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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------- 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้าน
กีฬาและศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา  2563 ซึ่งก าหนดสอบทักษะทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม  
วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562  (เฉพาะนักกีฬาว่ายน  า)  และวันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562 ตามรายชื่อ 
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัย  และขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี  
 

๑. ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม  ต้องน าหลักฐานมาแสดง 
ต่อกรรมการทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ท าการทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ดังนี  
               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 าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั น  ฉบับจริง  พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ด้วยตนเอง 1 ชุด 

1.5  ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลการแข่งขันกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประวัติ
ผลงานด้านกีฬาหรือศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 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 
ในวันทดสอบ วันศุกร์ที ่ 20  ธันวาคม  2562  (เฉพาะนักกีฬาว่ายน  า) และวันเสาร์ที ่ 
21 ธันวาคม 2562  ตั งแต่เวลา 7.00 - 8.30 น. ชั น 5 อาคาร 40 ปี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 
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2. ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องรายงานตัวต่อกรรมการ
ทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ณ สถานที่ และเวลาที่ก าหนดข้างต้น หากมาสายเกินกว่า 15 นาท ีไม่อนุญาต 
ให้เข้ารับการทดสอบ 

3. กีฬาประเภทบุคคล ให้ผู้เข้าทดสอบน าอุปกรณ์กีฬาส่วนตัว มาในวันทดสอบทักษะด้านกีฬา 
4. ผู้สมัครด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้เข้าทดสอบน าอุปกรณ์ส่วนตัว มาในวันทดสอบทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม 
5. ผู้เข้าทดสอบต้องแต่งกายให้เหมาะสมตามชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ที่เข้ารับการทดสอบ หากแต่งกาย 

ไมเ่หมาะสมจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
6. ผู้ที่ไม่มาทดสอบทักษะทางด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ตามวัน เวลา และสถานที ่ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่   16   ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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สถานที่ทดสอบทักษะ 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
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 2563 

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ล าดับ ชนิดกีฬา สถานที่ใช้ทดสอบ เวลา 

1. กรีฑา สนามกรีฑา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 09.00 น. 
2. กอล์ฟ ห้องกลุ่มงานกจิกรรมนักศึกษา ชั น 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 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 3 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. เรือพาย ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
25. E-Sports (ROV) ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
26. ดนตรีสากล/ดนตรีลูกทุ่ง ห้อง KMUTNB BRAND ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
27. นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล ห้อง KMUTNB BRAND ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
28. นักร้องเพลงลูกทุ่ง/นักเต้น ฯ ห้อง KMUTNB BRAND ชั น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
29. ศิลปะการแสดง/พิธีกร/การแสดง

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

30. ดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ชั น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 
31. นักร้องในวงดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ชั น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. 09.00 น. 

 



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: กรีฑา

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามกรีฑา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1000006-5 2-1100031 เด็กชาย วสุ กําเนิดเพ็ชร

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2000086-5 1-2100064 นางสาว พรประภา ชูเวช

3 2000016-2 6-2100151 นาย วาซิบ ยีหรีม

4 2000034-5 7-2100155 นาย รชฏ ปรากรม

5 2000103-8 9-2100164 นาย จิรายุ จินดามุข

6 2000121-0 8-2100249 นาย วันมงคล บิลภัทร์

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

7 3000007-9 9-3100002 นาย ชัยพร สุขเพราะนา

8 3000002-0 8-3100007 นางสาว อภิญญา สุขมอย



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ว่ายนํา

สถานทีทดสอบทักษะ: สระว่ายนําศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ วันที 20 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

1 2000051-9 8-2100051 นาย ภูริณัฐ พรมรักษ์

2 2000001-4 2-2100054 นางสาว สุนิสา วัญชูริกรณ์

3 2000102-0 7-2100080 นางสาว สิรินทรา จิตร์นิยม

4 2000156-6 6-2100090 นางสาว เบญญากร คุณประทุม

5 2000009-7 6-2100108 นาย พีรพัฒน์ พันธุ์ดี

6 2000064-2 0-2100210 นาย วิทวัส สําริด

7 2000017-0 8-2100211 นาย อภิวัตร เจริญกูล

8 2000117-8 6-2100293 นาย อินทัช โรจนกร

9 2000144-2 5-2100298 นางสาว หทัยชนก จําเนียรพล

10 2000003-0 5-2100321 นางสาว ลภัส เจริญมากสุวรรณ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ซอฟท์บอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 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 2000044-4 0-2100205 นาย บุณพจน์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: เซปักตะกร้อ

