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ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕65 (ประเภททั่วไป)
..........................................
ตามที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕65 (ประเภททั่วไป) ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ซึง่ วิทยาเขตอ่างทอง ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 1)
ลาดับที่
1

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-นามสกุล
65217048 นางสาวศรัญญา ชะเอม

หมายเหตุ

กลุ่มที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 1)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
1
65217005
2
65217006
3
65217037
4
65217044
5
65217047
6
65217051
7
65217054
8
65217055

ชื่อ-นามสกุล
นายสิราภาส นาคเมือง
นายภิริเดช จิตตรีนัย
นายวรเชษฐ์ การะเกตุ
นายตรีภพ ลือดารา
นายสิทธิโชค สุทธิ
นายปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์
นายปิฏิมาพงศ์ ศิริโท
นายศรัณย์ภัทร รัฐวรกุลวงศ์

หมายเหตุ

กลุ่มที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศึกษาศาสตร์
3.1 เลือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 1) คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 2)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-นามสกุล
1
65217045 นายฤชุวิญญ์ มะลิกอง

หมายเหตุ

2

3.2 เลือก คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 1) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 2)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-นามสกุล
1
65217023 นายเมธา ศิริไทย
2
65217036 นายวัฒนา บุญราศรี
3
65217042 นางสาวกุลธิดา ยวงเงิน

หมายเหตุ

กลุ่มที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศึกษาศาสตร์
4.1 เลือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 1) คณะศิลปศาสตร์ (อันดับ 2)
คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 3)
ลาดับที่
1

เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
65217041
นายพัชระ เจริญศิริ
4.2 เลือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 1) คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 2)
คณะศิลปศาสตร์ (อันดับ 3)
ลาดับที่
1
2

เลขประจาตัวสอบ
65217032
65217039

ชื่อ-นามสกุล
นายนพนนท์ กลิ่นคล้าย
นายกัปตัน ศรีคาไทย

หมายเหตุ

4.3 เลือก คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 1) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 2)
คณะศิลปศาสตร์ (อันดับ 3)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
1
65217030
นายปัญญาวัฒน์ บุญทัน
2
65217031
นายพงศกร พิมหนู
3
65217040
นางสาวสุธาสินี หอมสูงเนิน
4
65217046
นางสาวพรรณปพร สุทธิพานิชย์
4.4 เลือกคณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 1) คณะศิลปศาสตร์ (อันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 3)
ลาดับที่
1

เลขประจาตัวสอบ
65217008

ชื่อ-นามสกุล
นายชณนรร สิทธิเนตร

หมายเหตุ

3

1. ผู้สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละสาขาต้องเข้าสอบตามสาขาที่สมัครในแต่ละคณะดังต่อไปนี้
คณะ/หลักสูตร/สาขา
รายการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ข้อสอบชุดที่ 1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1) ภาษาไทย
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
2) ภาษาอังกฤษ
3) สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ข้อสอบชุดที่ 2
1) คณิตศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
ศิลปศาสตร์
ข้อสอบชุดที่ 1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1) ภาษาไทย
สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
2) ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สอบสัมภาษณ์
ศึกษาศาสตร์
ข้อสอบชุดที่ 1
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
1) ภาษาไทย
สาขาพลศึกษา (4ปี)
2) ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ข้อสอบชุดที่ 2
1) คณิตศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์
ข้อสอบชุดที่ 3
1) ความถนัดทางวิชาชีพ
และวัดแววครู
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
60

40
ผ่าน/ไม่ผ่าน
60
ผ่าน/ไม่ผ่าน
60

40
20
ผ่าน/ไม่ผ่าน

2. กาหนดการและวิธีการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์
2.1 กาหนดการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
ตามวันเวลาของตารางสอบข้อที่ 3
2.2 วิธีการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมไลน์กลุ่มที่มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทองสร้างของแต่ละกลุ่มไลน์ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 1)

กลุ่มที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 1)

กลุ่มที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศึกษาศาสตร์ (เลือก 2 อันดับ )

5

กลุ่มที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศึกษาศาสตร์ (เลือก 3 อันดับ)

3.ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
วันที่สอบ

เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้อสอบชุดที่ 2
(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ชุดที่ 3
ข้อสอบชุดที่ 1
(สาหรับผู้สมัครสอบสาขาใน
(ความถนัดทางวิชาชีพครูและวัดแวว
22 ม.ค. 2565 (ภาษาไทย - อังกฤษ - สังคม)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ความเป็นครู)
(สาหรับผู้สมัครสอบทุกสาขา)
สุขภาพและคณะศึกษาศาสตร์)
(สาหรับผู้สมัครสอบสาขาใน
คณะศึกษาศาสตร์)
(สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สมัคร
สอบสาขาในคณะศิลปศาสตร์
อันดับเดียว)
23 ม.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์/ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ทั้ง 3 คณะ)
หมายเหตุ : หากไม่สอบตามวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
4.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป)
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.tnsuatg.ac.th
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๑
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุขดี)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตอ่างทอง

