
-1- 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม  

ประจ าปีการศึกษา 2566 
-------------------------------------- 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้าน
กีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2566 ซึ่งก าหนดสอบทักษะทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม  
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย และขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 

           1. ผู้มีรายชื่อที่มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ต้องน าหลักฐานมาแสดง 
ต่อกรรมการทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ท าการทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
               1.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 

1.2 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  

1.3 หนังสือรับรองความประพฤติ จากสถานศึกษาท่ีผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่  
1.4 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและ 

เลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ด้วยตนเอง 1 ชุด 

1.5 ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลการแข่งขันกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประวัติผลงาน
ด้านกีฬาหรือศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - ปีปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จ านวน  
1 - 3 รายการ ตามคุณสมบัติทางด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
 

หมายเหตุ เรียงเอกสารตามข้อ 1.2 - 1.5 จัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการกลาง 
    ใน วันศุกร์ที่  3 กุมภาพันธ์  2566 (เฉพาะนักกีฬาว่ายน  า) และวันเสาร์ที ่ 
    4 กุมภาพันธ์ 2566 ตั งแต่เวลา 7.00 - 8.30 น. ชั น 5 อาคาร 40 ปี กลุ่มงาน  
    กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
    กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

/2. ผู้มีรายชื่อ... 
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          2. ผู้มีรายชื่อที่มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องรายงานตัวต่อกรรมการ
ทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ณ สถานที่ และเวลาที่ก าหนดข้างต้น หากมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาต 
ให้เข้ารับการทดสอบ 
          3. กีฬาประเภทบุคคล ให้ผู้เข้าทดสอบน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัว มาในวันทดสอบทักษะด้านกีฬา 
          4. ผู้สมัครด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้ เข้าทดสอบน าอุปกรณ์ส่วนตัว มาในวันทดสอบทักษะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
          5. ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ที่เข้ารับการทดสอบ หาก 
แต่งกายไม่เหมาะสมจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
          6. ผู้ที่ไม่มาทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ มกราคม  พ.ศ. 2566 

                                                                                      
(ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สถานที่ทดสอบ... 
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สถานที่ทดสอบทักษะ 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ สระว่ายน  า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 
ล าดับ ชนิดกีฬา สถานที่ใช้ทดสอบ เวลา 

1. ว่ายน้ า สระว่ายน้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
(ส่งเอกสารหลักฐานได้ท่ี ชั้น 5 กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา) 
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566) 

08.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สถานที่ทดสอบ... 



-4- 
 

สถานที่ทดสอบทักษะ 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ล าดับ ชนิดกีฬา สถานที่ใช้ทดสอบ เวลา 

1. กรีฑา สนามกรีฑา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 09.00 น. 
2. กอล์ฟ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
3. ซอฟท์บอล สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 14.00 น. 
4. เซปักตะกร้อ สนามเซปักตะกร้อ อาคารยิมเนเซียม อาคาร 72 09.00 น. 
5. เทนนิส สนามเทนนิส ชั้น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
6. เทเบิลเทนนิส สนามเทเบิลเทนนิส อาคาร 79 09.00 น. 
7. บาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
8. แบดมินตัน สนามแบดมินตัน AT FIRST Badminton Sports Club 08.30 น. 
9. ครอสเวิร์ด ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
10. บริดจ์ ห้องชมรมบริดจ์ ชั้น 10 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
11. วอลเลย์บอล สนามวอลเลย์บอล (ชั่วคราว) ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
12. เทควันโด สนามเทควันโด อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 09.00 น. 
13. หมากกระดาน ชมรมหมากกระดาน ชั้น 10 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
14. ฟุตบอล สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา  10.00 น. 
15. ฟุตซอล สนามฟุตซอล ชั้น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
16. รักบี้ฟุตบอล สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 13.00 น. 
17. ยิงปืน สนามยิงปืน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
18. ยูโด สนามยูโด ชั้น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
19. ฟันดาบ (ดาบสากล) สนามดาบสากล ชั้น 7 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
20. มวยสากลสมัครเล่น เวทีมวยสากลสมัครเล่น ชั้น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
21. เปตอง สนามเปตอง ด้านหน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09.00 น. 
22. คาราเต้โด ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
23. ลีลาศ หอ้งกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
24. เรือพาย ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
25. E-sport ห้องชมรมอีสปอร์ต ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
26. ยูยิตสู สนามยูโด ชั้น 12 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 

 
 
 

 
/สถานที่ทดสอบ... 
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สถานที่ทดสอบทักษะ 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2566 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ล าดับ ชนิดศิลปวัฒนธรรม สถานที่ใช้ทดสอบ เวลา 

1. การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย) ห้องศิลปการแสดง ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
2. นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล 

ห้องวงดนตรีประดู่แดงและขับร้องประสานเสียง  
ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 

09.00 น.  

