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ประกาศ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 (ประเภทท่ัวไป รอบ 3) 
.......................................... 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  ๒๕65  (ประเภททั่วไป รอบ 3) ระหว่างวันที่ 9 - 28  เมษายน 
2565  ซ่ึงวิทยาเขตอ่างทอง ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
คัดเลือกแบบออนไลน์ ดังนี้  
  

1. คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 1) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล สถานที่จบ 
1 65517002 นายฐาปนันท์ ร่วมรักบุญ รร.ราชสถิตย์ 
2 65517013 นายสิรภพ ต่วนเครือ รร.รัตนราษฎร์บ ารุง 
3 65517014 นายศุภกฤต สุขผลพลา รร.รัตนราษฎร์บ ารุง 
4 65517021 นายอนุวัฒน์ พ่ึงตระกูล รร.มหาราช “ประชานิมิต” 

 

      2. เลือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 1) คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 2) 
   

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล สถานที่จบ 
1 65517004 นายวรชิต พิมพ์เอ่ียม รร.ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 

  3. เลือก คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 1) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 2) 
   

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล สถานที่จบ 
1 65517008 นายนพรัตน์ แจ้งแสง รร.ชัยนาทพิทยาคม 
2 65517009 นายญาณกร ต่อวาศ รร.บ้านแป้งวิทยา 
3 65517010 นางสาวกนกพิชญ์ ก่ ารัมย์ รร.กระสังพิทยาคม 
4 65517017 นายคมกฤษณ์ ข ายิก รร.บ้านเกาะรัง 

 

     4. เลือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 1) คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 2)         
คณะศิลปศาสตร์  (อันดับ 3) 
   

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล สถานที่จบ 
1 65517023 นายปาณวัฒน์ มากบุญ รร.จ่านกร้อง 

 

                            
   5. เลือก คณะศึกษาศาสตร์ (อันดับ 1) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (อันดับ 2) คณะ
ศิลปศาสตร์ (อันดับ 3) 
  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล สถานที่จบ 
1 65517018 นายพัชรพล ทับหนุน รร.บ้านเกาะรัง 
2 65517024 นายกิตติศักดิ์ วันภักดี กศน.อ าเภอพัฒนานิคม 
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6. ผู้สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละสาขาต้องเข้าสอบตามสาขาที่สมัครในแต่ละคณะดังต่อไปนี้ 
 

 

คณะ/หลักสูตร/สาขา รายการ คะแนนเต็ม 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
   สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

 

ข้อสอบชุดที่ 1 
1) ภาษาไทย 
2) ภาษาอังกฤษ 
3) สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 
 

60 

ข้อสอบชุดที่ 2 
1) คณิตศาสตร์ 
2) วิทยาศาสตร์ 

 
40 

สอบสัมภาษณ์ 50 
ศิลปศาสตร์ 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 

ข้อสอบชุดที่ 1 
1) ภาษาไทย 
2) ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 

60 

สอบสัมภาษณ์ 50 
ศึกษาศาสตร์ 
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 
   สาขาพลศึกษา (4ปี) 

ข้อสอบชุดที่ 1 
1) ภาษาไทย 
2) ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 

60 

ข้อสอบชุดที่ 2 
1) คณิตศาสตร์ 
2) วิทยาศาสตร์ 

 
40 

ข้อสอบชุดที่ 3 
1) ความถนัดทางวิชาชีพ 

และวัดแววครู 

 
20 

สอบสัมภาษณ์ 50 
 

  
 

  7. ก าหนดการและวิธีการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ 

      7.1 ก าหนดการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ตามวันเวลาของ
ตารางสอบข้อที่ 8  

7.2 วธิีการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมไลน์กลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทองสร้างของแต่ละกลุ่มไลน์เพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าห้องสอบภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
ดังนี้ 
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กลุ่มไลน์ สอบประเภทท่ัวไป รอบ3/65 
 

 
8.ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

วันที่สอบ/เวลา 09.00 - 10.00 น. 10.00  - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. 
2  พ.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์

ออนไลน์ 
ข้อสอบชุดที่ 1 
(ภาษาไทย - อังกฤษ - สังคม) 
(ส าหรับผู้สมัครสอบทุกสาขา) 
 

ข้อสอบชุดที่ 2 
(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 
(ส าหรับผู้สมัครสอบสาขาใน
คณะวทิยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพและคณะศึกษาศาสตร์) 

ข้อสอบชุดที่ 3 
(ความถนัดทางวิชาชีพครูและวัด

แววความเป็นครู) 
(ส าหรับผู้สมัครสอบสาขาใน 

คณะศึกษาศาสตร์) 
 
หมายเหตุ : หากไม่สอบตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

9.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2565  (ประเภททั่วไป รอบ 3)   
        วันพฤหัสบดีที่  3  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕65  เวลา 13.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ 

www.tnsuatg.ac.th  และบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการ  ชั้น ๑  
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน  2565 
 
 
 
  

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์วิพุธ  ผอบแก้ว) 
                                           ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                                                 ประจ าวิทยาเขตอ่างทอง 


