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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------- 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้าน
กีฬาและศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา  2562 ซึ่งก าหนดสอบทักษะทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม  
วันศุกร์ที่  21  ธันวาคม  2561  (เฉพาะนักกีฬาว่ายน  า)  และวันเสาร์ที่  22  ธันวาคม  2561 ตามรายชื่อ 
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัย  และขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี  
 

๑. ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม  ต้องน าหลักฐานแสดง 
ต่อกรรมการทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ท าการทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ดังนี  

1.1  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร  
1.2  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและ 

เลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั น  ฉบับจริง  พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ด้วยตนเอง 1 ชุด 

1.3  ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลการแข่งขันกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประวัติ
ผลงานด้านกีฬาหรือศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จ านวน  
1 – 3 รายการ ตามคุณสมบัติทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม  ฉบับจริง  พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

1.4   ส าเนาหลักฐานการศึกษา  
 ระดับ ปวช. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงาน

ประจ าตัวนักเรียน  หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา  หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  ฉบับจริง  พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

 ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือ Transcript หรือ
ใบรับรอง  หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา  หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในสาขาวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด  

1.5  หนังสือรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาท่ีผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ 
 

หมายเหตุ เอกสารในข้อ 1.2 – 1.5  ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการกลาง 
ในวันทดสอบ วันศุกร์ที ่ 21  ธันวาคม  2561  (เฉพาะกีฬาว่ายน  า) และ วันเสาร์
ที่  22 ธันวาคม 2561  ตั งแต่เวลา 7.00 - 8.30 น. ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 
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2. ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องรายงานตัวต่อกรรมการ
ทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ณ สถานที่ และเวลาที่ก าหนดข้างต้น หากมาสายเกินกว่า 15 นาท ีไม่อนุญาต 
ให้เข้ารับการทดสอบ 

3. กีฬาประเภทบุคคล ให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัว มาในวันทดสอบทักษะด้านกีฬา 
4. ผู้สมัครด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้เข้าสอบน าอุปกรณ์ส่วนตัว มาในวันทดสอบทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม 
5. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ที่เข้ารับการทดสอบ  หากไม ่

เหมาะสมจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
6. ผู้ที่ไม่มาทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ตามวัน เวลา และสถานที ่ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิไล   รังสาดทอง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-3- 
 

สถานที่ทดสอบทักษะ 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ล าดับ ชนิดกีฬา สถานที่ใช้ทดสอบ เวลา 
1. ว่ายน  า ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 

(สระว่ายน  าศูนย์กีฬาประชานิเวศน์) 
08.00 น. 
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สถานที่ทดสอบทักษะ 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ล าดับ ชนิดกีฬา สถานที่ใช้ทดสอบ เวลา 
1. กรีฑา สนามกรีฑา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 09.00 น. 
2. กอล์ฟ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
3. ซอฟทบ์อล สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 14.00 น. 
4. เซปักตะกร้อ สนามเซปักตะกร้อ อาคารยิมเนเซียม อาคาร 72 09.00 น. 
5. เทนนิส สนามเทนนิส ชั น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
6. เทเบิลเทนนิส สนามเทเบิลเทนนิส อาคาร 79 09.00 น. 
7. บาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล ชั น 3 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
8. แบดมินตัน สนามแบดมินตัน ชั น 7 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
9. ครอสเวิร์ด ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 

10. บริดจ์ ห้องชมรมบริดจ์ ชั น 10 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
11. วอลเลย์บอล/วอลเลย์บอล 

ชายหาด 
สนามวอลเลย์บอล ชั น 7 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 

12. เทควันโด สนามเทควันโด ชั น 7 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
13. หมากกระดาน ชมรมหมากกระดาน ชั น 10 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
14. ฟุตบอล สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา  10.00 น. 
15. ฟุตซอล สนามฟุตซอล ชั น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
16. รักบี ฟุตบอล สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 12.00 น. 
17. ยิงปืน สนามยิงปืน ชั น 4 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
18. ยูโด สนามยูโด ชั น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
19. ดาบสากล/ดาบไทย สนามดาบสากล ชั น 7 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
20. มวยสากลสมัครเล่น เวทีมวยสากลสมัครเล่น ชั น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
21. เปตอง สนามเปตอง ด้านหน้า วทอ. 09.00 น. 
22. คาราเต้โด ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
23. ลีลาศ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
24. ดนตรีสากล/ดนตรีลูกทุ่ง ห้อง KMUTNB BRAND ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
25. นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล ห้อง KMUTNB BRAND ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
26. นักร้องเพลงลูกทุ่ง/นักเต้นฯ ห้อง KMUTNB BRAND ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
27. ศิลปะการแสดง/พิธีกร/ 

