
 

ประกาศมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
เร่ือง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านกฬีา 

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกฬีา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

รอบที ่๒ การรับแบบโควตาพืน้ที ่/ โครงการความสามารถพเิศษ 
........................................................................................... 

 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบท่ี ๒ การรับแบบโควตาพื้นท่ี / โครงการความสามารถพิเศษ ซ่ึงมหาวิทยาลยัได้
ด าเนินการเปิดรับสมคัรผา่นทางระบบออนไลน์ เม่ือวนัท่ี ๑๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ท่ีผา่นมานั้น   

ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการทดสอบความสามารถ
ทางด้านกีฬา ตามบญัชีรายช่ือท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี  จ  านวนทั้งส้ิน  ๒๗๙ คน โดยให้ผูท่ี้มีรายช่ือปฏิบติัตาม
ประกาศดงัต่อไปน้ี 

๑. รายงานตัวและเข้าทดสอบความสามารถทางด้านกฬีา  
ในวนัอาทิตย์ ท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ตั้ งแต่เวลา ๘ .๓๐ น.  ณ อาคารยิมเนเซียม ๗ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

๒. ค่าทดสอบความสามารถทางกฬีา 
ช าระเงินค่าทดสอบความสามารถทางกีฬา คนละ ๓๐๐ บาท ภายในวนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๖๖๑ 
ผา่นธนาคารกรุงไทย จ ากดั  ช่ือบญัชี ฝ่ายการนกัศึกษา  เลขบญัชี ๔๗๕-๐-๐๗๒๗๘-๘ 
และน าส าเนาใบฝากเงินดงักล่าวมายืน่ในวนัเขา้ทดสอบความสามารถทางดา้นกีฬา 

๓. การแต่งกายส าหรับการทดสอบ 
ใหจ้ดัเตรียมอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา หรือชุดพลศึกษาของโรงเรียน เพื่อใชใ้นการทดสอบ  

               ทั้งน้ี หากมีความประสงคจ์ะสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไดท่ี้ งานกิจกรรมนกัศึกษา  
อาคารยมิเนเซียม ๗ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต หมายเลขโทรศพัท ์๐๒-๕๖๔๔๔๔๐-๕๙ ต่อ ๑๒๔๕ 
หรือ ๐๒-๕๖๔๒๙๒๒ ในวนัและเวลาท าการ (เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

     ประกาศ    ณ    วนัท่ี       ๒    มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๐ 
                                                    

                                                                                                        
          (ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง อรพรรณ  โพชนุกูล) 

                                                                      รักษาการแทนในต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษา 
                ประธานคณะกรรมการโครงการรับนกัศึกษาผูมี้ความสามารถดีเด่นทางการกีฬา 



 
บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถทางกฬีา 
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกฬีา เพ่ือเข้าศึกษาต้อในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
รอบที ่๒ การรับแบบโควตาพืน้ที ่/ โครงการความสามารถพเิศษ 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
*1 6120015029 นาย ศุภเวช ฟักเจริญ 
*2 6120015031 นาย กฤษฎา เพญ็รุ่งเรือง 
3 6120015042 นาย ศิรวทิย ์ ไชยเผอืก 
4 6120015198 นางสาว พิมพพ์ิชชา ศิริโภคานนท ์
5 6120015361 นางสาว พรกมล แช่มโชติ 
6 6120015452 นางสาว กาญจนาพร อ่อนพุทธา 
7 6120015569 นางสาว ไอริน ข าวลิยั 
8 6120015601 นาย ณภทัรพงศ ์ ศรีทรงเมือง 
9 6120015830 นาย ธีรัชสิทธ์ิ พงษสุ์วรรณ 

*10 6120016009 นาย ศิวกร อินวรมนูชยั 
*11 6120016282 นาย ธนสรณ์ จนัทร์กระพอ้ 
*12 6120016423 นางสาว ทองศิริ ทองศรี 
13 6120016449 นาย กฤตพงศ ์ พิศพกัตร์ 
14 6120016804 นาย สหสัวรรษ นิลบูรพา 
15 6120017028 นางสาว พชัชา ก ามะหยี ่