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเซปักตะกร้อ อาคารยิมเนเซียม อาคาร 72 วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000006-3 8-2100305 นาย จักรภัทร ทัศนิยม



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: เทนนิส

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเทนนิส ชัน 12 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000008-9 2-2100167 นางสาว ไอราวรรณ ดีวาจี

2 2000007-1 6-2100231 นาย เกียรติภูมิ จิวนาถศิริ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: เทเบิลเทนนิส

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเทเบิลเทนนิส อาคาร 79 วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000119-4 0-2100026 นาย ธาม แสงเลิศศิลปชัย

2 2000024-6 8-2100126 นาย ชัยธัช ป้อมแก้ว

3 2000066-7 4-2100232 นาย ณัฐนนท์ อภิชูพงศ์

4 2000151-7 6-2100245 นางสาว ภัทรนรินทร์ ศรีทน

5 2000134-3 4-2100265 นาย ปฐมวิษณุ์ เผ่าปฏิมากร

6 2000098-0 1-2100276 นาย โดม วราสุทธิ

7 2000173-1 0-2100291 นางสาว ชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์

8 2000037-8 6-2100311 นางสาว สิตานันท์ ขําไชโย



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: บาสเกตบอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามบาสเกตบอล ชัน 3 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1000008-1 6-1100034 เด็กชาย พีรรัฐ พงศ์ธนัทสิริ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2000114-5 5-2100019 นาย จตุรงค์ โยโกยามา

