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ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
(ประเภททั่วไป รอบท่ี 2) 

--------------------------------------------- 
 ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป รอบที่  2 ระหว่างวันที่  26 มีนาคม            
ถึง 18 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น 

  

 บัดนี้การรับสมัคร ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป รอบที่ 2 และให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนเข้ากลุ่ม Line เพ่ือรับการแจ้ง
แนวปฏิบัติในการสอบในรปูแบบออนไลน์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  กลุ่มที่ 1 เลือกสอบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 
 

 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
1 64409002 นายชาญชัย วงค์เหง้า 
2 64409004 นายสิทธิพงศ์ ชมจุมจัง 
3 64409013 นางสาวอารยา อบมา 
4 64409025 นายพิเศรษฐ สินปรีดี 
5 64409028 นายจิญฐา วิมล 
6 64409037 นางสาวปาริชาติ ทองวัน 
7 64409043 นายนฤตกฤษณ์ เถื่อนมิ่งมาตย์ 
8 64409050 นายกิตติชัย สุขสนิท 
9 64409055 นายมงคล นามจ าปา 

10 64409060 นายพีรพัฒน์ สารบุญ 
  

 
 
 

/กลุ่มท่ี 2...  

 



~ 2 ~ 
 

  กลุ่มที่ 2 เลือกสอบ (1)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ (2)สาขาวิชาการบริหารจัดการฯ 
 

 
 

 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
1 64409006 นาย ภูธเนศ ชลอ 
2 64409007 นายวีระพงษ์ ตุ่มอ่อน 
3 64409008 นายคณิน ใจใหญ่ 
4 64409024 นางสาวดวงเดือน ราชโคตร 
5 64409031 นายพีรวิทย์ เขมะปัญญา 
6 64409039 นายพิสิทธิ์ นาสถิตย์ 
7 64409045 นายชิษณุพงศ์ สมน้อย 
8 64409048 นายสวิตต์ มิคะดา 
9 64409049 นายพงศกรกุล รุ่งโรจน์ 

10 64409051 นายกิตติคุณ เสลจุล 
11 64409052 นายจารุวัฒน์ เค็งนอก 
12 64409054 นายรัชชานนท์ อุปละ 
13 64409058 นายทักษิณ ทองสิงหา 
14 64409062 นายทินภัทร เพียวงค์ 
15 64409065 นายสาคร โคตรทิพย์ 
16 64409067 นายสุทธิศักดิ์ เทือกตาถา 
17 64409068 นายภควัต หนึ่งค ามี 

 

  กลุ่มที่ 3  3.1 เลือกสอบ สาขาวิชาการบริหารจัดการฯ 
 3.2 เลือกสอบ (1)สาขาวิชาการบริหารจัดการฯ (2)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 
 

 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
1 64409001 นายปุณทัช คทาวัชรกุล 
2 64409029 นายอดิศร สีไชย์ 

 

/ล าดับที่ 3... 
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