การแสดงพื นบ้าน 
ห้องซ้อมศิลปะการแสดง ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 

28. ดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทยมงกุฏวดี ชั น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
29. นักร้องในวงดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทยมงกุฏวดี ชั น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 

 



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: กรีฑา

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามกรีฑา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000004-0 2-1100050 เด็กหญิง ชนกานต์ อินคํา

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2000102-0 2-2100030 นาย เสฏฐนันท์ กุประดิษฐ์

3 2000170-7 1-2100101 นางสาว ธันยนันท์ แจ้งพร

4 2000093-1 4-2100114 นาย จิตติชัย ใจเย็น

5 2000180-6 4-2100128 นาย ฉัตรชัย จันทร

6 2000187-1 5-2100217 นาย ชยานันต์ บุญไธสง

7 2000108-7 8-2100254 นาย อรรรณพ ศรีเรือง

8 2000043-6 1-2100295 นาย ศตวรรษ จันดา

9 2000062-6 1-2100318 นางสาว ศิรินันท์ บุญอารีย์

10 2000070-9 3-2100379 นาย อนพัทย์ กัณหา



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ว่ายนํา

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องกลุ่มงานกิจกรรม ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 8.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000106-1 0-2100007 นาย ธนกฤต อังคุละนาวิน

2 2000127-7 4-2100048 นาย ณัฐพัชร์ พรมจันทร์

3 2000188-9 6-2100052 นาย ชนาเมธ กิตติกิจเจริญ

4 2000084-0 5-2100104 นาย ปัณณธร เลิศศศิภากร

5 2000016-2 9-2100178 นาย สิทธิเขตต์ ขันบุญ

6 2000054-3 7-2100344 นาย ดรัณภพ แย้มสาย

7 2000011-3 1-2100356 นาย ณัฐชนน พจนอารี

8 2000179-8 9-2100376 นาย ตฤณภัทร โภคประเสริฐ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ซอฟท์บอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000213-5 0-2100267 นาย พัทธดลย์ รักษาแผน

2 2000012-1 1-2100281 นาย ชรินทร์ธร สวัสดิล้น

3 2000063-4 8-2100287 นาย ภูษิต โสภาคํา

4 2000024-6 2-2100407 นาย พชรพงศ์ คงเจริญ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: เซปักตะกร้อ

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเซปักตะกร้อ อาคารยิมเนเซียม อาคาร 72 วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000067-5 5-2100241 นางสาว กัลยารัตน์ แขมน้อย



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: เทนนิส

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเทนนิส ชัน 12 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000015-6 1-1100022 เด็กชาย ณัฐพัชร์ แก้วบางยาง

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2000002-2 6-2100085 นาย บุญวิจิตร วาริสุทธิ

3 2000210-1 7-2100103 นาย กาจพล สุขกันหา

4 2000157-4 8-2100126 นาย กิตติภณ ศิริพร

5 2000191-3 3-2100303 นางสาว ฐิติรัตน์ งามจรรยาภรณ์

6 2000164-0 4-2100307 นาย เทอดวงษ์ เถรว่อง



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: เทเบิลเทนนิส

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเทเบิลเทนนิส อาคาร 79 วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000009-9 3-1100021 เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันนู

2 1000005-7 3-1100035 นางสาว ทรายทอง บุญบางยาง

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2000055-0 2-2100011 นางสาว จีรัชญา เกษจรัล

4 2000166-5 5-2100057 นางสาว ณัฐพร เพชรทอง

5 2000176-4 9-2100079 นาย ทยากร จินดา

6 2000039-4 6-2100165 นางสาว ปพัชญา หัวรักกิจ

7 2000186-3 0-2100187 นาย ปฏิพัทธ์ ชูศรี

8 2000197-0 9-2100220 นางสาว กาญจนศิริ ขําทอง



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: บาสเกตบอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามบาสเกตบอล ชัน 3 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000013-1 2-1100007 นาย ปิยะวัฒน์ ชุ่มเมืองเย็น

2 1000001-6 4-1100049 นาย ภาเธียร ว่องสาทรกิจ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2000037-8 3-2100001 นาย คมกริช จ้องสาระ