3 2000060-0 2-2100025 นาย สุวิจักษณ์ จงมันจิตร

4 2000073-3 1-2100035 นาย พงศกร ศรีทองกุล

5 2000025-3 9-2100041 นาย ธนากร เบญจโกศลปรีชา

6 2000069-1 8-2100046 นางสาว ณิชพัณณ์ โรจน์ธีรนนท์

7 2000146-7 4-2100053 นาย ปิยรัศมิ นภัสพงษ์วลี

8 2000097-2 9-2100060 นาย ปุญญาพัฒน์ คําสุวรรณ์

9 2000056-8 3-2100063 นาย เกียรติกมล บุญย่อง

10 2000150-9 6-2100071 นาย ณรงค์ฤทธิ ทิพย์กลาง

11 2000002-2 4-2100072 นาย จีรเดชน์ เตชะพัวพิทย์

12 2000070-9 3-2100096 นาย ภีณชญากรณ์ ธนากรพรสวัสดิ

13 2000180-6 7-2100103 นางสาว ศิริพร คํามาเครือ

14 2000164-0 4-2100114 นาย ก้องเกียรติ อนุเวช

15 2000042-8 7-2100122 นาย ภัทรพล รัตนพันธุ์ศรี

16 2000035-2 0-2100130 นาย กล้าณรงค์ เถาเล็ก

17 2000175-6 6-2100146 นาย วิชยุตม์ พิมพ์เบ้าธรรม

18 2000065-9 3-2100162 นาย บุริศร์ เพชรัตน์จุฑาพร

19 2000104-6 0-2100168 นางสาว สราลี เหรียญรุ่งเรือง

20 2000139-2 5-2100180 นาย ภานุพงศ์ ถนอมสัตย์

21 2000058-4 0-2100187 นางสาว ณัฐนินท์ โรจน์ธีรนนท์

22 2000052-7 6-2100189 นาย ชนม์ชนก พะนิรัมย์

23 2000055-0 2-2100191 นาย นัสดนัย ศรีสุวรรณ

24 2000015-4 5-2100199 นาย เตชภณ เกียรติเดช

25 2000153-3 0-2100234 นาย ชัยพล คําสน

26 2000091-5 1-2100243 นาย ชนินธร โชติ

27 2000081-6 3-2100261 นาย ศรัณย์ อ้นเงิน

28 2000170-7 7-2100264 นาย อนุรักษ์ ศรีสอาด

29 2000113-7 9-2100277 นางสาว รัตนฉัตร ปินเงิน

30 2000088-1 7-2100278 นาย ลัทธพล สายเสมา

31 2000047-7 5-2100302 นางสาว ปิยมาภรณ์ แผนคู้

32 2000101-2 1-2100318 นาย บรรณวัชร พรมโยธา

33 2000148-3 2-2100332 นาย ฉัตรมงคล สมอหอม



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: แบดมินตัน

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามแบดมินตัน ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1000002-4 7-1100038 เด็กชาย รชต พูลเจริญ

2 1000004-0 5-1100039 นาย ณัฏฐชัย มีแต้ม

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2000099-8 9-2100036 นาย รัชชานนท์ มณีโชติ

4 2000046-9 3-2100124 นางสาว รวิสรา หล่อบุญสม

5 2000107-9 3-2100143 นาย ธนบดี สิงเกือ

6 2000043-6 1-2100144 นาย ปรียะพันธ์ ศิวกุลกําธร

7 2000039-4 1-2100224 นาย ภูริ หมืนภูธร

8 2000020-4 2-2100271 นาย อานันท์ชัย รัตนชัยนนท์

9 2000075-8 9-2100282 นางสาว อลีนา บัวศิริ

10 2000038-6 4-2100289 นาย ภคนันท์ คงแดง

11 2000040-2 7-2100301 นาย ชานน ธโนปจัยโยธิน

12 2000159-0 2-2100313 นาย ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ฟันดาบ (ดาบไทย)

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟันดาบ ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000012-1 5-2100241 นาย ธนกฤต ปรีดิขนิษฐ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ฟันดาบ (ดาบสากล)

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟันดาบ ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000127-7 7-2100240 นาย เนติพงษ์ โกทัน

2 2000079-0 8-2100254 นาย บัญชา จันทรวิโรจน์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ฟุตบอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1000005-7 6-1100005 เด็กชาย จิราพัชร กานดา

2 1000001-6 9-1100023 นาย คงชลัช ลีสมบูรณ์กิจ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2000011-3 2-2100011 นาย ธนกร จันทร์วิไล

