


แนวทางปฏิบัติเพ่ือการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิน่ 
(โควตาพิเศษ 30 จังหวัด) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
1. ผู้ เข้ารับการทดสอบฯ ให้ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ อาคารส านักการกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน ต้องตรวจคัดกรองเพ่ือหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen 

Test Kit) ก่อนท าการทดสอบ โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบเตรียมชุดตรวจมาเอง คนละ 1 ชุด และน ามา
ตรวจต่อหน้าคณะกรรมการฯ ก่อนท าการทดสอบ โดยแบ่งตามกลุ่ม (6 กลุ่ม) ตามรายชื่อใน
เอกสารแนบท้าย 

3. ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
4. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่สนามทดสอบ 
5. กรณีสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ส านักบริหาร

การศึกษา โทร. 091-774-3778 หรือ 091-774-3787  
 

--------------------------------------------------------- 
 

 
 



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ล ำดบักลุ่ม
1 นางสาว กมลวรรณ บุญมี กลุ่มที ่1
2 นาย กรนภัทร จันทร์หอม กลุ่มที ่1
3 นาย กฤติพงศ์ สุวรรณมณี กลุ่มที ่1
4 นาย กฤษดิษฐ์ ต้นแขม กลุ่มที ่1
5 นาย กวิน บวรศุภศรี กลุ่มที ่1
6 นางสาว กัญญากร  เพียดสิงห์ กลุ่มที ่1
7 นางสาว กัญญารัตน์ บูชา กลุ่มที ่1
8 นาย กันตนพ เค้าแคน กลุ่มที ่1
9 นาย กิตติคุณ เสือดี กลุ่มที ่1
10 นาย กิตติพร ล้ิมสัจจาพาณิชย์ กลุ่มที ่1
11 นาย กิตติพล อันศรีเมือง กลุ่มที ่1
12 นาย กิตติพันธ์ ติกาพันธ์ กลุ่มที ่1
13 นาย กิตติภณ กานต์วรัญญู กลุ่มที ่1
14 นาย เกรียงศักด์ิ สนธิเณร กลุ่มที ่1
15 นาย คฑาเพชร เพชรรัตน์ กลุ่มที ่1
16 นาย จักรพงษ์ ปวนสาย กลุ่มที ่2
17 นางสาว จิราพร จิตรดา กลุ่มที ่2
18 นางสาว จุฬาลักษณ์ กระสังข์ กลุ่มที ่2
19 นาย เจตนิพัทธ์ เผ่าหัวสระ กลุ่มที ่2
20 นาย เจษฎาภรณ์ กิณเรศ กลุ่มที ่2
21 นาย เจษฎาภรณ์ สง่าโฉม กลุ่มที ่2
22 นาย ชนะศักด์ิ มีธรรม กลุ่มที ่2
23 นาย ชนาธิป ปัน๋ค า กลุ่มที ่2
24 นางสาว ชนิตสิรี แซ่ล้ี กลุ่มที ่2
25 นาย ชัยวัฒน์ จารุพงศ์ธนวัตน์ กลุ่มที ่2
26 นางสาว ชุติมดี บุญมีสุข กลุ่มที ่2
27 นาย ฐาปกรณ์ บุญเย็น กลุ่มที ่2
28 นางสาว ณัฐณิชา งามสุข กลุ่มที ่2
29 นาย ณัฐดนัย แสงนุ่ม กลุ่มที ่2
30 นาย ตะวัน หาดทราย กลุ่มที ่2

รำยชื่อผู้สมคัรทีม่สีิทธิ์ทดสอบสมรรถภำพทำงกลไก สำขำวิชำพลศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ 
โครงกำรส่งเสริมโอกำสศึกษำตอ่ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ส ำหรับนักเรียนจบมธัยมศึกษำตอนปลำย

  จำกโรงเรียนมธัยมศึกษำในท้องถ่ิน (โควตำพิเศษ 30 จังหวัด) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