3. นักร้องเพลงลูกทุ่ง 
4. นักดนตรีลูกทุ่ง (กลอง) 
5. นักดนตรีลูกทุ่ง (แซกโซโฟน) 
6. นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (ทรัมเป็ด) 
7. นักดนตรีลูกทุ่ง (ทรอมโบน) 
8. นักดนตรีลูกทุ่ง (เบส) 
9. นักดนตรีลูกทุ่ง (กีตาร์) 
10. นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง) 

ห้องชมรมดนตรีสากล ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
11. นักดนตรี (คีย์บอร์ด) 
12. นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส) 
13. นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กีตาร์) 
14. ดนตรีไทย (ทุกประเภท) ห้องชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บัญชีรายชื่อ 



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000151-7 1-2100035 นำงสำว ณฐัณิชำ เรือนเพ็ชร์

2 2000117-8 4-2100048 นำงสำว ณภทัร์ พจนวรพงษ์

3 2000221-8 7-2100056 นำย อทิธพิทัธ์ สวุรส

4 2000147-5 7-2100061 นำย เวธน์วศนิ หฤทยัวจิติรโชค

5 2000103-8 9-2100079 นำย ธีรภทัร ค ำแสน

6 2000212-7 5-2100104 นำย สนั่น ธำตทุ ำเล

7 2000132-7 7-2100278 นำย สริภทัร์ รกัควำมสขุ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: กรีฑำ

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมกรีฑำ อำคำรปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000141-8 3-2100015 นำงสำว พลอยชมพู โสตะบรรณ์

2 2000233-3 7-2100018 นำย ชยุต โนนพล

3 2000192-1 8-2100032 นำย จริำวุธ พำชอบ

4 2000101-2 1-2100097 นำย พีรพฒัน์ พนัธ์ุดี

5 2000098-0 3-2100124 นำย กฤตลกัษณ์ ทง้ไรข่งิ

6 2000135-0 2-2100129 นำย ชุตพิทัธ์ หอมสะอำด

7 2000106-1 3-2100162 นำย กฤตยชญ์ สวุรรณ์วศิว

8 2000187-1 9-2100183 นำย วชิญ ต ัง้ธนทรพัย์

9 2000115-2 8-2100188 นำย ปญักร สวุรรณโชติ

10 2000226-7 6-2100189 นำย ศรำวนิ อภนิทนำพงศ์

11 2000042-8 3-2100223 นำย ววิรรธน์ กำญจนประทมุ

12 2000138-4 2-2100266 นำงสำว กชพร ทพิมอ่ม

13 2000148-3 3-2100275 นำย วภิำส หีบนำค

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ว่ำยน ้ำ

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สระวำ่ยน ้ำ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 8.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: สง่เอกสำรหลกัฐำนที ่ช ัน้ 5 กลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ วนัศกุร์ที ่3 ก.พ. 2566



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000230-9 8-2100027 นำงสำว นนัท์นภสั ธีรวฒัน์

2 2000025-3 0-2100149 นำงสำว ณฎัฐ์ณรณั เนื่องจ ำนงค์

3 2000046-9 3-2100195 นำย ธนบดี สคุนธศริพิร

4 2000040-2 1-2100200 นำงสำว พชัรำภำ สนัตวิรรกัษ์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ซอฟท์บอล

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมฟุตบอล อำคำรปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 14.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000021-2 6-2100207 นำงสำว พสิมยั นนัดี

2 2000184-8 0-2100234 นำงสำว ปรมิรดำ ธรรมสตัย์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: เซปกัตะกรอ้

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมเซปกัตะกรอ้ อำคำรยมิเนเซียม อำคำร 72 วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1000005-7 5-1100001 เด็กชำย จริพฒัน์ เจรญิเกียรตติรยั

2 2000157-4 7-2100099 นำย ธนบดี ไชยลงักำร

3 2000010-5 0-2100154 นำย ชยนนท์ รอดน้อย

4 2000034-5 5-2100199 นำงสำว ปิยธดิำ รงัแกว้

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: เทนนิส

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมเทนนิส ช ัน้ 12 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000126-9 8-2100131 นำงสำว สกลศภุำ อรชร

2 2000072-5 6-2100146 นำย นภทัร วสิทุธวำณิช

3 2000088-1 8-2100206 นำย พงศ์ธร ลคันำโฆษิต

4 2000211-9 4-2100208 นำย ชญำนนท์ กุลวภิชัวฒันำ

5 2000136-8 4-2100213 นำย ศภุณฐั จนัทรกำนตำนนท์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: เทเบลิเทนนิส