4 2000050-1 6-2100009 นางสาว บุณยวีร์ เสถียรอนันต์กุล

5 2000148-3 3-2100020 นาย ธนภัทร รุ่งเรือง

6 2000128-5 1-2100021 นาย ธนดล โพธิสอาด

7 2000182-2 6-2100028 นาย นันทพล สังข์แจ่ม

8 2000081-6 3-2100039 นาย นันทพงษ์ โคตพรม

9 2000138-4 7-2100042 นาย รัชชานนท์ พิพัธนกุล

10 2000137-6 0-2100045 นาย รัชชานนท์ สุดสวนศรี

11 2000036-0 8-2100046 นาย คุณพัฒน์ พงษ์ทองเมือง

12 2000206-9 0-2100050 นาย ชัยมงคล อรรธนิศาสกุล

13 2000152-5 3-2100058 นาย เกียรติกมล บุญย่อง

14 2000048-5 3-2100082 นางสาว วิชุเนตร กลินขวัญ

15 2000208-5 2-2100110 นาย ศุภฤกษ์ สาสี

16 2000100-4 0-2100111 นาย ภคินทร์ คําภักดี

17 2000115-2 8-2100112 นาย กตกร เพ็ชร์หัสณะโยธิน

18 2000140-0 9-2100116 นาย ณัชพล สังข์คอน

19 2000196-2 4-2100133 นางสาว สุดหทัย ทองปรอน

20 2000143-4 2-2100134 นาย เจนเดช สังข์น้อย

21 2000209-3 9-2100140 นาย ภควัต เชือในเขา

22 2000060-0 1-2100144 นาย จุลกฤษ แสวงมงคล

23 2000072-5 3-2100157 นาย ธนวัฒน์ พวงมีศรี

24 2000045-1 7-2100160 นาย ณัฐพงศ์ ศรีพยัคฆ์

25 2000003-0 3-2100195 นาย ณัชพล อัศวอัจฉริยะกุล

26 2000007-1 7-2100198 นาย กฤตพล ฤทธิเนือง

27 2000018-8 3-2100204 นาย รณศักดิ พยุงศักดิวิจิตร

28 2000119-4 6-2100207 นาย กฤตณัฐ พัชรพิสุทธิสิน

29 2000203-6 8-2100211 นาย กฤติณ พจชนิกูล

30 2000013-9 3-2100218 นาย ยุทธพงศ์ กรัษนัยรวิวงค์

31 2000092-3 5-2100222 นาย ณัฐภูมิ พูลเพิม

32 2000192-1 6-2100226 นาย ณัฐนนท์ สุขเกษม

33 2000145-9 7-2100240 นาย ชยุต พรวัฒนา

34 2000204-4 1-2100243 นางสาว กุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล

35 2000079-0 2-2100252 นาย ธนชัย ดําจํานงค์

36 2000147-5 2-2100266 นาย กรกฤช สังข์เศรษฐ์



37 2000139-2 2-2100271 นาย สถิตพงษ์ คําจีน

38 2000030-3 6-2100274 นาย อุชุกร ไชยลาภ

39 2000159-0 0-2100286 นาย ศุภกร เกือเส้ง

40 2000091-5 0-2100314 นาย จิรสิน คงศิริ

41 2000173-1 6-2100325 นาย ศิวกร ม่วงพรม

42 2000061-8 2-2100332 นาย ธีระพงศ์ สกุลอินทร์

43 2000154-1 1-2100337 นาย ทินกร สุขสัจจี

44 2000121-0 4-2100345 นาย ณัฐพงศ์ เหล็กพล

45 2000080-8 2-2100346 นาย ชิตพล เรืองกูล

46 2000065-9 8-2100353 นาย ภทร เอือรักษ์โอฬาร

47 2000104-6 6-2100354 นาย ชัยนันท์ วงศ์เรือน

48 2000146-7 1-2100361 นาย นครินทร์ ตังเจริญ

49 2000014-7 0-2100371 นาย ณัฐกิตติ เจียมจิตวานิชย์

50 2000107-9 8-2100386 นาย ธนสิทธิ นิยมไทย

51 2000167-3 4-2100388 นาย สหัสวรรษ จิตระกูล

52 2000077-4 0-2100390 นาย ธนา เฟืองฟู

53 2000212-7 7-2100396 นางสาว ลินลณี สุรียพันธ์

54 2000194-7 0-2100408 นาย ทวีวัฒน์ ทรัพย์สุทธิภาสน์

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

55 3000003-8 5-3100004 นาย พันธวิศ กิจศิริไพบูลย์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: แบดมินตัน

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามแบดมินตัน ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000012-3 5-1100001 เด็กหญิง พิมพ์จุฑา ศศิพงศ์พรรณ

