
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตสมุทรสาคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖6 (ประเภททั่วไป)  

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

          ตามที่  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป) ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
- ๖ มกราคม 2566 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จำนวน 32 คน ดังต่อไปนี้  

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล กลุ่มสอบ 
1 66213010 นายศุภนัฐ ขันติยู กลุ่มสอบท่ี ๑ 

สถานที่สอบ อาคารคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ 

2 66213023 นายภาณุมาศ โรจน์รุ่ง 
3 66213089 นายรังสิมันตุ์ เรียบสำเร็จ 
4 66213091 นายเจริญรัก บรรลือทรัพย์ 
๕ 66213062 นายกันต์กวี นาคกระจาย กลุ่มสอบท่ี ๒ 

สถานที่สอบ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ๖ 66213145 นายธันวา ไทยเจริญ 
๗ 66213146 นายนนทภูมิ จิตต์สถาน 
๘ 66213067 นายธีรเดช  ทรัพย์สมบูรณ์ กลุ่มสอบท่ี ๓ 

สถานที่สอบ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ๙ 66213069 นายอภิวัฒน์  คงแสนแก้ว 
๑๐ 66213071 นายภคพงษ ์ แก้วสุวรรณ์ 
๑๑ 66213072 นางสาววรรณนิดา  สายตั้ง 
๑๒ 66213084 นางสาวเขมิกา  คุ้มถนอม 
๑๓ 66213087 นายเจษฎา  นนใส 
๑๔ 66213093 นายธีรวัฒน์  การโกศล 
๑๕ 66213096 นายวัชระ  ไชยวุฒิ 
๑๖ 66213097 นายอานนท์  ถาวร 
๑๗ 66213098 นายธวัฒชัย  ยิกุสังข ์
๑๘ 66213099 นายธนาพันธ์  เพชรหน่าย 
๑๙ 66213100 นายเรืองศักดิ์  ยาชัย 
๒๐ 66213108 นายอัครเดช  อาสนะ 
๒๑ 66213109 นายสุทธินันท์  สรรพศรี 
๒๒ 66213114 นางสาวปาลิน  พันธุ์สอาง 
๒๓ 66213120 นายศุภรัตน์  อุบลชัย 
๒๔ 66213122 นายพานภพ  เอกบัว 
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ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล กลุ่มสอบ 
๒๕ 66213134 นายพีราวัชร  กรุตสุข กลุ่มสอบท่ี ๓ 

สถานที่สอบ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ๒๖ 66213135 นายศักดิ์สิทธิ์  สุขข ี
๒๗ 66213136 นายศิริชัย  เสนาสุขุม 
๒๘ 66213137 นายไพรวัลย์  พญาครุฑ 
๒๙ 66213138 นายณัฏฐชัย  ศิลา 
๓๐ 66213139 นายอับดุลมูฮัยมิน  ดีสาเอะ 
๓๑ 66213140 นายปิยะศักดิ์  ลักษณะจันทร์ 
๓๒ 66213141 นายภานุพงษ ์ มาตย์นอก 

 
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครเข้าสอบตามตารางสอบกลุ่มสอบของตนเอง 

 
ตารางสอบ 

กลุ่มสอบ วัน เดือน ปี เวลา การสอบ 
กลุ่มสอบท่ี ๑ 
ผู้ดูแล  
นางสาวศศิญา  บุญสุภา 
 
สถานที่สอบ  
อาคารคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ 

วันเสาร์ที่ 21 
มกราคม 2566 

 09.00 – 10.30 น. สอบข้อเขียนชุดวิชาที่ 1  
   1) ภาษาไทย 
   ๒) ภาษาอังกฤษ 
   3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10.30 – 12.00 น. สอบข้อเขียนชุดวิชาที่ ๒  
๑)    ๑) คณิตศาสตร์ 
๒)    ๒) วิทยาศาสตร์ 

13.00 – 14.00 น. สอบข้อเขียนชุดวิชาที่ ๓  
   ความถนัดทางวิชาชีพครูและวัดแววครู 

1๔.๐0 – 1๕.๐0 น. สอบสัมภาษณ์ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

กลุ่มสอบท่ี ๒ 
ผู้ดูแล  
นางสาวกรวิกา  สว่างศรี 
 
สถานที่สอบ  
อาคารคณะศิลปศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 21 
มกราคม 2566 

09.00 – 10.30 น. สอบข้อเขียนชุดวิชาที่ 1  
   1) ภาษาไทย 
   ๒) ภาษาอังกฤษ 
   3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1๑.๐0 – 1๒.๐0 น. สอบสัมภาษณ์ 
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ตารางสอบ (ต่อ) 

กลุ่มสอบ วัน เดือน ปี เวลา การสอบ 
กลุ่มสอบท่ี ๓ 
ผู้ดูแล  
นางสาวสิราวรรณ   
สีดาชมภู 
สถานที่สอบ  
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

 

วันเสาร์ที่ 21 
มกราคม 2566 

09.00  – 10.30 น. สอบข้อเขียนชุดวิชาที่ 1  
   1) ภาษาไทย 
   ๒) ภาษาอังกฤษ 
   3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10.30 – 12.00 น. สอบข้อเขียนชุดวิชาที่ ๒  
๓)    ๑) คณิตศาสตร์ 

   ๒) วิทยาศาสตร์ 
13.00 – 14.00 น. สอบข้อเขียนชุดวิชาที่ ๓  

   ความถนัดทางวิชาชีพครูและวัดแววครู 
วันอาทิตย์ที่ 22 
มกราคม 2566 

๐๘.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
13.00 – 1๖.๓0 น. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

                           
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา   
   โทรศัพท์ติดต่อ 034435899 ต่อ 528      

2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา 
    โทรศัพท์ติดต่อ 034435899 ต่อ 524 
  3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา 
    โทรศัพท์ติดต่อ 034435899 ต่อ 652  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ทางเว็บไซต์ www.tnsuskn.ac.th 
 
           ประกาศ  ณ  วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 
 
 
 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  บุญคงเสน) 
                    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร                                                  
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