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมเทเบลิเทนนิส อำคำร 79 วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000175-6 0-2100007 นำย วำสติ บญุมี

2 2000051-9 6-2100028 นำย ณฐัชำนนท์ เพชรกลงึ

3 2000215-0 6-2100033 นำย สรลั โตตะเภำ

4 2000078-2 4-2100034 นำย ฉฐัวฒัน์ จริะเบญจวฒัน์

5 2000004-8 0-2100050 นำย สหรฐั ชดิสงูเนิน

6 2000130-1 8-2100051 นำย เสฏฐวุฒิ โพนเฉลียว

7 2000181-4 4-2100053 นำย พีรพงศ์ ไลล้ะมอ่ม

8 2000110-3 9-2100055 นำงสำว ภธัรีญำ บรพินัธ์

9 2000118-6 0-2100074 นำย พสษิฐ์ จงสกุล

10 2000008-9 5-2100076 นำย ศภุวชิญ์ วรรณสนิ

11 2000163-2 3-2100082 นำย เสรฐิศกัย์ ดว้งเอยีด

12 2000180-6 0-2100093 นำย ณฐัวุฒิ นนันวล

13 2000036-0 3-2100096 นำย ชนธีร์ สสีนั

14 2000195-4 3-2100100 นำย รฐันนัท์ เสนำลำ

15 2000047-7 7-2100117 นำย วชิญะพทัธ์ จ ำปำดะ

16 2000016-2 6-2100127 นำย ศกัดเิดช ปิยะพพิฒัน์

17 2000223-4 7-2100136 นำย พชรพล ฉตัรสวุรรณ์

18 2000220-0 1-2100139 นำย ณฐัธเนศ ชว่งฉ ่ำ

19 2000032-9 8-2100150 นำย ณฐันนัท์ นำคสวสัดิ ์

20 2000201-0 3-2100157 นำย พศัวุฒิ อนัทะผลำ

21 2000134-3 9-2100164 นำย กนัตยศ ศรีทองจรสักุล

22 2000075-8 6-2100170 นำย จตรุภทัร ชุมรกัษำ

23 2000102-0 5-2100175 นำงสำว ธนพรรณ เมอืงศรีนุ่น

24 2000057-6 1-2100177 นำย รพีพฒัน์ เกำ้เอีย้น

25 2000019-6 7-2100179 นำย แทนไท อมัระปำล

26 2000012-1 6-2100194 นำย ณฐัชนน แชม่ทะเพรียว

27 2000087-3 9-2100201 นำย ธีรธนัย์ ภทัรธนัยโรจน์

28 2000182-2 2-2100209 นำงสำว กมลชนก หรทกึ

29 2000093-1 2-2100214 นำย บดี จงเพียร

30 2000026-1 2-2100228 นำงสำว สรินิยำ เพชรประพนัธ์

31 2000164-0 4-2100232 นำงสำว ณฐัหทยั รกักำร

32 2000053-5 3-2100237 นำย อมัมรั ยำนยำ

33 2000080-8 3-2100242 นำงสำว โศภษิฐ์ บญุทยั

34 2000105-3 8-2100249 นำงสำว อรยิำภรณ์ นิมตินเรศกติติ ์

35 2000133-5 7-2100259 นำย อภริกัษ์ ประศำสน์

36 2000017-0 7-2100264 นำงสำว ปวชิยำ ภฉูำยำ

37 2000232-5 7-2100283 นำย พอลล์ ธนโสภณศริิ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: บำสเกตบอล

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมบำสเกตบอล ช ัน้ 3 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000146-7 6-2100052 นำย กรณ์ดนยั อนิทยนต์

2 2000208-5 7-2100075 นำย ธญัเทพ อนนัต์ธนำพงษ์

3 2000158-2 2-2100110 นำงสำว ประกำย เพชรเหนือทอง

4 2000071-7 0-2100130 นำย กฤษณพงศ์ พรหมมนิทร์

5 2000028-7 9-2100135 นำย ณฐัวุฒน์ ก ำเหนิดงำม

6 2000167-3 7-2100155 นำย พรลภสั ก ัน้กำงกูล

7 2000059-2 1-2100182 นำย ธีระดษิฐ์ คนซือ่

8 2000190-5 8-2100193 นำย ธรำธปิ ระโหฐำน

9 2000068-3 0-2100229 นำย วีระพงศ์ รุณจตัตุ

10 2000111-1 1-2100257 นำย นนทกร จนัภกัดี

11 2000108-7 5-2100260 นำงสำว คณภรณ์ กอไพบลูย์กจิ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: แบดมนิตนั