2 1000003-2 0-1100013 เด็กหญิง ปิยพร ฉอสุวรรณชาติ

3 1000010-7 6-1100048 เด็กชาย ภูริภัทร รักกะเปา

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

4 2000010-5 6-2100014 นาย วรท ธรรมชูเชาวรัตน์

5 2000103-8 7-2100018 นาย กรดนัย ตันติยุทธ

6 2000076-6 9-2100055 นาย ธนพัฒน์ รุ่งรัตนผล

7 2000020-4 6-2100113 นาย กฤตนู ยิมแย้ม

8 2000181-4 9-2100121 นาย ศุภณัฐ ต้อขัดคํา

9 2000165-7 4-2100147 นางสาว ภิรมณ จําแนกทาน

10 2000005-5 4-2100265 นาย ธนทัต แหล่งอุดมสุข

11 2000135-0 7-2100278 นาย หัฏฐกร บุญรักศรพิทักษ์

12 2000172-3 7-2100297 นางสาว จิราวรรณ วังคําลุน

13 2000001-4 3-2100299 นาย ภาคภูมิ เพชรรักษ์

14 2000123-6 9-2100324 นาย ธนภัทร เสรยานทท์

15 2000110-3 2-2100370 นางสาว ชรัญธร อิมจิต



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ฟันดาบ (ดาบไทย)

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟันดาบ ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000031-1 0-2100074 นาย ธนกฤต เทพวิภาวิทย์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ฟันดาบ (ดาบสากล)

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟันดาบ ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000007-3 4-1100054 เด็กชาย ต้นกล้า โพธิแก้ว

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2000207-7 5-2100142 นางสาว ปิยธิดา ดวดขุนทด

3 2000134-3 6-2100146 นาย ไตรภพ แน่งน้อย

4 2000129-3 2-2100191 นาย ฐาปกรณ์ ธีระเกตุ

5 2000004-8 8-2100268 นาย กฤตธัช กสิบุตร



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ฟุตบอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000011-5 1-1100041 นาย จิรายุ ดงไม้นํา

2 1000017-2 2-1100045 เด็กชาย คุณศุภวิชญ์ ศรีนุกูล

3 1000008-1 0-1100046 เด็กชาย ณัฏฐพล บุญสราง

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

4 2000073-3 3-2100044 นาย ภาคภูมิ ธนิกกุล

5 2000199-6 2-2100049 นาย แสงเพชร กมลเรือง

6 2000111-1 8-2100051 นาย รัฐภูมิ พลเยียม

7 2000068-3 1-2100064 นาย สัจจพร ปินกาญจนไพบูลย์

8 2000183-0 8-2100107 นาย รุ่งโรจน์ มันหมาย

9 2000085-7 5-2100118 นาย จิรเมธ ยอดสกุล

10 2000087-3 3-2100119 นาย ธนยศ ปัญญาสาร

11 2000122-8 6-2100132 นาย จิรเมธ เลิศอัคฆากร

12 2000195-4 8-2100150 นาย สิริชัย ลิมดุลย์

13 2000089-9 2-2100153 นาย วัฒนชัย สังฆวาส

14 2000021-2 1-2100158 นาย อัซรอน ด๊ะเหล็ม

15 2000095-6 3-2100181 นาย วงศกร ทองชาวนา

16 2000071-7 2-2100186 นาย ภูวนัย เต้าทิพย์ภูมิรักษ์

17 2000053-5 1-2100200 นาย พัชรพล คําภูแสน

18 2000160-8 4-2100270 นาย นิรันดร์ ทองพุก

19 2000184-8 4-2100289 นาย กรดนัย บวรสาโชติ

20 2000120-2 0-2100291 นาย วิริทธิ ฉัน

21 2000017-0 8-2100292 นาย สกุลเกียรติ สิงห์ทอง

22 2000023-8 8-2100348 นาย วรวรรณ เค้าสิม

23 2000162-4 4-2100369 นาย อัครเดช แจ้งพร

24 2000161-6 1-2100375 นาย ชลสิทธิ ศรีบุญจันทร์

25 2000083-2 2-2100389 นาย ลัทธพล พรมกมล

26 2000008-9 6-2100392 นาย พิริยากร ทองรักจันทร์

27 2000098-0 9-2100395 นาย นนทพัทธ์ วดีศิริศักดิ

28 2000109-5 1-2100399 นาย สิทธินนท์ เรืองเนตร

29 2000132-7 6-2100405 นาย วิชัย เสนเดช



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ฟุตซอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟุตซอล ชัน 3 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000056-8 4-2100029 นาย ธีรพันธุ์ เฮงสวัสดิ