4 2000093-1 3-2100015 นาย จัสติน ฟานเดอะแฮร์ตเท่น

5 2000105-3 0-2100031 นาย พศวัต หงษ์ศรีสกุล

6 2000013-9 7-2100037 นาย กรดนัย บวรสาโชติ

7 2000126-9 6-2100047 นาย ธนวินท์ เกิดสําอางค์

8 2000155-8 1-2100059 นาย นิรันดร์ ทองพุก

9 2000183-0 6-2100066 นาย วิทยา ชูเนตร

10 2000130-1 4-2100067 นาย ชัชนนท์ สุดแก้ว

11 2000120-2 3-2100082 นาย ศราวุธ วิหาโคต

12 2000033-7 4-2100091 นาย ก้องอณาจักร ปานสังข์

13 2000036-0 2-2100092 นาย จิรกร โบราณมูล

14 2000010-5 5-2100095 นาย พลวัฒน์ ทิวแพ

15 2000092-3 8-2100107 นาย ณพวีร์ เตมียะชาติ

16 2000062-6 1-2100115 นาย อัญฎายุทธ นิมนุช

17 2000032-9 7-2100117 นาย สรรปราชญ์ บํารุง

18 2000137-6 5-2100123 นาย ชัยทัต ภู่แก้ว

19 2000106-1 6-2100127 นาย อนุรักษ์ เรียบผา

20 2000145-9 2-2100148 นาย พงศธร กาญจนเรืองเด่น

21 2000083-2 1-2100158 นาย อนุวัตน์ เอมโอช

22 2000128-5 6-2100165 นาย พฤหัส ชันไพศาลศิลป์

23 2000077-4 8-2100169 นาย ศุภกฤษ พิศกลาง

24 2000014-7 9-2100183 นาย ภัทรวรรธ วราวุฒิ

25 2000181-4 8-2100188 นาย อชิระ คริษฐ์ คอนเทอราส

26 2000076-6 7-2100198 นาย กรรภิรมย์ สกุลเลิศศิรนันต์

27 2000096-4 1-2100200 นาย ณัฐดนัย ฟองคําสุข

28 2000027-9 3-2100204 นาย ปรเมศ วรรณสุทธะ

29 2000050-1 6-2100207 นาย ณภัทร นิราศรพ

30 2000026-1 8-2100225 นาย มินทดา โปสัยบุตร

31 2000111-1 8-2100230 นาย ณัฐวุธ พันธวงศ์

32 2000030-3 7-2100235 นาย ศุภกร ปินเงิน

33 2000152-5 1-2100238 นาย อัษฎาวุธ ฉลอง

34 2000005-5 5-2100255 นาย ชัชวาล แซ่ฟุ้ง

35 2000018-8 8-2100268 นาย ปรเมษฐ์ อัสวะวิสิทธิชัย

36 2000163-2 5-2100284 นาย อภิรมย์ ประสานขาว



37 2000089-9 9-2100296 นาย ธนาธิป อ่วมแอร่ม

38 2000133-5 9-2100300 นาย ศตายุ ต่วนมิหน้า

39 2000162-4 4-2100307 นาย ภูริณัฐ กันสิงห์

40 2000160-8 4-2100312 นาย ภคภาคย์ ภูมิจันทึก

41 2000004-8 0-2100314 นาย อิทธิบูรณ์ บุญอนุมัติ

42 2000138-4 9-2100324 นาย สิรภพ ธรรมจันทร์

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

43 3000005-3 8-3100012 นาย อภิวัฒน์ วาดเขียน

ปริญญาโท

44 4000002-8 7-4100002 นาย สันติธรรม จันทรา



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ฟุตซอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟุตซอล ชัน 3 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000168-1 4-2100005 นาย ปิยวัฒน์ อภัยรัตน์

2 2000140-0 6-2100033 นาย อัษฎาวุฒ แก้วเกตุ

3 2000063-4 6-2100052 นาย เจษฎา อิมในสุข

4 2000143-4 5-2100057 นาย ศุภณัฐ แฉ่งเจริญ

5 2000116-0 0-2100106 นาย นราธร ไทรนนทรีย์

6 2000177-2 9-2100116 นาย อรรคเดช บุญสิงห์

7 2000179-8 6-2100132 นาย ภัทราวุธ ประสงค์

8 2000118-6 4-2100147 นาย พัชรพล จตุการ

9 2000136-8 4-2100152 นาย ฆนภพ ศรีน้อยเมือง

10 2000085-7 4-2100171 นาย คริษฐ์ คงดํา

11 2000023-8 7-2100216 นาย ชนกนันท์ บุญฉิม

12 2000084-0 5-2100236 นาย กริน นนทจิตต์

13 2000123-6 1-2100257 นาย คุณานนต์ เพชรรัตน์

14 2000031-1 2-2100266 นาย วงศธร อุดมสันติธรรม

15 2000135-0 6-2100269 นาย ภานุเดช เดชคุ้ม

16 2000059-2 8-2100273 นาย อรรถพันธ์ ตินพ

17 2000108-7 7-2100283 นาย ภัทรพล ทัศเจริญสุข

18 2000154-1 0-2100286 นาย ธนวัฒน์ จันปุ่ม

19 2000172-3 1-2100295 นาย ปัญณวิชญ์ มาตย์ผล

20 2000082-4 5-2100316 นาย ภีมพศ ฉิมคล้าย

21 2000087-3 3-2100317 นาย พีรวัส นาชัยดูลย์

22 2000022-0 7-2100320 นาย ปกรณ์ศักย์ รอดจันทร์

23 2000174-9 3-2100322 นาย เอืออังกูรณ์ สาลิวงษ์

24 2000100-4 1-2100323 นาย วุฒิชัย ชูจิตร์

25 2000129-3 4-2100331 นาย นันทิพัฒน์ สิทธิประเสริฐ

26 2000166-5 8-2100334 นาย พริษฐ์ คงดํา

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

27 3000004-6 1-3100001 นาย นภสินธุ์ ชูศักดิ

28 3000006-1 2-3100010 นาย ธนินทร แก้วบุญเรือง

29 3000003-8 9-3100016 นาย ปภาวิน วันชับ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ยิงปืน

