
073 นายศุภกร  แสงย้อย 103 นางสาวกฤษฎาพร  ค าดวง 
074 นายสาระวิน  รินวงษ์ 104 นายธีรภัทร   อุบาล ี
075 นางสาวอริศรา  พันคิด 105 นางสาววิภาดา  ขันแข็ง 
076 นายฤทธิชัย  ภูวิชัย 106 นายธีระพัฒน์ พรมหล้า 
077 นายชลวิทย์  เศษรักษา 107 นางสาวอาทิตยา แกลม้กระโทก 
078 นายภานุพงศ์  สารพล 108 นายคมสันต์  เขียวอาษา 
079 นายธนภัทร โคตรทุม 109 นายพงษ์ธเนศ  วิเศษหอม 
080 นายกิตติพงษ์  ยมสีด า 110 นางสาวภัสสร  แก้วพิกุล 
081 นายภาคภูมิ  นกประเสริฐ 111 นายนที  มะปะทัง 
082 นายสัณหวิช  พนไธสง 112 นายพนมพร   บลลา 
083 นายอมรเทพ  ใจทัด 113 นายคณิณ  พิเนตรเสถียร 
084 นายอดิศักดิ์  แสงจันทร ์ 114 นายสังเขตต์  ใจซื่อ 
085 นางสาวทิพวรรณ  เถาวัลย์ 115 นางสาวภาวิณี  ทองทิพย์ 
086 นางสาวอมรรัตน์  ชินสงคราม 116 นางสาวเบญจวรรณ  นนทะค าจันทร์ 
087 นางสาวณีรนุช  มหาคาม 117 นางสาวสุนิตา หงษ์ค า 
088 นางสาวชรินรัตน์  ศิริวารินทร ์ 118 นายธีระนันท์ พุทธิรักษ์ 
089 นางสาวอารรีัตน์  เย็นจอหอ 119 นายณัฐพล  ธรรมสงฆ์ 
090 นายอ าพันธ์ยุทธ  เหนือโพธ์ิทอง 120 นางสาวอ าพร  บรุีขันธ์ 
091 นางสาวปฎิมา  จันทนัด 121 นายจิรพฒัน์  ต้นกันยา 
092 นายคชาธาร  คัง จื้อ อิ๋ง มณีกัณฑ์ 122 นายบูรพา  ศรีโลภาศ 
093 นางสาวมณีรัตน์  แนวประเสริฐ 123 นายณัฐชนน  สาครเจรญิ 
094 นางสาวธนัชพร  หารตระกูล 124 นายจีรพฒัน์  ศรีโบราณ 
095 นายธนกฤต  โพธิเจริญ 125 นายธีรพนธ์  แก้วกาหลง 
096 นางสาวชิดชนก  นะวะสิมมา 126 นายธนากร  ราชค า 
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตา   

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบท่ี  3  ห้อง 124  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล 
127 นางสาวสุดารัตน์  นาทันเลิศ 157 นายภาณุวัฒน์  ภูมิ 
128 นายคาวี  ภูจอมเดือน 158 นายชัยเพชร  ศรีทอง 
129 นางสาวณัฐสริิยาภรณ์  สีม่วง 159 นางสาวศุภาลนันท์  ไกรหาญ 
130 นายศราวุฒิ  นามโยธี 160 นางสาวณัฐวดี  แก้วสุวรรณ 
131 นายอภิเชษฐ์   โสภากุล 161 นางสาวสุภาพร  ผุกแสน 
132 นางสาวอภัสรา  หงษาวงศ์ 162 นางสาวภัทราภรณ์  แสนทวีสุข 
133 นางสาวภัทรวดี จันทหาร 163 นายชุติพงศ์ พลตระกรรม 
134 นางสาววราภรณ์ พิมพรัตน์ 164 นายณัฐวัฒน์ พรมมา 
135 นางสาวสุทาสินี เบ้าชนะ 165 นางสาวสุชานาฎ  อย่างสวย 
136 นางสาววรินธร เศษรักษา 166 นายนนท์ธิชา  พรหมศร 
137 นายธนาธร นะวะสิมมา 167 นายสหรัฐ  ผ่องประสาท 
138 นางสาวสริตา  ดาโสภา 168 นายอภิชาติ  แสงสว่าง 
139 นายวรภพ  ขันละไว 169 นายสันติภาพ  ปิ่นโพธ์ิ 
140 นายภูวดล  คนซื่อ 170 นายภูวดล  ศรีกุดเรือ 
141 นางสาวภิญญาดา  ตติยสถาพรกลุ 171 นายวิวิธวินท์   วงศ์วิเศษ 
142 นายธนชัย มนทาน้อย 172 นายชัยอนันต์   จิตแสง 
143 นายธนารักษ์ ศรีนุกูล 173 นางสาวศศิธร  สร้างสอบ 