2 2000006-3 7-2100056 นาย เมธา พรหมสุข

3 2000082-4 5-2100062 นาย ธีรพล กันทะสีคํา

4 2000101-2 4-2100072 นาย นาร์อีม มะจะ

5 2000130-1 8-2100094 นาย สวลีภิรมย์ สีมา

6 2000114-5 9-2100098 นาย นิตินนท์ กังวานธารา

7 2000042-8 4-2100109 นาย วชิราวุธ ประทีป ณ.ถลาง

8 2000214-3 3-2100176 นาย ณัฐดนัย อามาตย์ชาดี

9 2000200-2 6-2100189 นาย ณัฐพล บริสุทธิ

10 2000118-6 0-2100192 นาย ภคพล กุลบุญญา

11 2000078-2 5-2100199 นาย ก้องภพ จงใจ

12 2000153-3 4-2100208 นาย นาดิฟ ไชยภักดี

13 2000096-4 6-2100269 นาย ธีรพงศ์ รังสร้อย

14 2000035-2 2-2100308 นาย ณัฐฐาพร พังจันตา

15 2000064-2 7-2100315 นาย จิราธิป พูนพานิช

16 2000049-3 5-2100321 นาย ณัฐชนน บุญถิน

17 2000149-1 6-2100330 นาย อาทิตย์ สวนประเสริฐ

18 2000075-8 9-2100357 นาย เจษฎา สุวรรณรังษี

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

19 3000002-0 6-3100008 นาย อธิคม กิตติกวินชน

20 3000001-2 9-3100016 นาย อัครพนธ์ สวนศรี

ปริญญาโท

21 4000002-8 9-4100001 นาย วสุพล วงษ์กลํา



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ยิงปืน

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามยิงปืน ชัน 4 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000094-9 5-2100024 นางสาว ปียา เมฆพะโยม

2 2000144-2 9-2100197 นาย ศิลา รัตนศิลา



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ยูโด

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามยูโด ชัน 12 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000066-7 4-2100053 นางสาว ฟาริดา พงษ์สมศักดิ

2 2000125-1 6-2100071 นางสาว สกุณา กิตติธนาชัย

3 2000168-1 1-2100219 นาย ชัชชพงศ์ วีระเพียร

4 2000156-6 2-2100351 นาย กิตติธเนศ นามเทียง

5 2000074-1 3-2100360 นางสาว ณีรนุช แหวนเพ็ชร



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: รักบีฟุตบอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000019-6 6-2100033 นาย ภาคิน ปัดถาวะโร

2 2000033-7 5-2100043 นาย ศิริพงษ์ วัฒนะนุพงษ์

3 2000047-7 8-2100089 นาย นวัช พูนนายม

4 2000029-5 0-2100106 นาย เจตณัฐ อร่ามรัตน์

5 2000178-0 7-2100141 นาย วชิราวุธ หนูแก้ว

6 2000041-0 4-2100171 นาย ณภัทร ไชยมงคล

7 2000009-7 2-2100172 นาย อนันต์สิทธิ ชูแก้ว

8 2000124-4 5-2100203 นาย เดชาพล บุญเฉลิมศักดิ

9 2000171-5 6-2100231 นาย กันต์กวี เศวตมาลย์

10 2000105-3 6-2100245 นาย พงศธร ทองบุญรอด

11 2000116-0 0-2100272 นาย ปุณณกันต์ ทองศรี

12 2000090-7 9-2100282 นาย พนธกร นันทะสี

13 2000117-8 8-2100334 นาย เพชร แสงแดง

14 2000126-9 7-2100377 นาย ธีธัช ธนิตกุล

15 2000189-7 7-2100382 นาย โชตินรินท์ ดําอําภัย



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: วอลเลย์บอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามวอลเลย์บอล ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000006-5 8-1100014 นาย นภัสดล ศิริรักษ์

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2000015-4 8-2100013 นาย ทิวากร สานุสุข

3 2000052-7 5-2100019 นางสาว พรภิมล เกียงหนุน

4 2000205-1 9-2100084 นางสาว ศศิพิมพ์ สุโพธิ

5 2000141-8 2-2100092 นาย ธนวัฒน์ สะเดา

6 2000027-9 3-2100138 นางสาว เบญจวรรณ โพธิเงิน

7 2000198-8 8-2100230 นาย ธฤษณุ กุลกัตติมาส

8 2000158-2 2-2100233 นางสาว พัชรพร โสภาสิริโชติวรกุล

9 2000097-2 1-2100238 นาย ภานุพงษ์ เพิมนาม

10 2000151-7 3-2100341 นาย อับดุลการิม บินเงาะ

11 2000112-9 5-2100364 นาย ภูรินทร์ บุญน้อม



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: กอล์ฟ

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000113-7 7-2100358 นาย กัปตัน เงินทองรัตนกุล