*16 6120017615 นางสาว ณทัพร พรหมแยม้ 
*17 6120017924 นาย วชิรพงษ ์ สุขนิพิฐพร 
18 6120018069 นาย ธนวตั กิตติวชิระ 
19 6120018122 นาย พฤกษ ์ เพชรรักษ ์
20 6120018327 นางสาว เขมณฎัฐ์ เจริญวรสกุล 

*21 6120019331 นาย ทยติุธร  ทิพยดี์ 
*22 6120019435 นาย ชญานนท ์ หาญดี 
23 6120019435 นาย นายชญานนท ์ หาญดี 
24 6120019482 นาย ภานริศ บุญสนอง 
25 6120019797 นางสาว นรมน เตชะรุ่งโรจน์ 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
26 6120020062 นางสาว กลัยสุ์ดา ช านาญ 



27 6120020084 นาย ตฤณ ภามี 
*28 6120020595 นาย เอกอนนัต ์ สันหลี 
29 6120020662 นาย ศกัรินทร์ สายลุน 
30 6120020812 นาย ธนกร คงความขยนั 
31 6120020844 นาย นทัธพงศ ์ อมัพลพ 
32 6120020851 นางสาว ชนมนิ์ภา วชิชุเกรียงไกร 
33 6120020856 นาย ณฐัศิษย ์ สารธนะนนัท ์
34 6120020871 นาย สิทธ์ิศกัด์ิ ทานะขนั 
35 6120020893 นาย ปรัตถกร พนัธ์ุกิริยา 
36 6120020965 นาย ฐนกร กระแสร์สัตย ์
37 6120020976 นาย ศุภเศรษฐ์ บุญมา 
38 6120021016 นาย ตะวนั ดิษฐาน 
39 6120021021 นางสาว โสรยา อรุณ 
40 6120021043 นาย สุรวฒิุ อินทร์ส าเภา 
41 6120021163 นาย เบญจมิน อบัดุลคาลิก 
42 6120021199 นาย ลภสั จารุภทัราพนัธ์ุ 
43 6120021583 นาย ธีราพทัธ์ ค าทอน 

*44 6120021639 นาย ฐาปณพงษ ์ ศึกษา 
45 6120021664 นางสาว เบญจวรุณ หุตาไชย 
46 6120021703 นางสาว กลัยาณี โตอ่ิม 
47 6120021710 นางสาว ปิญาภรณ์ ทาสีแกว้ 
48 6120021714 นางสาว พชัรภรณ์ เสนาพนัธ์ 
49 6120021734 นางสาว พิมพล์ภสั ไกลถ่ิน 
50 6120021776 นางสาว ศิรประภา หนุนภกัดี 

*51 6120021800 นาย ภทัรพล เสวะกะ 
*52 6120021860 นาย จกัรกฤษ ค าคง 
53 6120021887 นางสาว พิจกัขณา นามเสาร์ 
54 6120021930 นางสาว จีรนนัท ์ พุทธานนัท ์
55 6120022119 นางสาว วธนนั วโรสุวรรณ 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
56 6120022202 นางสาว บุณยาพร ขาวปลอด 
57 6120022208 นาย ชาญชยั จุฬารี 
58 6120022222 นาย สหศวรรษ ภารัง 
59 6120022268 นาย กนัตธี พร้อมโตนด 



60 6120022312 นาย รัชชภาคย ์ รักษาสัตย ์
61 6120022327 นาย ณฐัโอบกิจ ภูมิเทศ 
62 6120022350 นางสาว ณฐัณิชา สุวฒัโนดม 

*63 6120022461 นาย ชนทตั วรพาณิชการ 
64 6120022508 นาย ปธานิน วงษส์ง่า 
65 6120022676 นาย ตรีทเศศ โภคสวสัด์ิ 
66 6120022689 นางสาว อินทุกร เซ่งล่าย 
67 6120022705 นาย  ปัณฑธ์ร แสงวณิช 
68 6120022729 นาย สหชยั เกลียวทิพย ์
69 6120022737 นาย ฉตัรชีวิน ดุราศวนิ 
70 6120022764 นาย ชาญณภทัร บุญเยีย่ม 

