
 
 

เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาต"อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

  ตามประกาศ
เข�าศึกษาต�อในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
๒๕๖๐ ได�ดําเนินการรับสมัคร
ระหว�างวันที่ ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐
นั้น จากการตรวจสอบเอกสารการ
๒๕๖๑ ตามบัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศ
   

  จึงประกาศมาให�ทราบโดยทั่วกัน
 

                                             

                                       
                                  

                               

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตยะลา 
ยชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาต"อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

(ประเภทโควตา) ป-การศึกษา  ๒๕๖๑ 
------------------------- 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เร่ือง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
กษา วิทยาเขตยะลา (ประเภทโควตา) ป8การศึกษา ๒๕๖๑ 

ได�ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข�าศึกษาต�อฯ ประจาํป8การศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับปริญญาตรี
๒๕๖๐ –๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  พระชนมพรรษา 

นั้น จากการตรวจสอบเอกสารการสมัคร มีบุคคลที่มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อ
ตามบัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศ 

จึงประกาศมาให�ทราบโดยทั่วกัน 

                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ
 

 
 

                                           (ผู�ช�วยศาสตราจารย@นพดล  อาษา
                                          กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน

                                       รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษาประจาํวิทยาเขตยะลา

 
 
 
 
 
 

ยชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาต"อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล 
๑ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม 

ในระดับปริญญาตรี 
พระชนมพรรษา ๖ รอบ 

เข�าศึกษาต�อฯ  ประจําป8การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย@นพดล  อาษา) 
รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษาประจาํวิทยาเขตยะลา 



ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาต"อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  
 (ประเภทโควตา) ป-การศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
วัน เดือน ป- เวลา กิจกรรม สถานที่สอบ 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 

สอบภาคทฤษฎี 
- สอบวิชาความรู�ทั่วไป 
- สอบวิชาเฉพาะด�าน 
- สอบวัดแววความเปCนครู 
(เฉพาะผูสมัครคณะศึกษาศาสตร7ทุกสาขาวิชา)
สอบสัมภาษณ7 
(ผู�สมัครจะต�องนําหลักฐานผลงานทางด�านกีฬา 
ฉบับจริง มาแสดงตอนสอบสัมภาษณ@มาด�วย) 
 
 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ ๖ รอบ          
พระชนมพรรษา 
 
 

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 

สอบภาคปฏิบัต ิ
(เตรียมชุดกีฬาสาํหรับสอบภาคปฏิบัติ) 
 

 

สนามกีฬาฟุตบอล
สถาบนัการพลศึกษา  
วิทยาเขตยะลา 

 

   

* หมายเหตุ* ๑. สอบภาคทฤษฎี และสอบสัมภาษณ7 ผู�มีสิทธิ์สอบให�แต�งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา  
                    และนําบัตรประจําตัวผู�เข�าสอบและบัตรประชาชน หรือหลักฐานท่ีทางราชการออกให�  
                    นํามาแสดงในวันสอบ 
      ๒. สอบภาคปฏิบัติ ผู�มีสิทธิ์สอบให�แต�งกายชุดกีฬา และนําบัตรประจําตัวผู�เข�าสอบ 
                   และบัตรประชาชน หรือหลักฐานท่ีทางราชการออกให� นํามาแสดงในวันสอบ  
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