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: หมากกระดาน

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมหมากกระดาน ชัน 10 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000016-4 2-1100031 เด็กชาย อนพัทย์ ปาณฑะผลิน

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2000163-2 0-2100069 นาย ธนวัตร บุญดี

3 2000069-1 8-2100070 นางสาว ศิริวรรณ สําเภาทอง

4 2000044-4 7-2100155 นาย ภาณุพงศ์ สุนทรวินิต

5 2000028-7 9-2100296 นาย วุฒิชัย แซ่หลี

6 2000046-9 4-2100312 นางสาว บงกชกร วงษ์มัน

7 2000133-5 3-2100384 นาย ภตวรรธ สารรัตน์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: บริดจ์

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมบริดจ์ ชัน 10 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000086-5 8-2100065 นาย ภาณุมาศ ชีวพิทักษ์ผล

2 2000051-9 9-2100164 นาย พงศกร วงศ์ภูธร

3 2000022-0 8-2100273 นางสาว จิราภรณ์ พูลสวัสดิ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: เทควันโด

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเทควันโด ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1000018-0 8-1100028 เด็กชาย พันธุ์ธัช บุนนาค

2 1000002-4 9-1100042 นางสาว จริยา จํานงค์ทรัพย์

3 1000014-9 7-1100057 นาย นันทพัทธ์ ศรีวัชระ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

4 2000059-2 0-2100031 นาย สรายุทธ เจริญพร

5 2000174-9 3-2100096 นางสาว ธัญยฉัตร หริงโสภาพลสิน

6 2000026-1 3-2100124 นาย กิตติพงษ์ จันทร์สุข

7 2000185-5 2-2100167 นางสาว นันทวัน รุ่งสว่างวงค์

8 2000193-9 0-2100173 นาย ธนวินท์ ทักษิณานันท์

9 2000155-8 7-2100179 นางสาว วราภรณ์ บุญมีประเสริฐ

10 2000058-4 0-2100205 นาย รชต กลินหอม

11 2000131-9 4-2100232 นาย ณัฐกวีร์ รัตนพงษ์

12 2000025-3 9-2100239 นางสาว ณรัณ วรรณุรักษ์

13 2000142-6 9-2100277 นาย พรวัฒน์ อโศกวัฒนะ

14 2000211-9 4-2100350 นางสาว อภิชญา วัชรคงพันธ์

15 2000201-0 5-2100383 นางสาว ชมพูนุท อินทเเสน



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: เปตอง

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเปตองด้านหน้าตึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000177-2 9-2100003 นาย อภิลักษณ์ พามูล

2 2000136-8 8-2100008 นาย ปิยังกูร บุรีรัตน์

3 2000202-8 1-2100059 นาย ศรีรุ่งโรจน์ ม่วงสิงห์

4 2000038-6 5-2100137 นาย Pongnat Prachayakul

5 2000175-6 6-2100212 นางสาว ศศิธร เนียมหอม

6 2000169-9 2-2100228 นาย เสฎฐวุฒิ บุญแสง



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ครอสเวิร์ค

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000040-2 0-2100088 นาย ศรอรรจภ์ เอือสัมฤทธิผล

2 2000032-9 0-2100309 นาย ธนพร มีขวัญ

3 2000150-9 6-2100311 นางสาว พิชญา จรูญคงถาวร

4 2000190-5 3-2100336 นาย เสฎวุฒิ ซุ่นหมี

ปริญญาโท

5 4000001-0 7-4100002 นาย จารุกิตติ จันทร์ศิริ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: คาราเต้โด

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000057-6 2-2100148 นาย จิรายุ ร่มสายหยุด

2 2000034-5 5-2100156 นางสาว อรชนก ทิน้อย

3 2000099-8 8-2100225 นางสาว จุฑามาศ ดีบัว



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทกีฬา: ลีลาศ

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000088-1 7-2100117 นาย อินทรพล จันทร์แก้ว



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100288-6 6-2200004 นาย ชานน สิทธิสกุลเดช