*71 6120022796 นาย ทพัพเ์ทพ พุทธปอง 
72 6120022918 นางสาว ธนชัพร ด ารงธรรมวฒิุ 
73 6120022937 นางสาว ศศิมาภรณ์ สุขใจ 
74 6120022948 นาย กนกพล ปุษปาคม 
75 6120022976 นาย ณฐัธญั สีหาทพั 
76 6120023062 นางสาว ณฐัพชัร์ ตุลยฉตัร 
77 6120023078 นาย ศุภณฏัฐ ์ สันติสุข 
78 6120023119 นางสาว ธนกร รอดรัต 
79 6120023123 นางสาว สิรีนนุช อุดมศรี 
80 6120023242 นาย นทีกานต ์ แก่นณรงค ์
81 6120023298 นาย กิตติศกัด์ิ ค าภกัดี 
82 6120023319 นาย อรรถพล  จินพละ 
83 6120023496 นาย พิทกัษ ์ ภาภิรมย ์
84 6120023804 นาย กิตติพงศ ์ สาระวโิรจน์ 
85 6120023834 นาย ภทัธพงศ ์ ณ กรม 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
86 6120023839 นาย วสุพล เอียดปราบ 
87 6120023888 นาย สหสัวรรษ นาคอินทร์ 
88 6120023896 นาย เอกรินทร์ คงรักษา 
89 6120023917 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ เจริญศกัด์ิ 
90 6120023970 นาย อคัรพงศ ์ ศิริมาตย ์
91 6120024146 นาย สุมนะ สลบัเพชร 
92 6120024158 นางสาว กรรวี ประสมทรัพย ์



*93 6120024209 นาย สรธชั ศรีมงคล 
94 6120024210 นาย ชรัส ทรัพยสุ์นทร 
95 6120024218 นางสาว ภูริชญา กิตติวฒันาสาร 
96 6120024222 นาย กรกฎ พิพฒัน์นดัดา 
97 6120024290 นาย อิสหมยั มามะ 
98 6120024381 นาย พงษภ์ทัร  สอสกุล 
99 6120024402 นาย พีรพฒัน์ พุฒซอ้น 
100 6120024403 นางสาว วริศรา วงษา 
101 6120024494 นาย รามิล มหาปัญญาวงศ ์
102 6120024594 นาย กลัป์ฐวฒัก ์ เจริญกลัป์ 
103 6120024595 นางสาว สุปรีดี พรหมจกัร์ 
104 6120024644 นางสาว ศกลวรรณ ยอดแกว้ 
*105 6120024708 นาย นนัทิวฒัน์ ถวลิไพร 
*106 6120024966 นาย ธนวฒัน์ แจง้เจริญ  
107 6120025001 นาย วศิรุต แจง้สวา่ง 
108 6120025030 นาย เดโช  สุขเมือง 
109 6120025031 นาย วศิน เหลืองโพธ์ิแมน 
110 6120025039 นาย ธนดั บวัลม 
111 6120025051 นาย กวนิ วงศข์จรวทิยา 
112 6120025063 นาย ทีปกร มโนมยางกูร 
113 6120025066 นาย ธิติ ทุมพร 
114 6120025084 นางสาว ปวณ์ีธิดา หาอุปละ 
115 6120025096 นาย อดิศร จอมสุริยะ 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
116 6120025099 นาย ยศพร พิมเสนา 
117 6120025301 นางสาว ภคัมณฑน์ เจริญกิจโชติภทัร์ 
*118 6120025485 นาย ธญัพิสิษฐ ์ วงิวน 
119 6120025501 นาย พีรวชิญ ์ ฮวยเเหยม 
120 6120025514 นาย ชนะนนท ์ นฤภยั 
121 6120025515 นาย ศุภกร  พรเศรษฐ์ 
122 6120025565 นางสาว ธญัภา นิลพฤกษ ์
123 6120025580 นาย อุกฤษฏ ์ ฮวดพรม 
124 6120025615 นางสาว กนัตฤ์ทยั ไวทยาพิศาล 
125 6120025969 นาย อคัรพงษ ์ พฒัน์วรารมณ์ 



