ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖5 (ประเภททั่วไป รอบ 6)
----------------------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป รอบ 6) ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม
ถึง 6 มิถุนายน 2565 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จำนวน 14 คน ดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ลำดับที่
1

เลขประจำตัวสอบ
65713061

ผู้ดูแล กลุ่มข้อสอบ
นางสาวศศิญา บุญสุภา

ชื่อ - สกุล
นายภูมรินทร์ ทวีมหาวงศ์

ตารางสอบ
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 10.30 น.
ข้อสอบชุดที่ 1

ตารางสอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.

สอบสัมภาษณ์

1) ภาษาไทย

2) ภาษาอังกฤษ
3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60 คะแนน

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ข้อสอบชุดที่ 2
เวลา 10.30 – 12.00 น.
(คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์)

คะแนน 40
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

/คณะศิลปศาสตร์…

2
คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เลขประจำตัวสอบ
65813032
65813033
65813034
65813036
65813037
65813038
65813039
65813040
65813041
65813043
65813044

ผู้ดูแล กลุ่มข้อสอบ
นางสาวกรวิกา สว่างศรี

ชื่อ - สกุล
นายสรศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
นายศิรสิทธิ์ สมวงศ์
นายพีพิพัฒน์ พนมนันทกิจ
นางสาวสุภัทตรา ใจคุ้มเก่า
นางสาวพัชรี พิไชยแพทย์
นางสาวนฤมล เมืองแก้ว
นายเด่นชัย พ่วงแสงสุข
นายประจักษ์ เหรียญเชย
นางสาววฤณภัส ภูวุฒิ
นายพงษ์เทพ ธำรงลักษณ์
นางสาวธัญสิริ จินดาศรี

ตารางสอบ
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 10.30 น.
ข้อสอบชุดที่ 1

ตารางสอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.

สอบสัมภาษณ์

1) ภาษาไทย

2) ภาษาอังกฤษ
3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60 คะแนน

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

/ศึกษาศาสตร์...

3
คณะศึกษาศาสตร์
ลำดับที่
1
2

เลขประจำตัวสอบ
65813042
65813045

ผู้ดูแลข้อสอบ
นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภู

ชื่อ - สกุล
นายณัฏฐ์ ทวีผล
นายเทวัน ศรีอุดม

ตารางสอบ
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 10.30 น.
ข้อสอบชุดที่ 1

ตารางสอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30น. – 16.30 น.

สอบสัมภาษณ์

1) ภาษาไทย
2) ภาษาอังกฤษ
3) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
60 คะแนน

เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
ข้อสอบชุดที่ 2
เวลา 10.30 – 12.00 น.
(คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์)

คะแนน 40
เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
ข้อสอบชุดที่ 3
เวลา 13.00 – 13.30 น.
(ความถนัดทางวิชาชีพครูและวัด
แววครู)
20 คะแนน เวลา 30 นาที

/หมายเลขโทรศัพท์…

4
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
โทรศัพท์ติดต่อ 034435899 ต่อ 528
2. คณะศิลปศาสตร์
สาขาสื่อสารการกีฬา
โทรศัพท์ติดต่อ 034435899 ต่อ 524
3. คณะศึกษาศาสตร์
สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ติดต่อ 034435899 ต่อ 526
ในการนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ทางเว็บไซต์ www.tnsuskn.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