2 2100264-7 5-2200047 นาย ออมทรัพย์ ชวนรัมย์

3 2100274-6 1-2200054 นาย สิปปกร พรเสน่ห์

4 2100260-5 4-2200076 นางสาว ตวงรัตน์ อยู่ดี

5 2100254-8 0-2200083 นาย ชวิศ สกุณี

6 2100242-3 8-2200102 นาย พยุงกิจ บุษบา

7 2100287-8 6-2200136 นางสาว สิรินดา จันทรใย

8 2100239-9 6-2200216 นาย วรวิช สร้อยสุวรรณ

9 2100238-1 5-2200288 นาย สรวิศ วังวรรธนะ

10 2100302-5 4-2200302 นาย เกตุพิชญ์ศิษฏ์ คุ้มภัย

11 2100303-3 4-2200397 นาย เชษฐา จันทร์เพ็ญ

12 2100248-0 3-2200406 นาย สุพัฒน์ ศรีสุวรรณ์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักร้องเพลงลูกทุ่ง

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100269-6 0-2200016 นางสาว ตุลยา สารโพคา

2 2100232-4 5-2200194 นางสาว ณัฐธภรณ์ บานเย็น



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: การแสดงนาฏศิลป์ (รําไทย)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องซ้อมศิลปะการแสดง ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100252-2 6-2200023 นางสาว ณัฐณิชา เขียวประแดง

2 2100307-4 8-2200041 นาย นิธิวัต เทียนสว่างนภา

3 2100281-1 5-2200066 นางสาว พีรธนี กิติวัชระเจริญ

4 2100270-4 0-2200115 นางสาว เมธาวลัย สมนาค

5 2100227-4 7-2200131 นางสาว ชวัลรัตน์ ณ ถลาง

6 2100235-7 3-2200152 นางสาว จันทราภรณ์ เอียมสกุล

7 2100304-1 9-2200154 นางสาว เจนจิรา บุญฤทธิ

8 2100263-9 2-2200162 นางสาว ธัญวรัตม์ หลังมาไสย

9 2100215-9 7-2200174 นาย ฐนกร บัวทอง

10 2100295-1 7-2200206 นางสาว ฐิติภา หลักชัย

11 2100262-1 9-2200229 นางสาว พัชริดา แก้ววัน

12 2100296-9 7-2200249 นางสาว นันทวรรณ จันทร์ดา

13 2100251-4 8-2200263 นาย กฤษธิราช เดชะฤกษ์

14 2100244-9 1-2200290 นาย ถิรวุฒิ สุดชาลี

15 2100280-3 8-2200300 นางสาว ธนิศร เอียมฉิม

16 2100258-9 4-2200316 นางสาว พัชร ผุยสุ

17 2100275-3 9-2200333 นางสาว อภิญญา ศรีเจริญรุ่งเรือง

18 2100222-5 8-2200338 นางสาว ฐิติการย์ ตาลพันธุ์

19 2100255-5 0-2200342 นาย นนธวัช โคตรอาษา

20 2100220-9 3-2200374 นางสาว กชพร คงอยู่

21 2100245-6 6-2200400 นางสาว ศุภิสรา ไตรยวงค์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีสากล/ไทยสากล/ลูกทุ่ง (กลอง) 

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100226-6 3-2200010 นาย กษิดิศ เล็กวิวัฒน์

2 2100253-0 1-2200068 นาย ธีรภัทร บุญณะรังษี

3 2100283-7 5-2200090 นาย กษิดินทร์ พัชระภัทร์

4 2100249-8 5-2200250 นาย อภิลักษณ์ จันทร์แปลง

5 2100298-5 5-2200293 นาย ธีรวัตน์ สุวลักษณ์

6 2100246-4 2-2200322 นาย จักรกริศน์ เจียมจิตต์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรี (คีย์บอร์ด)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1100026-2 9-1200032 เด็กชาย เมธัส จงมันจิตร

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100277-9 1-2200006 นาย ธนกฤต แจ่งดวงภักตร์

3 2100234-0 8-2200201 นาย ศุภกิตติ ตรัยรัตนทวี

4 2100265-4 9-2200248 นางสาว ศิรดา ขวัญแก้ว



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีสากล/ไทยสากล/ลูกทุ่ง  (กีตาร์)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100268-8 0-2200078 นาย ณัฐพร พรอินทร์

2 2100266-2 9-2200168 นาย ศุภวิชญ์ การัณย์ศิริ

3 2100250-6 3-2200213 นาย อรรณพ จันทะรัง

4 2100300-9 3-2200246 นาย สิรภพ ปินปลืมจิต

5 2100221-7 2-2200256 นาย จักรกฤษณ์ นวลแก้ว

6 2100231-6 0-2200276 นาย ปรัญชัย สวัสดี

7 2100224-1 0-2200304 นาย ศราวุฒิ เต็มเปียม

8 2100279-5 2-2200317 นาย นพพร ลัดดาทอง

9 2100216-7 8-2200343 นาย กิตติกร อัชชเสวิน

10 2100297-7 9-2200366 นางสาว ศรุตยา ตาสืบ

11 2100273-8 3-2200393 นาย วชิรพงศ์ ผดุงถิน



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีสากล/ไทยสากล/ลูกทุ่ง  (เบส)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100259-7 1-2200025 นาย ณภัทร บริรักษ์กิจดํารง