144 นายทัศกร  ภาคศิริ 174 นางสาวโอปอล  แสงศร ี

145 นางสาวนพดารา  เป้ยศร ี 175 นางสาวปิยะธิดา   เมืองพวน 

146 นางสาวณัฐนิชา  บุญเสริม 176 นายพีรภัทร  เทียมมั่น 

147 นายภิพัฒน์  ไชยการ 177 นายภูชิสส์  ปัจจงัคะตา 

148 นางสาวดารินทร์  สุตนา 178 นายธนาโชค ทิพเนตร์ 

149 นางสาวนภสร  ไชศรีจันทร ์ 179 นายรังสมิันต์ พิมพ์โคตร 

150 นายวริศ  จันทรัตน์ 180 นายธนากร  วงค์จันทร ์

151 นายเกื้อกลู  นันวิสุ 181 นางสาวอรอนงค์  วงศ์เพ็ชร 

152 นายณัฐพงษ์  บุญค าภา 182 นายกฤษฎา  ศรีคุณ 

153 นางสาวศุภาวดี  สมภักดี 183 นายจักรวาล  ซามาตร 

154 นางสาวเกษนรินทร์  อินทร์ช้าง 184 นายธีระพัฒน์  ใจฉะวะ 

155 นายศรัณย์  มั่งค่ัง 185 นายปรีชาพล  วิชาเดช 

156 นางสาวจริัชยา  มะณีวรรณ์ 186 นายอาณาเขต  ลือทองจักร ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตา   

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบท่ี  4  ห้อง 132  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล 

187 นายวาทิตย์  ขันทองค า 217 นางสาวจริาพรรณ  โพธ์ิสุวรรณพร 

188 นายรัฐภูมิ  เงางาม 218 นางสาวภานุนาถ  จ าปาโชต ิ

189 นายเทพนม  กวดไทย 219 นางสาวนิศารัตน์  สุทธหลวง 

190 นายจักรกฤษ  วิลาจันทร ์ 220 นายนิติธรรม  ระรวยทรง 

191 นายชนินทร์  บัวศรียอด 221 นายยุทธนา  พุทธวงศ์ 

192 นายณัฐนันทร์  รอดชมภู 222 นายกฤษดาธรณ์  วงศรีแก้ว 

193 นายสินธนา  วารีชน 223 นางสาวนิชานาถ  เหลาแก้ว 

194 นายธนากร  จิตอ่อง 224 นายภัทรพงศ์  กวนเวียงจันทร ์

195 นายกฤษฎา  เรียงขวัญ 225 นายก่อเกียรติ  พรหมจารีย ์

196 นางสาวกัลยา  พลเสน 226 นายสฤษดิ์  กองชาดี 

197 นายศรายุธ  บุญยานาม 227 นายศุกสรรณ์  บรรณาลัย 

198 นายเทวฤทธ์ิ  ทองค าชุม 228 นายรติพงษ์  พังคะบุตร 

199 นายณัฐวุฒิ  อาจวิชัย 229 นายวัฒนา  ทาสีขาว 

200 นายคณาธิป  ผิวบุญเรือง 230 นายธานี  ชาญโคกกรวด 

201 นายนนทกานต์  ธงยศ 231 นายณัฐพล  ประจิริโย 

202 นายรัฐศาสตร์  เกิดสีทอง 232 นายจิติวัช  มั่งมูล 

203 นายสุทธิชัย  ไสยะลา 233 นายภัทร์ชัยภูษิต  วิจิตรฉายานนท ์

204 นายภูมิบดินทร์  หอมสมบัต ิ 234 นายธนประสทิธ์ิ  บุญใบ 

205 นายอรรธพล  ชัยมงคล 235 นายวิทยา  ทับไทย 

206 นายวชิรวิทย์  เพ็ชรบุรีภักด ี 236 นายเจษฎากร  จ าปาจันทร ์

207 นายบรรพจน์  ภูเหลี่ยม 237 นายศุภกฤต  ศรีคะฮาด 

208 นายกิตติกร  แย้มหน ู 238 นายอัษฎาพล  พูนเพิ่ม 

209 นายกนกพล  โพธ์ิเจรญิ 239 นายศุภโชค  ห่อยไธสง 

210 นางสาวสจุิตรา นะวะสมิมา 240 นายวีระวัฒน์  ล่าโพนทัน 

211 นายกฤษณยนต์  ศรีค าม่วม 241 นายภวาภพ ขุนมาตย์ 

212 นายอดิศักดิ์  ค าเมืองคุณ 242 นายณัฐวุร  หมีแหม่ว 

213 นายวัฒนะ  กมลนคร 243 นายชัชพงศ์   ดีตาแสง 

214 นายพบตะวัน   ปราบพาล 244 นายวรวิทย์   นรินทร์ 

215 นางสาวอมราวดี   ภูเขา 245 นายอลงกรณ์  บุญภา 

216 นายธีระวัฒน์  ปู่สา 246 นายสิทธิโชค   ไชยแก้ว 



~ 5 ~ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทโควตา   

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบท่ี  5  ห้อง 133  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล เลขที่น่ังสอบ ชื่อ – สกุล 
247 นางสาวสุนันทา  เบ้าเรือง 281 นายธนวัฒน์  ค าหาร 