หน้า 1 จาก 3



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ล ำดบักลุ่ม
31 นาย เทพปรรญา ค าแถลง กลุ่มที ่3
32 นาย ธนพล แก้วใหญ่ กลุ่มที ่3
33 นาย ธนภัทร รัตนพงษ์ กลุ่มที ่3
34 นางสาว ธนัชชา ภูมิวัฒน์ กลุ่มที ่3
35 นาย ธนา ฮะบุญมี กลุ่มที ่3
36 นางสาว ธันย์ชนก ศรีบุญ กลุ่มที ่3
37 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่เอี๊ยบ กลุ่มที ่3
38 นาย ธีรภัทร เกาซู กลุ่มที ่3
39 นาย นครินทร์ ศรีชมภู กลุ่มที ่3
40 นาย นทีบดี ศรียา กลุ่มที ่3
41 นาย นนทพัทธ์ ศุภพิชน์ กลุ่มที ่3
42 นาย ธรรมนูญ สอนชิน กลุ่มที ่3
43 นาย นิรัติศัย ผลจันทร์ กลุ่มที ่3
44 นางสาว เนตรนภา แพฝึกฝน กลุ่มที ่3
45 นางสาว เบญจวรรณ ดีพร้อม กลุ่มที ่3
46 นาย ปัญญวัฒน์ วันขวา กลุ่มที ่4
47 นางสาว ปาริชาติ ทองกวด กลุ่มที ่4
48 นาย ปุรเชษฐ์ คงพระบาท กลุ่มที ่4
49 นาย เผ่าพันธ์ พลภักด์ิ กลุ่มที ่4
50 นาย พงศกร เสือเหลือง กลุ่มที ่4
51 นาย พชรพล จันทร์เขียว กลุ่มที ่4
52 นาย พลพล จันทรัตน์ กลุ่มที ่4
53 นางสาว พัชราภรณ์ แจ่มหะทัย กลุ่มที ่4
54 นาย พันพนา เจนจิต กลุ่มที ่4
55 นางสาว พิชามญช์ อาจวิชัย กลุ่มที ่4
56 นาย พิพัฒน์ กิจชานนท์ กลุ่มที ่4
57 นาย พีรทรรศน์ ทองปอ กลุ่มที ่4
58 นาย พีรพล คูณลาน กลุ่มที ่4
59 นาย ภัทรพล วีระสัย กลุ่มที ่4
60 นาย ภาณุมาศ กระต่ายจันทร์ กลุ่มที ่4
61 นาย ภูมิพิทักษ์ ประชามาตย์ กลุ่มที ่5
62 นาย ภูริพัฒน์ หลักบุญ กลุ่มที ่5
63 นาย ภูริวัฒน์ ผ่องแผ้ว กลุ่มที ่5
64 นางสาว มธุรดา ไชยสาร กลุ่มที ่5

หน้า 2 จาก 3



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ล ำดบักลุ่ม
65 นาย มานัส พรมที กลุ่มที ่5
66 นาย รณกฤต ประเศรษโฐ กลุ่มที ่5
67 นาย รัชชานนท์ รุ่งแจ้ง กลุ่มที ่5
68 นาย รัฐภูมิ หวังแซงกลาง กลุ่มที ่5
69 นาย วชิรวิทย์ แร่สันเทีย๊ะ กลุ่มที ่5
70 นาย วนัสนันท์ แสนพรหม กลุ่มที ่5
71 นาย วัชรชัย นิลห้อย กลุ่มที ่5
72 นาย วัชรากร เกตุเปีย กลุ่มที ่5
73 นางสาว ศิริรัตน์ กล่ าพบุตร กลุ่มที ่5
74 นาย ศุกรีย์ บัวดี กลุ่มที ่5
75 นาย ศุภกฤต เหลืองอ่อน กลุ่มที ่5
76 นางสาว ศุภาพร สุขสัมพันธ์ กลุ่มที ่6
77 นาย เศรษฐพงศ์ เติมเพ็ชร์ กลุ่มที ่6
78 นาย สิทธพล แก้วแสนชัย กลุ่มที ่6
79 นาย สิรวิชญ์ อื้อฮก กลุ่มที ่6
80 นางสาว สุดาพร มูลลิสาร กลุ่มที ่6
81 นางสาว สุพัตรา คงค้าน กลุ่มที ่6
82 นางสาว สุวนันท์ แก้วอากร กลุ่มที ่6
83 นางสาว หทัยภัทร คล้ายโพธิท์อง กลุ่มที ่6
84 นาย หรรษกร ต้ังสวัสดิรัตน์ กลุ่มที ่6
85 นาย อดิพงษ์ ทับทอง กลุ่มที ่6
86 นาย อดิศร เขียวหวาน กลุ่มที ่6
87 นาย อนพัทย์ ไกรมงคล กลุ่มที ่6
88 นางสาว อลิชา อนุศักด์ิ กลุ่มที ่6
89 นาย อัคคพล หิรัณยากาศ กลุ่มที ่6
90 นาย อัศรายุทธ อุมัษเฐียร กลุ่มที ่6
91 นาย อาชวิน บัววรรณ์ กลุ่มที ่6
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