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามยิงปืน ชัน 4 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000041-0 0-2100328 นาย วรัชญ์ชัย ธารากุล



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ยูโด

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามยูโด ชัน 12 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1000010-7 2-1100012 นาย อินทรัตน์ ภู่สะอาด

2 1000009-9 1-1100041 นาย รัตเกล้า ผลพิกุล

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2000115-2 8-2100094 นาย กิตติธเนศ นามเทียง

4 2000158-2 8-2100174 นางสาว พนัชกร ปิยรัตนจารุ

5 2000109-5 6-2100212 นาย ชัชชพงศ์ วีระเพียร



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: รักบีฟุตบอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 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 2000182-2 2-2100228 นางสาว กนกวรรณ ชาดี

2 2000178-0 5-2100279 นาย นนทพัทธ์ เกิดมงคลโชค



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: วอลเลย์บอล

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามวอลเลย์บอล ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 5-2100142 นาย นัฐวิทย์ กิจกาญ

2 2000112-9 6-2100170 นาย จิรพัส สุวรรณรัตน์

3 2000071-7 2-2100172 นาย อภิวิชญ์ เพชรบํารุง

4 2000176-4 8-2100193 นาย ชนาธิป บุญกนิษฐ

5 2000167-3 1-2100196 นาย พงศพล ความคุ้นเคย

6 2000122-8 7-2100202 นาย ธัญชนาธิป สวัสดี

7 2000141-8 2-2100247 นาย คริษฐา ไกรรอด

8 2000080-8 2-2100252 นาย พุทธิพงศ์ จําลอง



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: กอล์ฟ

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ปริญญาโท

1 4000001-0 9-4100001 นางสาว พิชญ์สินี วิญญรัตน์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: หมากกระดาน

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมหมากกระดาน ชัน 10 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1000011-5 2-1100007 นาย สิรธีร์ ใจเมือง

2 1000003-2 9-1100018 เด็กชาย กฤตัชญ์ ศิลป์รุ่งธรรม

3 1000007-3 7-1100024 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปัญญาวิชชานนท์

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

4 2000131-9 1-2100120 นาย ปรมินทร์ ศรีทอง

5 2000053-5 7-2100136 นาย จักรกฤษณ์ สวัสดิกรุณ

6 2000057-6 7-2100184 นาย สิทธิชัย องค์วิมลการ

7 2000094-9 0-2100192 นางสาว เกศราภรณ์ ตะปินา

8 2000171-5 0-2100309 นาย วชิระ มานูเจริญโชค

9 2000124-4 8-2100329 นาย อดิศร หวังพัฒะวงศ์

10 2000110-3 0-2100333 นางสาว สิริกาญจน์ สุขปานเจริญ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: บริดจ์

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมบริดจ์ ชัน 10 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000169-9 0-2100074 นางสาว วรรณษา ลงอ่อน

2 2000028-7 4-2100109 นาย ธีรยุทธ์ แสงอาทิตย์

3 2000132-7 3-2100237 นางสาว ศุภกาญจน์ ไข่คง

4 2000021-2 2-2100327 นางสาว มณีมณฑ์ สมปอง



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: เทควันโด

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเทควันโด ชัน 7 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000149-1 1-2100078 นาย พชร จิตตสาตรา

2 2000029-5 2-2100110 นาย ชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์

3 2000157-4 0-2100149 นาย นิธิสิทธิ ยิสารคูณ

4 2000054-3 8-2100150 นางสาว อัจฉริยา ศิริพร

5 2000147-5 7-2100160 นาย วุฒิภูมิ วิชชุนิลุบล

6 2000019-6 5-2100161 นาย ธนะชล หลังทรัพย์

7 2000125-1 1-2100182 นางสาว ภครัช แสนใจ

8 2000161-6 7-2100221 นาย ณัฐกฤต เพียงผล



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: เปตอง

สถานทีทดสอบทักษะ: สนามเปตองด้านหน้าตึกวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000061-8 0-2100093 นางสาว เพชรชรา ณ ลําพูน