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมแบดมนิตนั AT FIRST Badminton Sports Club วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 8.30 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1000004-0 0-1100008 เด็กชำย พรหมพริยิะ ยอแสง

2 2000009-7 7-2100235 นำย กณัตพนธ์ นกทอง

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ฟนัดำบ (ดำบสำกล)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมดำบสำกล ช ัน้ 7 อำคำร 40 ปี มจพ วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1000008-1 9-1100004 เด็กชำย วรตัน์กร จุลศกัดิเ์สถียร

2 1000001-6 2-1100007 นำย ปกรณ์ คลำ้ยปำน

3 2000058-4 3-2100001 นำย เกษมศกัดิ ์ ไชยภมูิ

4 2000185-5 4-2100005 นำย ณพวทิย์ วงษ์ส ำรำญ

5 2000194-7 6-2100014 นำย ธนวฒัน์ เอ็นดู

6 2000168-1 7-2100023 นำย ชยุต ศภุชยัวีรกุล

7 2000154-1 2-2100025 นำย พงษ์ลภสั ปรุะวฒัน์

8 2000202-8 4-2100029 นำย ปณัณวชิญ์ ไวฉลำด

9 2000140-0 5-2100038 นำย ณภทัร ดนี ้ำจืด

10 2000162-4 3-2100039 นำย ศภุชีพ เปรมทวี

11 2000097-2 5-2100043 นำย กวนิ รตันพงษ์ไชย

12 2000006-3 2-2100049 นำย นพรตัน์ รอดสโุข

13 2000052-7 2-2100054 นำย ชวศิ กจิเกษตรสถำพร

14 2000210-1 5-2100057 นำย ญำณโรจน์ กำญจนโรจน์

15 2000024-6 5-2100062 นำย ธนภทัร นนัทเสน

16 2000002-2 8-2100065 นำย คณพศ สำยแกว้

17 2000070-9 6-2100071 นำย ธนกร สวำ่งเนตร

18 2000079-0 4-2100072 นำย ศรำยุธ กมลเลศิ

19 2000095-6 1-2100078 นำย รำมลิ ศรีตองออ่น

20 2000144-2 7-2100080 นำย กฤิตภำส เอีย่มใหญ่

21 2000213-5 9-2100084 นำย กนัตนินัท์ สมจนัทร์

22 2000050-1 0-2100088 นำย กำญจน์บณัฑติ ผำยช ำนำญ

23 2000067-5 9-2100098 นำย เสฏฐวุฒิ ศริจินิดำพชัร์

24 2000096-4 8-2100107 นำย ศริวทิย์ คลำ้ยจนิดำ

25 2000139-2 9-2100116 นำย เขมณฐั โสตรโยม

26 2000112-9 2-2100134 นำย ปรเมษฐ์ นฤพำน

27 2000189-7 3-2100143 นำย คงชลชั ล้ีสมบรูณ์กจิ

28 2000013-9 8-2100145 นำย นพกร เจศรีชยั

29 2000229-1 6-2100151 นำย นลธวชั ไชยชมภู

30 2000149-1 9-2100159 นำย ชนะชยั วงศ์วฒันะเดช

31 2000083-2 7-2100160 นำย นนทกรณ์ ชำยเชดิ

32 2000121-0 4-2100166 นำย ภรูวิตั ผำสมิมำ

33 2000014-7 8-2100174 นำย ชยัอนนัต์ พลิำวุฒิ

34 2000029-5 7-2100184 นำย ปำณสัม์ สำนะ

35 2000100-4 4-2100185 นำย พชัรพล โชตวิรรณ

36 2000219-2 2-2100191 นำย ทศัไนย ศนูย์ศร

37 2000228-3 0-2100192 นำย พนัธ์ุธชั แซต่ ัง้

38 2000090-7 1-2100196 นำย คณบดี เกษล ำ

39 2000188-9 9-2100197 นำย ภทัรฉิตัร ศริริกัษ์

40 2000091-5 5-2100203 นำย รชัชำนนท์ ไวยเนตร

41 2000205-1 8-2100211 นำย ณฐักติติ ์ ค ำเจรญิเกียรติ ์

42 2000085-7 3-2100218 นำย ณฐัวุฒิ อนิมณีย์

43 2000176-4 1-2100224 นำย ธนวฒัน์ วถิี

44 2000200-2 9-2100239 นำย ธนวฒัน์ สขุจีน

45 2000011-3 7-2100240 นำย รชัพล ทบัทวี

46 2000196-2 2-2100247 นำย ณพวทิย์ เพ็งอน้ เพ็งอน้

47 2000082-4 6-2100250 นำย ศภุวชิญ์ ทองรอด

48 2000152-5 2-2100252 นำย สเุมธ วฒันมะโน

49 2000206-9 0-2100253 นำย นิธภิทัร เล็กสงิห์โต

50 2000049-3 3-2100261 นำย กมลภพ สม้จีน

51 2000170-7 1-2100262 นำย สรชชั ศลิำพนัธ์

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ฟุตบอล

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมฟุตบอล อำคำรปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ  วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 10.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ ชื่อ-นำมสกุล