2 2100271-2 9-2200125 นาย ณัฐนนท์ มโนตรัยรัตน์

3 2100257-1 0-2200224 นาย จักรพันธ์ อุตะมะ

4 2100289-4 0-2200262 นาย ศิวกร เลือมนรินทร์

5 2100217-5 2-2200275 นาย นิติพงษ์ อาจปักษา



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรี (แซกโซโฟน)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1100020-5 2-1200016 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สุวรรณาคิน

2 1100024-7 2-1200059 เด็กหญิง จารุกร โพธิแดง

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2100236-5 6-2200061 นางสาว ณิชมน อมาตยกุล

4 2100282-9 2-2200143 นาย จักรรินทร์ บุญเทพ

5 2100219-1 3-2200166 นางสาว ณัฐวดี รูปสูง

6 2100223-3 3-2200251 นาย สวรินทร์ ประเสริฐศรี

7 2100267-0 7-2200310 นางสาว กรกช ศิริพันธ์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรี (ทรัมเป็ต)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1100025-4 8-1200018 เด็กชาย นิธิบุญ ฉัตรภัทริน

2 1100019-7 2-1200040 นาย บูรพา วรรัตน์

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2100299-3 6-2200037 นางสาว ญาณิน คําราพิศ

4 2100290-2 6-2200122 นางสาว พัชรากร ชมจิตร์

5 2100294-4 5-2200151 นาย โกฎล มลัยไธสง

6 2100284-5 5-2200170 นาย อภินันท์ สุระพาล

7 2100306-6 3-2200294 นาย กวีสิทธิ เค้ายา

8 2100292-8 9-2200347 นางสาว อรุณี ศรีใจปัง

9 2100278-7 0-2200380 นาย สิทธิเกกียรติ เฟืองนคร



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรี (ทรอมโบน)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100305-8 6-2200099 นาย ชนพล แสงเรืองรอง

2 2100237-3 1-2200247 นาย ภูบดี สวัสดิทวี



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ซอด้วง)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1100023-9 4-1200044 นางสาว วรรณพร สุวรรณรัตน์

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100256-3 8-2200036 นางสาว ธวัลรัตน์ พรเจริญ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ซออู้)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100291-0 2-2200261 นาย กานต์ ธิติประเสริฐ

2 2100247-2 7-2200367 นาย สรสิช แจ่มอัมพร



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ขิม)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100276-1 8-2200159 นางสาว วรรณศกานต์ ธีระวิวัฒน์ชัย



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100261-3 9-2200328 นาย สรวิศ ครุฑพันธ์

2 2100272-0 4-2200401 นางสาว ขนิษฐา หงษ์สร้อยคํา



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1100027-0 4-1200020 นาย รัตเกล้า ผลพิกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100301-7 2-2200015 นาย จิรัญชัย สกุลภูรีทิพย์

3 2100225-8 1-2200214 นาย ธนพล สายทอง



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100241-5 4-2200038 นาย ถมทอง อาษารัฐ

2 2100233-2 1-2200087 นางสาว ศิริพร สนวนรัมย์

3 2100285-2 2-2200237 นางสาว จุฑาทิพ ขันธวิสูตร



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1100022-1 8-1200023 นาย จิตติพัฒน์ ใช้สมบุญ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100240-7 1-2200105 นาย ศุภณัฏฐ์ พงศาดิศรรัตน์

3 2100293-6 6-2200259 นาย พัชรวีร์ เนียมนิล

4 2100228-2 1-2200327 นางสาว ปิยฉัตร วัฒนสกุล



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1100021-3 1-1200026 นาย จิรายุ อุระอารีย์

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100230-8 4-2200081 นางสาว ภควดี พวงดอกไม้



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (เครืองหนัง-กลอง)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ห้องประชุมชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เวลา 7.00-8.30 น.

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2100218-3 0-2200196 นาย วรยุทธ คงช่วย

2 2100286-0 0-2200257 นาย อินทัช คุณาอัครวุฒิ

3 2100243-1 3-2200331 นาย พุทธฉัตร สุขสวัสดิ

4 2100229-0 6-2200363 นาย กิตติพงษ์ จันทรพิมล