126 6120026001 นางสาว นภสัสร  หทยัศีลวตั 
127 6120026015 นางสาว สาวติรี สมาธิมงคล 
128 6120026026 นาย เนติพงศ ์ เอ่ียมโซ้ 
129 6120026031 นางสาว ธนธรณ์ วงศป์ระเสริฐ 
130 6120026038 นาย พงศภู์มิ  ช่ืนฉ ่า 
*131 6120026039 นาย ชนวร์ี รัตนประดิษฐ์ 
132 6120026126 นาย ชชันนัท ์ เป้ียสุพงษ ์
133 6120026160 นางสาว อนุตรี อนุตรเวสารัช 
134 6120026180 นางสาว จิลมิกา อุบลบาล 
135 6120026213 นาย สุเมธสั ประสิทธ์ิสารปรีชา 
*136 6120026267 นาย องัศุธร รัตนะ 
137 6120026290 นาย กฤติธสั จนัคมัรี 
138 6120026414 นางสาว พิมพพ์ลอย สมคัรการ 
*139 6120026467 นาย ปัณณรุจน์ สิริธิติพฒัน์ 
140 6120026473 นาย วรพล คงมัน่ 
141 6120026598 นางสาว มทันา เหมรัชตานนัต ์
142 6120026640 นางสาว วริศรา แกว้ใหญ่ 
143 6120026703 นาย ณภทัร พรมรักษ ์
144 6120026733 นางสาว สุชานนัท ์ มิอุระ 
145 6120026750 นาย พทัธพล กวา้งมาก 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
146 6120026756 นาย จารุวทิย ์ ลดัลอด 
147 6120026833 นาย สรวศิ ศิริทรัพย ์
148 6120026890 นาย สรวยี ์ ศิริทรัพย ์
149 6120026905 นาย วรวบูิล คงทอง 
*150 6120026932 นาย นพดล พงษแ์พทย ์
151 6120026965 นาย กิตติณฏัฐ์ พรหมสุทธ์ิ 
*152 6120026994 นาย ชุติพล ภกัด์ิภูวดล 
*153 6120027029 นาย อาณกร แกว้นิตย ์
154 6120027041 นางสาว กาญจน์ธิดา เสือโต 
*155 6120027071 นาย วรภทัร ศรีลาจนัทร์ 
156 6120027118 นางสาว วมิลีน คงสุนทรกิจ 
*157 6120027138 นาย กฤษฎ์ิ อินทรเกษม 
*158 6120027149 นาย ณฐัพทัธ์ เผอืกนอ้ย 



159 6120027285 นาย ภูรินท ์ ปานทอง  
160 6120027286 นาย กฤษณพงศ ์ ยอดมณี 
161 6120027298 นาย ณฐันนท ์ ศศิธร 
162 6120027345 นาย ประชารักษ ์ ชาลีนิวฒัน์ 
163 6120027352 นาย ชนาวร์ี ประสงคกิ์จ 
164 6120027378 นาย อิสรพงศ ์ จนัทร์แกว้ 
165 6120027446 นาย ณภทัร ศรชยั 
166 6120027464 นาย ธนพนธ์ ใจดี 
167 6120027489 นางสาว พนิดา สิงห์ทอง 
168 6120027496 นาย เรวตัร แกว้ปัญญากุล 
169 6120027497 นาย ธนิสร แตงจุย้ 
170 6120027522 นางสาว วภิาวี พาพรหม 
171 6120027590 นางสาว อนุสรา จนัทร์ดี 
*172 6120027591 นาย ณภทัร ประมวญพิสุทธ์ิ 
173 6120027653 นาย ชนมทิ์ต ห่อเพช็ร 
174 6120027764 นาย กิตติชยั บุญโท 
*175 6120027819 นาย ธนพล พรหมดวง 
ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
176 6120027881 นาย อิทธิกร จนัทรบุตร 
177 6120027884 นางสาว องัติมา จนัทร์กอ้น 
178 6120027900 นาย ภคัพงศ ์ โรจกรพงศ ์
179 6120027920 นาย ผณิศว ์ สิริเวชชะพนัธ์ 
180 6120027944 นาย ศรัญย ์ เหรียญสุวงษ ์
181 6120028021 นาย ภูษณ วรชาติตระกูล 
182 6120028022 นางสาว ญาดาวรินทร์ สวา่งวงษ ์
183 6120028028 นางสาว พิชญา ชูช่วย 
184 6120028041 นางสาว ปุณยนุช แผนสทา้น 
185 6120028051 นางสาว ธนัยาพร จกัษุรางค ์
186 6120028057 นางสาว ณฐัวดี อินมัน่ 
187 6120028068 นาย จิรวฒัน์ พลเสน 
188 6120028089 นางสาว พลอยไพลิน ขนัธรรม 
189 6120028090 นางสาว นภสร นิลวรรณ 
*190 6120028092 นาย ณฏัฐสิ์ทธ์ิ ภุมรินทร์ 
191 6120028139 นาย ชวศิ จนัทรุไทย 