52 2000074-1 9-2100263 นำย ภำณุภทั ธนำอมรนนท์

53 2000076-6 4-2100270 นำย ธนิศร เหมอืนทำ่ไม้

54 2000045-1 0-2100272 นำย ชนสทิธิ ์ มำประเสรฐิ

55 2000171-5 6-2100274 นำย คณุำนนท์ ละวรรณวงค์

56 2000037-8 3-2100280 นำย พงศ์พทัธ์ สขุศรีมล

57 2000092-3 1-2100281 นำย อดพิงษ์ ทบัทอง

58 2000174-9 9-2100282 นำย ธีรภทัร จนัทร์เรือง

59 3000001-2 7-3100003 นำย นนัทพงศ์ ทองใส

ปรญิญำตรี ตอ่เนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000155-8 6-2100009 นำย ณฐัชนน ภระมรทตั

2 2000207-7 0-2100012 นำย ณภทัร นิยมสนิธ์  ุ

3 2000073-3 7-2100037 นำย พนำรตัน์ รตันำ

4 2000001-4 9-2100041 นำงสำว อภญิญำ มลูสำร

5 2000041-0 3-2100044 นำย กติตกิร สนี ้ำเงนิ

6 2000099-8 1-2100059 นำงสำว ธญัลกัษณ์ อ ำนวย

7 2000183-0 1-2100064 นำย สหรถั สำยแสง

8 2000172-3 2-2100068 นำย ธีเดช กนัโอภำส

9 2000094-9 2-2100073 นำงสำว สรินิ ช ธรรมรจน์

10 2000007-1 5-2100081 นำงสำว ปภำวี เขยีวออ่น

11 2000084-0 6-2100085 นำย จูฬเทพ กจิจำ

12 2000160-8 0-2100106 นำย เขต หนองภกัดี

13 2000043-6 6-2100108 นำงสำว ปทติตำ ตำลตำ

14 2000165-7 5-2100123 นำย อน ภำพ ชำ้งเผอืก

15 2000122-8 0-2100173 นำย ภมูิ ด ำพชิติ

16 2000129-3 3-2100176 นำย ภผูำ จงจติร

17 2000143-4 7-2100198 นำย ธณำกร วโิย

18 2000113-7 0-2100210 นำงสำว ญำณิศำ ทรงกูล

19 2000127-7 7-2100216 นำย กติตภิมูิ พูลประกอบ

20 2000020-4 9-2100220 นำย กฤตบ ญ ชืน่บำล

21 2000062-6 5-2100222 นำงสำว พรรณพร ใจเฟือย

22 2000193-9 8-2100225 นำงสำว นิศำชล หมดดี

23 2000142-6 6-2100226 นำย ชนะโชค อน ชยักจิธรรม

24 2000186-3 9-2100244 นำย จรนิ นนทจติต์

25 2000048-5 5-2100255 นำย ฉตัรมงคล เตชะธรรมพงศ์

26 2000198-8 3-2100256 นำย ณฐัชนน เมฆกวี

27 2000178-0 8-2100273 นำงสำว เชำวณี อ น่ค ำ

28 3000002-0 9-3100002 นำย ชษิณ พงษ์ อิน่เเดง

ชื่อ-นำมสก ล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

ปรญิญำตรี ตอ่เนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ฟ ตซอล

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมฟ ตซอล ช ัน้ 12 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 ก มภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกล ม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000119-4 9-2100036 นำย นเรนทร์ฤทธิ ์ เชดิชยัทวีพงษ์

2 2000081-6 2-2100105 นำงสำว ปนุญสิำ ค ำอำจ

3 2000027-9 5-2100217 นำย เตวชิ ตูท้วีทรพัย์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ยิงปืน

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมยงิปืน ช ัน้ 4 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000227-5 4-2100114 นำย ธีระพฒัน์ ทองมำก

2 2000137-6 4-2100152 นำงสำว ทกัษพร แหลง่ทอง

3 2000131-9 7-2100221 นำงสำว ภำณุมำศ ขนุดี

4 2000030-3 8-2100254 นำงสำว สภุคัจริำ สอ่งสวำ่ง

5 2000124-4 9-2100258 นำย อนิทรตัน์ ภูส่ะอำด

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ยูโด

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมยูโด ช ัน้ 12 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000179-8 3-2100020 นำย ชลกำร มลูไทย