248 นายธนพงษ์  นิติพจน์ 282 นายธนพล ค่าไธสง 

249 นายสันติ   จอดนอก 283 นางสาวจันทร์แจ่ม   สุวรรณเพ็ง 

250 นายอัตพล สาสีดา 284 นายศุภกร  รอดเย็น 

251 นายพชรพล   นาโสก 285 นายธีระณัฐ  ราษีทอง 

252 นายวรพัท โชติช่วง 286 นางสาวสิริวิมล  ชุมภูแสง 

253 นายมงคล  มูลเหลา 287 นางสาวอาธิตยา  สุภาพ 

254 นายศรายุทธ   สารบาล 288 นางสาววรกานต์  โมงขุนทด 

255 นายทัศนาพล  นามเกตุ 289 นายศตวรรษ  ขันศรีนวล 

256 นายชัยมงคล ไชยเดช 290 นางสาวสุดารัตน์  พรมกุล 

257 นายสิทธิศักดิ์ มาจันทร์ 291 นางสาวพรพิมล  ชื่นใจ 

258 นายวัชรพล  มหาชัย 292 นายวีรศักดิ์  บุญค าภา 

259 นายอภิสิทธ์ิ โนนสุวรรณ 293 นางสาวนันทิชา  เหล่าวงษา 

260 นายธนโชติ พบสมัย 294 นายอภิชาติ  พลกัน 

261 นายธีรภัทร สุยอย 295 นางสาวบงกชกร   วงษ์วอน  

262 นายนฤเบศร์ ปลัดขวา 296 นางสาวสุทธินี ภักมี 

263 นายกิตติชัย นามเสนา 297 นางสาวเปรมยุดา  บุดดา 

264 นายอธิปัตย์ หงษา 298 นายวุฒิพงษ์  ทองพระจันทร์ 

265 นายณัชพล  ทิพย์สมบัติ 299 นางสาวภัทราพร  นะสุพล 

266 นายธนากร พละหาญ 300 นางสาวอุไรวรรณ  เพ็ชรสิม 

267 นายอนันตศักดิ์  โคตะบิน 301 นางสาวสุทธิดา  คเนเร็ว 

268 นายกรรชัย  นะคะจัด 302 นางสาวอัจฉรา  ชาลีเปรี่ยม 

269 นายนที  ศรีสถาน 303 นางสาวกวิสรา  จงเทพ 

270 นายณัฐพงษ์  หนองเส 304 นางสาวสมิตา  โพธ์ิศรีดา 

271 นายนนธวัช  วันนิจ 305 นายธนพนธ์  ศรีสว่าง 

272 นายณัทณพงศ์  สมัตถะ 306 นายจิรวัฒน์  สีกา 

273 นายนธิพงษ์  ลีสี 307 นางสาวสุชานันท์  อินเพ็ง 

274 นายสุภัครพงษ์  ผลจันทร์ 308 นายอดิศักดิ์ เชื้อหงษ์ 

275 นายศุภชัย  ค าเบ้า 309 นางสาวจินต์จุฑา   นานาถ 

276 นายไชยวัฒน์ สีทาพา 310 นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมอินราช 

277 นายมงคลฤทธ์ิ ภูศรีฤทธ์ิ 311 นายสิทธิชัย ไชยสงคราม 

278 นายอภิชาติ  กันหาจร 312 นายภัทรภณ  พิมพ์โคตร 

279 นายอัญชราวุธ ป้องโล่ห์ 313 นางสาวอารียา  ศิริสกุลเจริญชัย 

280 นางสาวชญาวีร์ น่ิมแสงทอง 314 นายสมศักดิ์ ช่วยพันธ์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทกิจกรรมเด่นและผลการเรียนดี  
ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

 
วัน/เวลา 09.00 – 10.30 น. 10.30-12.00 13.00-16.00 น 

14  
ธันวาคม 
2562 

ผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1  
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 

สอบวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

- 
สัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1  
สาขาสื่อสารการกีฬา 

สอบวิชาพื้นฐานวิชาสื่อสารการกีฬา 
สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

- 
สัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ 
ผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1  
สาขาพลศึกษา 

สอบวิชาพื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา 
สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
สัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  

ก าหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 

วัน/เวลา 09.00 – 10.30 น. 10.30-12.00 13.00-16.00 น 

14  
ธันวาคม 
2562 

ผู้สมัครทีเ่ลอืกอันดับ 1  
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 

- - 
สัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ผู้สมัครทีเ่ลอืกอันดับ 1  
สาขาสื่อสารการกีฬา 

- - 
สัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร ์
ผู้สมัครทีเ่ลอืกอันดับ 1  
สาขาพลศึกษา 

สอบวิชาพื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา 
สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร ์

สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู 
สัมภาษณ์  

สถานที่สอบ : อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร ์
15  

ธันวาคม 
2562 

ทดสอบทักษะทางด้านกีฬา (แยกตามชนิดกีฬา) 
สถานที่ : โรงยมิสบ์าสเกตบอล 

 

 
 