192 6120028148 นาย กรภทัร์  โชติมาพร 
193 6120028180 นางสาว ปัทมวรรณ เอียดเมือง 
194 6120028192 นางสาว ปราณปริยา วทิยาเศรษฐกุล 
195 6120028193 นางสาว ชญานนัท ์ ตงักวย 
196 6120028265 นางสาว ณฐันิชา จิระสุขทวศีกัด์ิ 
197 6120028300 นาย ถิรวฒัน์ จิรายสุกมล 
198 6120028326 นางสาว สุกญัญา ไสยาศรี 
199 6120028330 นาย วรพล สีทาบุตร 
200 6120028361 นาย ทีมไทย อคัรพงศ ์
*201 6120028377 นาย อคัรวุฒิ คุณประทุม 
202 6120028381 นาย ธราดล สอนโยหา 
203 6120028411 นาย ภาคิไนย หนูแดง 
204 6120028431 นาย ววิฒัน์ อุทิศานนท ์
205 6120028432 นาย พิชยตุม ์ ขนัค า 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
206 6120028439 นาย วนพนธ์ นอ้ยวสิัย 
207 6120028466 นาย นนทวฒัน์ สัมฤทธ์ิดี 
208 6120028467 นาย สรกฤตย ์ บุริมจิตต ์
209 6120028482 นาย กฤษณะ แสงแดง 
210 6120028540 นางสาว สุกญัญา จนัทา 
211 6120028549 นาย สิรภพ แจ่มกระจ่าง 
212 6120028601 นาย สิรวชิญ ์ คชสาร 
213 6120028635 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญสูง 
*214 6120028670 นาย กนัตก์วี มณีศร 
*215 6120028672 นาย กรวชิญ ์ เท่ียงตรง 
216 6120028715 นาย วชิรพล พงษเ์สาร์ 
217 6120028725 นาย ชญานิน  สุสะสินธ์ุ 
218 6120028751 นาย ธนพล รักเจริญ 
219 6120028765 นาย ธนภูมิ อมรโรจน์วรวุฒิ 
220 6120028771 นาย ยชุรเวท ประทีปอุษานนท ์
221 6120028780 นาย ณฐัพล ดอนไพรเพชร 
*222 6120028908 นาย อยัการ โพธ์ิพืช 
223 6120028922 นาย ศิวชั เฉลิมรัตนสกุล 
*224 6120028974 นาย ธนกร ทองพรหม 