2 2000123-6 0-2100069 นำย เจตณฐั จีระประพจน์

3 2000005-5 5-2100241 นำย วภิู เย็นวฒันำ

4 2000064-2 8-2100268 นำย ณฐันนท์ วฒันะ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: รกับี้ฟุตบอล

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมฟุตบอล อำคำรปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 13.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000086-5 0-2100026 นำย รฐัภมูิ ชุมพล

2 2000003-0 6-2100066 นำย ยศภทัย์ ศภุษร

3 2000169-9 4-2100086 นำย บรูพทติย์ บรูสทิธกิูล

4 2000218-4 1-2100120 นำย ปรเมศ แจง้รมัย์

5 2000225-9 7-2100122 นำย ขจรยศ บญุญำ

6 2000018-8 5-2100137 นำงสำว ฐตินินัทร์ อำรกัษ์

7 2000203-6 1-2100158 นำย ชวนำกร เเกว้ละคร

8 2000054-3 4-2100171 นำย ธชธร ภูต่ระกูล

9 2000104-6 0-2100187 นำงสำว ณฐัฐำ โยควดั

10 2000145-9 4-2100227 นำย ชยัพร เชดิชำย

11 2000022-0 6-2100231 นำย โชคชยั มลูสำร

12 2000166-5 0-2100267 นำย อสิรำพงษ์ แซล่ิม้

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: วอลเลย์บอล

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมวอลเลย์บอล (ช ั่วครำว) ช ัน้ 3 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000056-8 6-2100090 นำย คณิสร เอกคม

2 2000177-2 0-2100248 นำย ชยัภทัร เอกคม

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: กอล์ฟ

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: นดัพบทีห่้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1000007-3 8-1100009 เด็กชำย กฤษฎ์ สำยสดุ

2 2000066-7 1-2100083 นำย ณฐัดนย์ พรำหมณ์พุฒคิณุ

3 2000197-0 6-2100132 นำย กมัปนำท สนุทรธรรม

4 2000150-9 1-2100219 นำงสำว เเพรกติญิำ เจรญิศรี

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: หมำกกระดำน

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ชมรมหมำกกระดำน ช ัน้ 10 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000035-2 2-2100006 นำย ภรูนิทร์ รตันรุง่

2 2000234-1 6-2100047 นำงสำว อภสันนัท์ รกัทอง

3 2000065-9 3-2100058 นำย กนต์ธร ถนอมกลิ่่น่

4 2000153-3 8-2100070 นำย พีรพฒัน์ รกัษำรตัน์

5 2000038-6 6-2100113 นำย ธนกฤต บตุรเสวก

6 2000224-2 3-2100138 นำงสำว กลัยำ สทุธปญัญำ

7 2000204-4 5-2100180 นำย นนัทวฒัน์ เพง่กจิ

8 2000114-5 8-2100230 นำย เดชำพล นิลฉำย

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: บริดจ์

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมบรดิจ์ ช ัน้ 10 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1000003-2 6-1100005 เด็กชำย สทิธกิร รม่พยอม

2 1000009-9 2-1100012 นำงสำว ฐติกิำนต์ เเกว้เจรญิ

3 2000109-5 9-2100003 นำย สรวชิญ์ สทุธโิชติ

4 2000060-0 8-2100013 นำย โภคนิ อน้พนัธ์ุ

5 2000209-3 1-2100021 นำย พีรณฐั สภุกีจิ

6 2000231-7 3-2100077 นำงสำว ยุวรตัน์ มงัคดุ

7 2000191-3 0-2100111 นำย วรกำนต์ ตรีเดช

8 2000061-8 8-2100112 นำย นพรตัน๋ เดชเดชำ

9 2000077-4 3-2100119 นำย ณภทัร สงวนต ัง้

10 2000023-8 2-2100167 นำงสำว ณฐัชยำ สเีเดง

11 2000156-6 3-2100204 นำงสำว ชวศิำ พลบตุร

12 2000199-6 2-2100233 นำย ณภทัร แควน้อย

13 2000161-6 1-2100243 นำย วีรภทัร นกฉลำด

14 2000128-5 4-2100251 นำย ยศวรรธน์ ชำค ำสยั

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: เทควนัโด

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมเทควนัโด อำคำรปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1000006-5 1-1100003 นำย พภิพภทัร แดงโชติ

2 1000002-4 0-1100013 นำย ธรรมธชั รุง่เรือง

3 2000216-8 4-2100010 นำงสำว วจิติรรตัน์ แซจ่งั

4 2000107-9 2-2100011 นำงสำว พลอยนรี ถนอมทรพัย์

5 2000015-4 2-2100172 นำย รฐนนท์ พนิิจ

6 2000214-3 4-2100190 นำงสำว หนึ่งฤทยั ไกรเกรกิเกียรติ

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: เปตอง

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมเปตอง ดำ้นหน้ำ วทิยำลยัเทคโนโลยีอตุสำหกรรม วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000055-0 1-2100040 นำย นฤดล หงษ์รกัษำ