2 2000068-3 5-2100217 นาย อมรเทพ ศิริกุลเสนา

3 2000072-5 7-2100259 นางสาว นนทินี โพธินาค

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

4 3000001-2 2-3100005 นาย กิตติภณ อานนท์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ครอสเวิร์ค

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000142-6 8-2100027 นาง พรนภัส ฤทธิวุธ

2 2000090-7 7-2100056 นาย ชินดนัย สุวาท

3 2000165-7 9-2100178 นาย พงศธร พุฒซ้อน

4 2000074-1 6-2100194 นาย สรธร วิไลพรรณ์

5 2000095-6 9-2100197 นางสาว ชนิตา จีนประโคน

6 2000045-1 2-2100209 นาย พชรดนัย สอนศิริ

7 2000049-3 3-2100280 นางสาว ภัครภัสส์ โพธิสร้อยกนก



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: มวยสากลสมัครเล่น

สถานทีทดสอบทักษะ: เวทีมวยสากลสมัครเล่น ชัน 12 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1000012-3 8-1100028 เด็กชาย ภัทรกร ทองทวี



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: ลีลาศ

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000048-5 6-2100226 นาย บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทกีฬา: E-Sport (RoV)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2000078-2 0-2100007 นาย ธนรัตน์ เวทย์นุวงศ์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100191-2 2-2200001 นางสาว สุพิชญา บุญยืด

2 2100197-9 4-2200062 นาย สรรเสริญ คําชมภู

3 2100209-2 2-2200077 นางสาว ศิรภัสสร ศิลป์ประกอบ

4 2100223-3 8-2200102 นาย ธนภัทร ผดุงสุข

5 2100202-7 8-2200135 นางสาว กมลชนก กิตติพส

6 2100222-5 0-2200163 นาย ชาคริต ช่วยคูณ

7 2100189-6 9-2200173 นาย รัญชนะ กมลชัยวานิช

8 2100232-4 2-2200181 นางสาว รพีพรรณ โยงรัมย์

9 2100212-6 3-2200185 นางสาว โชติภัทร ประถม

10 2100225-8 2-2200256 นาย อธิปประชา วัฒนะวิจิตร

11 2100196-1 0-2200262 นางสาว ไข่มุก อินทร์แก้ว

12 2100219-1 2-2200303 นางสาว กัญญาพัชร มาลินันท์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักร้องเพลงลูกทุ่ง

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100195-3 5-2200113 นางสาว จีรวรรณ สุวรรณรัศมี



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักร้องในวงดนตรีไทย

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100229-0 4-2200137 นางสาว พาขวัญ ปินสุวรรณ

2 2100208-4 8-2200239 นางสาว ณฤดี สุวรรณทัต

3 2100198-7 3-2200251 นางสาว อภิญญา กสิวัตร์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: การแสดงนาฏศิลป์ (รําไทย)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้องซ้อมศิลปะการแสดง ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1100021-3 3-1200011 เด็กหญิง วาราดา บุญสิทธิ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100193-8 6-2200004 นางสาว พรภินันท์ ธรรมวงค์