225 6120029017 นาย ปิยวฒัน์ หลิวกุลวฒันา 
226 6120029020 นาย เจตนิพทัธ์ ผดุวรรณา 
227 6120029043 นาย กิตติพงศ ์ เคนบุบผา 
228 6120029065 นางสาว ทิพย ์ คล่องงาน 
229 6120029107 นาย ธนากร ปิยรัตนจารุ 
230 6120029124 นางสาว ปรียาภรณ์ สิงหบ ารุง 
231 6120029130 นาย พุฒิพงศ ์ พฤฒาพนัธ์ุชยั 
232 6120029148 นางสาว พริมา เพชรกูล 
233 6120029166 นาย รัตนพล ศุภติมสัโร 
234 6120029170 นาย เตธกร จนัทร์เกตุ 
235 6120029180 นาย ณฐัวตัร พงษส์ะอาด 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
236 6120029187 นาย สิชล นครินทร์ 
237 6120029246 นาย ลภน อตัศาสตร์ 
238 6120029262 นางสาว ภทั วสุรัตน์ 
239 6120029282 นางสาว ปิยภรณ์ เอ่ียมมี 
240 6120029352 นางสาว อธิชา คุณเฉย 
*241 6120029356 นาย พศวตั กาบนนัทา 
242 6120029362 นางสาว ปิยฉตัร นิลเพช็ร 
243 6120029367 นาย ฐาปกรณ์ ฝุ่ นตะคุ 
244 6120029395 นาย ชนินทร ชมใจ 
245 6120029406 นาย ศุภณฐั เอ่งฉว้น 
246 6120029423 นาย อนุชา พนัทว้ม 
*247 6120029431 นาย พิสิฐชยั เอ้ือชยัวิวฒัน์ 
*248 6120029451 นาย ทตัพร อุณหิต 
*249 6120029460 นาย ทตัพงศ ์ อุณหิต 
250 6120029478 นาย สุกฤษฏ์ิ คนัธกมลมาศ 
251 6120029514 นางสาว ปิยนนัท ์ จนัทร์จ าปา 
252 6120029545 นาย ภิญโญ เกียรติพฒันกุล 
253 6120029548 นาย จิระวนิ หสัสรังสี 
*254 6120029558 นาย ธชันนท ์ พรหมประเสริฐ 
255 6120029628 นางสาว ณฐันนัท ์ แสงวรรณ์ลอย 
256 6120029691 นางสาว ธนชัญา นาคพฒัน์ 
257 6120029700 นาย ดาวนอ้ย หลายค าพอง 



258 6120029775 นาย ฐิติวฒัน์ ล้ิมพฒัน์นนัท ์
259 6120029836 นางสาว สุทธิดา จนัดารักษ ์
260 6120029854 นาย จีรพนัธ์ บุญเศษ 
261 6120029887 นาย ไชยพร แทนรินทร์ 
*262 6120029932 นางสาว ฟริตียะห์ เจะมะ 
*263 6120029941 นาย ธนัญฤทธ์ิ ธูปโพธ์ิ 
264 6120029952 นางสาว ภูษิดา เตง็ยี่ 
265 6120029975 นางสาว สุมนา เชาวว์จิกัษณ์ 

ล าดับ เลขทีใ่บสมัคร ช่ือ - สกุล 
*266 6120029997 นาย กวนิท ์ แกว้ประเสริฐ 
267 6120030024 นางสาว ศิริธร สกุลมาลยัทอง 
268 6120030089 นางสาว วรัิญญา  มีสวสัด์ิ 
269 6120030159 นาย สหรัฐ สุขศรี 
270 6120030177 นางสาว ธญักร อินทนาศกัด์ิ 
*271 6120030212 นาย กฤตยชญช์ นาถ ้าพลอย 
*272 6120030234 นาย ณฐัศกล ลือเมือง 
273 6120030278 นาย กรุงเทพ วรรณพกัตร์ 
274 6120030293 นาย ณฐัพล  บุญพิทกัษกิ์จ 
275 6120030307 นาย นวพล พงษน์ครสกุล 
276 6120030318 นาย ธีระชยั  วงัเจริญไพศาล 
*277 6120030321 นาย กนกพล พรหมมีศรี 
*278 6120030356 นาย ธนกฤต อมรรัตนสุนทร 
*279 6120030399 นาย คุณากร ทุ่งวชิรกุล 

 
หมายเหต ุ  ส าหรับผูท่ี้มี * หนา้ล าดบัท่ี  ใหน้ าส่งเอกสารประกอบและผลงานทางดา้นกีฬา (ตามประกาศฯ ในขอ้ 7 )  
                   ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2561  ท่ีโตะ๊ลงทะเบียน 

                   ทั้งน้ี  หากผูใ้ดไม่ไดน้ าส่งในวนัดงักล่าว จะไม่มีสิทธิเขา้รับการทดสอบความสามารถทางดา้นกีฬา 

 

 