2 2000031-1 8-2100089 นำย นวพล สงัข์ค ำ

3 2000173-1 5-2100236 นำย ศรำวุธ โอดจนัทกึ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ครอสเวิร์ค

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000217-6 6-2100269 นำย ตรงภทัร์ พวงพนัธ์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: มวยสำกลสมคัรเล่น

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: เวทมีวยสำกลสมคัรเลน่ ช ัน้ 12 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000089-9 2-2100148 นำงสำว ชนิดำภำ ทะจะกนั

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: คำรำเต้โด

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000120-2 9-2100022 นำย ชยำกร ชชัยำนุกร

2 2000033-7 5-2100095 นำย ภมูสิริิ จนัทร์อนิ

3 2000063-4 8-2100169 นำย ธนวฒัน์ สองสร

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: เรือพำย

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000159-0 5-2100019 นำย สวุจิกัขณ์ หวงักจิไพศำล

2 2000044-4 8-2100126 นำย อธษิฐ์ ธรรมวงศ์ผล

3 2000116-0 7-2100141 นำย วีรพฒัน์ ฉตัรพริยิกุล

4 2000069-1 1-2100163 นำย ชยำนนัต์ นิลระตะ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: E-Sport

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมอสีปอร์ต ช ัน้ 8 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000222-6 0-2100205 นำย พชรดล ลงัคะวงษ์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ลีลำศ

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2000039-4 4-2100091 นำย จสัตนิ ออ่นหวำน

2 2000125-1 2-2100153 นำย กฤตยชญ์ เจรญิมี

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทกีฬำ: ยูยิตสู

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: สนำมยูโด ช ัน้ 12 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100239-9 0-2200002 นำงสำว สทุธดิำ สทุธสิำร

2 2100246-4 6-2200004 นำงสำว ภำวนีิ ค ำเครือ่ง

3 2100269-6 2-2200063 นำงสำว ธญัจริำ สภุำพรรณ

4 2100250-6 7-2200094 นำงสำว ลกัษิกำ ไวยลำภำ

5 2100244-9 0-2200101 นำย พงศ์รพี กองศลิป์

6 2100278-7 4-2200118 นำงสำว พมิพ์ลดำ สพุฒัน์อำภรณ์

7 2100280-3 8-2200121 นำงสำว อรุสัยำ อโุฆษจนัทร์

8 2100261-3 3-2200128 นำงสำว บษุยำ ต ัน๊สมบรูณ์

9 2100273-8 3-2200133 นำงสำว ณชัยำ สำข ำ

10 2100238-1 8-2200140 นำย จริวฒัน์ รชัตมงคลชล

11 2100235-7 5-2200165 นำงสำว ปิยำพชัร อว่มดว้ง

12 2100243-1 9-2200168 นำงสำว วำรำดำ บญุสทิธิ ์

13 2100256-3 5-2200212 นำงสำว ปรียำวดี อศิรภกัดี

14 2100241-5 0-2200238 นำงสำว ปฤณชญำ ปนัเหมอืย

15 2100249-8 5-2200245 นำย กวีวธัน์ กวนิกติตพิงศ์

16 2100281-1 1-2200271 นำงสำว แพรวพรรณ สรุโิย

17 2100245-6 0-2200276 นำงสำว เนตรชนก วรโสม

18 2100251-4 4-2200279 นำงสำว กติตยิำ จรินนท์วงศ์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: กำรแสดงนำฏศลิป์ (ร ำไทย)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องศลิปกำรแสดง ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100258-9 9-2200045 นำงสำว พรชติำ ข ำมะณี

2 2100254-8 8-2200102 นำย รญัชนะ กมลชยัวำนิช

3 2100266-2 6-2200202 นำงสำว ณิชำภทัร เภำพำน

4 2100247-2 3-2200246 นำงสำว จรยิำภรณ์ อภธิำรสกุลศริิ

5 2100264-7 8-2200277 นำย มติรภำพ บรูณประทปีรตัน์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัรอ้งเพลงสำกล/ไทยสำกล

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องวงดนตรีประดูแ่ดงและขบัรอ้งประสำนเสยีง  ห้อง 902 ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 

9.00 น.สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100236-5 8-2200017 นำย อดศิร แซต่ ัน้