3 2100213-4 8-2200017 นางสาว อมรรัตน์ ผ่องทิพย์

4 2100226-6 6-2200018 นางสาว ณัฐกาญจน์ ลีละพงศ์วัฒนา

5 2100236-5 3-2200029 นางสาว ณิชาภัทร ขุนทอง

6 2100215-9 4-2200076 นางสาว จันทร์จุรา วงษ์คําจันทร์

7 2100199-5 8-2200079 นางสาว ยุพารัตน์ อินเจริญ

8 2100204-3 2-2200119 นางสาว อนัญญา แก้วทรัพย์

9 2100185-4 3-2200133 นางสาว ณัฐชญา ลีละพงศ์วัฒนา

10 2100214-2 7-2200145 นางสาว ณัฐกานต์ แสงจันทร์

11 2100201-9 9-2200154 นางสาว จุฬีรัชต์ บุญเกิด

12 2100194-6 1-2200186 นางสาว นาเดีย ปินสุวรรณ์กุล

13 2100217-5 7-2200206 นางสาว ภัทรยา เมฆย้อย

14 2100184-7 9-2200229 นางสาว อรุณรัตน์ คงกะพันธุ์

15 2100207-6 9-2200267 นางสาว นัทธมน เมฆทา

16 2100206-8 9-2200272 นางสาว จีดาภา สีโอ

17 2100227-4 1-2200290 นางสาว กัญญารัตน์ สว่างใหญ่

18 2100211-8 6-2200297 นาย กิตติพัฒน์ พจน์พริง

19 2100216-7 6-2200315 นางสาว สาธินี สร้างนอก



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง) 

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1100013-0 9-1200008 เด็กชาย พงศภรณ์ ภู่โต

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100221-7 0-2200002 นาย วรัท ธนวัชร์วรปัญญา

3 2100228-2 2-2200058 นาย ดลพงศ์ จรดล

4 2100235-7 5-2200274 นาย นวมินทร์ ณ สมาน



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรี (คีย์บอร์ด)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100237-3 1-2200006 นาย ธนภัทร ชูเฉลิม

2 2100231-6 7-2200089 นาย ชานนท์ ฤกษ์สุนทรี



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีสากล/ไทยสากล  (กีตาร์)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1100017-1 2-1200016 นาย ณฐนนท์ ทองบุญ

2 1100019-7 9-1200032 เด็กชาย วรวัช ฤกษ์ยาณี

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2100186-2 3-2200208 นาย ปรเมศวร์ เชิดสุข

4 2100224-1 9-2200248 นาย ณัฐวุฒิ ลําใยกนก



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1100016-3 0-1200017 นาย ภัทรพล ยอดเมือง

2 1100015-5 8-1200042 เด็กชาย ปิยะทัศน์ จันใบเล็ก

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

3 2100188-8 3-2200010 นาย ภูมิกิตติวรรษ บุญลือ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีลูกทุ่ง (แซกโซโฟน)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100190-4 1-2200129 นางสาว ธิดาลิน สายกระสุน

2 2100234-0 5-2200325 นาย ธราดล สิงห์ทา



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (ทรัมเป็ต)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100230-8 2-2200218 นาย กันตวิชญ์ หนูเอียด



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีลูกทุ่ง (ทรอมโบน)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100203-5 2-2200223 นางสาว ลัดดาวัลย์ พุ่มพฤกษ์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีลูกทุ่ง (กีตาร์)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100200-1 0-2200139 นาย กัลยกฤต บวรสุวรรณ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีลูกทุ่ง (เบส)

สถานทีทดสอบทักษะ: ห้อง KMUTNB BRAND ชัน 5 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100220-9 3-2200294 นาย พีรพล เพ็งบุญ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ซออู้)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1100018-9 6-1200019 นางสาว ธฤตมน บูรณวัฒนาโชค

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100205-0 6-2200075 นาย ดนุพล สันเทพ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (จะเข้)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ.  วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100187-0 5-2200330 นางสาว ปริยาภัทร ฟุ้งเกษร



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ขิม)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100210-0 8-2200159 นาย ยศวิน นาคนํา



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม:  นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1100020-5 7-1200009 นาย คณาธิป อ้วนลํา

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

2 2100218-3 4-2200024 นาย ณัฐวัชต์ ทองนุ่น

3 2100233-2 6-2200141 นาย กร ธิติประเสริฐ



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

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

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1100014-8 5-1200010 นาย โสตถิศักดิ ถนอมไชย



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทศิลปวัฒนธรรม: นักดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก)

สถานทีทดสอบทักษะ: ชมรมดนตรีไทย ชัน 9 อาคาร 40 ปี มจพ. วันที 21 ธันวาคม 2562 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 2100192-0 0-2200281 นาย ธีระภัทร์ เสาวะดี