2 2100260-5 1-2200030 นำงสำว ณฐัวดี มเีดช

3 2100270-4 3-2200067 นำย มณฑล ยอดแกว้

4 2100279-5 3-2200147 นำย กนัตนินัท์ ปำนเนือง

5 2100255-5 4-2200156 นำงสำว คณำวรรณ ศรีสมบรูณ์

6 2100274-6 4-2200161 นำงสำว ปภำดำ พรรณธรรม

7 2100265-4 3-2200265 นำย พุฒพินัธ์ สญักูล

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัรอ้งเพลงลูกทุ่ง

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องวงดนตรีประดูแ่ดงและขบัรอ้งประสำนเสยีง  ห้อง 902 ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 

9.00 น.สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100282-9 6-2200103 นำงสำว ลภสัรดำ สขุะกำรผดงุ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรี  (คีย์บอร์ด)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีสำกล ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100248-0 4-2200024 นำย จุฑำวชัร บษุษะ

2 2100262-1 0-2200115 นำงสำว จริภทัร์ หงนัเป่ียม

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีลูกทุ่ง (แซกโซโฟน)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องวงดนตรีประดูแ่ดงและขบัรอ้งประสำนเสยีง  ห้อง 902 ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 

9.00 น.สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100268-8 7-2200046 นำงสำว อรอมุำ ดอกพกิุล

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสำกล (ทรมัเป็ต)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องวงดนตรีประดูแ่ดงและขบัรอ้งประสำนเสยีง  ห้อง 902 ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 

9.00 น.สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100259-7 1-2200087 นำย กฤษดำ อทุธค ำ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีลูกทุ่ง (ทรอมโบน)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องวงดนตรีประดูแ่ดงและขบัรอ้งประสำนเสยีง  ห้อง 902 ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 

9.00 น.สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100240-7 6-2200042 นำย นำย ศรีธนนชยั ขวญัเมอืง

2 2100267-0 1-2200092 นำย กติตธิรำ ใจศริิ

3 2100242-3 3-2200109 นำย ธนพทัธ์ เขตรตันำ

4 3100003-7 0-3200001 นำย พนัธกำนต์ ชว่ยรอด

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

ปรญิญำตรี ตอ่เนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีสำกล/ไทยสำกล (กลอง)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีสำกล ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100272-0 9-2200125 นำย ณฐัภมูิ สนธพินัธ์

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีสำกล/ไทยสำกล (เบส)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีสำกล ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100252-2 0-2200016 นำย วีระภทัร หลอ่ประเสรฐิ

2 2100283-7 4-2200142 นำย ชญำนิน มสิกำวรรณ์

3 2100275-3 2-2200181 นำย อภมิงคล คำมำดะ

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีสำกล/ไทยสำกล (กีต้ำร์)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีสำกล ช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1100011-4 5-1200010 นำงสำว ธีรทพิย์ เจรญิพร

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีไทย (ขมิ)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีไทยมงกุฎวด ีช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1100013-0 3-1200011 เด็กชำย ธนภทัร วชิำพูล

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีไทยมงกุฎวด ีช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1100012-2 2-1200002 เด็กชำย ธนภทัร สขุลีกัษณ์

2 2100277-9 7-2200008 นำย จติบณุย์ สำยวำยุกุล

3 2100237-3 9-2200031 นำงสำว มณีรตัน์ แซมทอง

4 2100276-1 1-2200186 นำงสำว ณฐันนัท์ ทวีวงศ์เจรญิ

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีไทย (ระนำดเอก)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีไทยมงกุฎวด ีช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 1100010-6 3-1200006 นำย เมธำสทิธิ ์ จีระบตุร

2 2100253-0 8-2200060 นำงสำว กลัยกร นฤมติอตัถจรยิำ

3 2100263-9 8-2200178 นำย กติตพิฒัน์ ไตรผล

ชื่อ-นำมสกุล

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีไทย (ระนำดทุ้ม)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีไทยมงกุฎวด ีช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.



ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

1 2100257-1 0-2200144 นำย มงคลศกัดิ ์ นนัทชน

2 2100271-2 8-2200215 นำงสำว ณฏัฐ์พชัร์ ขจรปรีชำชยั

ชื่อ-นำมสกุล

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2566

ประเภทศลิปวฒันธรรม: นกัดนตรีไทย (ฆอ้งวงใหญ่)

สถำนทีท่ดสอบทกัษะ: ห้องชมรมดนตรีไทยมงกุฎวด ีช ัน้ 9 อำคำร 40 ปี มจพ. วนัที ่4 กุมภำพนัธ์ 2566 เวลำ 9.00 น.

สถำนทีน่ดัหมำย: ห้องกลุม่งำนกจิกรรมนกัศกึษำ ช ัน้ 5 อำคำร 40 ปี มจพ.




