
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2563 

.............................................................................................. 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
ได้ เปิ ดรั บสมัครบุ คคลเข้ าศึกษาต่อ  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุ ขภาพ  คณะศิลปศาสตร์                          
และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตอุดรธานี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63      
ระดับปริญญาตรี  ประเภททั่วไป  ตั้งแต่วันที่  11  ธันวาคม  ๒๕62  – 24  มกราคม  ๒๕63  นั้น 
 

  บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ       
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2563  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  อนึ่ง  หากผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกตาม
วัน เวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้  จะถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดสอบประเภททั่วไป  และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ  
ทั้งสิ้น 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่   29  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภททั่วไป   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบที่  1  ห้อง 122  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 

 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – สกุล เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – สกุล 
63216001 นายนวพล ศรีเชษฐา 63216072 นายวีระบุรุษ ชาวชุมนุม 
63216004 นางสาวฐิติมา อินทศร 63216075 นายธีรพล ริมไธสง 
63216005 นายภูมิพัฒน์ เดชโชตินิธิโรจน์ 63216076 นายสุรสิทธิ์ คล่องดี 
63216007 นายธีรเมธ สีลาจันทร์ 63216081 นายจิรเดช บาลลา 
63216008 นายณัฐวุฒิ อ่างแก้ว 63216082 นายวายุ โคตรวิทย์ 
63216009 นายวัชรินทร์ ศรีแนน 63216083 นายนพดล ผางส าเนียง 
63216010 นายสมเกียรติ แซงค าสิงห์ 63216084 นายพชรพล เกตุไทยสง 
63216012 นายณัฐวุฒิ ศีรี 63216085 นายนวพล โพยนอก 
63216014 นายธัชนนท์ อินทร์วิเศษ 63216087 นายจักรวาล ซามาตร 
63216015 นายชลธิต จันทมาตย์ 63216093 นายธนวัฒน์ ไชยสุระ 
63216020 นางสาวพัชราภรณ์ โสภาศรี 63216094 นายรังสิมันต์ พิมพ์โคตร 
63216021 นางสาวฉมาพร หงษาบัว 63216098 นางสาวนภสร ไชศรีจันทร์ 
63216023 นายอนุชา นาดี 63216099 นายธนภูมิ โสมา 
63216025 นางสาวพรรณษา ศรีค า 63216104 นายธีระพัฒน์ ใจฉะวะ 
63216026 นายธวัชชัย มุลี 63216105 นายพุฒิเมธ บุญดี 
63216027 นางสาวกนกวรรณ สมโครต 63216107 นายธีรพงศ์ พันธ์ค าเกิด 
63216029 นายกิตติกร ธีระสาร 63216108 นายยุทธไกร ประสานทอง 
63216031 นายจิรายุ ทองดี 63216109 นายธีระนันท์ พุทธิรักษ์ 
63216032 นายพัฒนาพงศ์ มาลา 63216110 นายอัษฎาพล พูนเพิ่ม 
63216037 นางสาวธมลวรรณ ประการแก้ว 63216112 นายทินกร นาโควงค์ 
63216038 นายภูมิศักดิ์ นนเลาพล 63216118 นางสาวกฤษฎาพร ค าดวง 
63216039 นายวายุภักษ์ มีปัทมา 63216120 นายอุฬาร มหาวงศ์ 
63216040 นายมินธฎา วิบูลย์กุล 63216121 นางสาวณีรนุช มหาคาม 
63216042 นางสาวโศรดา รัตนวงค์ 63216123 นายสฤษดิ์ กองชาดี 
63216049 นางสาวศศิกานต์ คุรินทร์ 63216125 นายวรกาย พรมขันธ์ 
63216056 นายณัฐกานต์ นวลศรี 63216127 นายภูชิต คล่องดี 
63216060 นางสาวณัฐพร โพธิ์เศษ 63216128 นายคามิน ศรีแสง 
63216063 นายธนวัฒน์ ทองสันทัด 63216131 นายวีระวัฒน์ สาโพนทัน 
63216069 นายธีรภัทร์ พันธ์ค าเกิด 63216133 นายเกื้อกูล นันวิสุ 
63216070 นายบุญญสิทธิ์ บุญรักษ์ 63216134 นายอมรเทพ ใจทัด 
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภททั่วไป   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบที่  2  ห้อง 123  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 

 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – สกุล เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – สกุล 
63216135 นางสาวภาวิณี ทองทิพย์ 63216184 นายอภิวัฒน์ สมมาตย์ 
63216138 นางสาวศิริวรรณ คามะเชียงพิณ 63216185 นายธีรภัทร์ ค าคูณ 
63216139 นายธนาโชค ทิพเนตร์ 63216186 นายอลงกรณ์ โลหากาศ 
63216140 นายสังเขตต์ ใจซื่อ 63216187 นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิมาร 
63216142 นายปิยวัฒน์ สุมาตรา 63216188 นายสุภัครพงษ์ ผลจันทร์ 
63216143 นางสาวนางสาวนริศรา ศรีทาพุธ 63216189 นางสาวรุ่งทิวา พันธ์น้อย 
63216144 นายกิตติพงศ์ ยมสีด า 63216190 นางสาวปณัฐดา วิเศษชู 
63216145 นายอภิพล ภาดี 63216194 นายอนุสรณ์ กาพย์แก้ว 
63216146 นายณัฐวุฒิ แก้วสุริวงศ์ 63216196 นายสันติ จอดนอก 
63216147 นายภาณุวัฒน์ ภูมิ 63216197 นางสาวสุทธินี ภักมี 
63216150 นางสาวอนัญญา เกษต้น 63216198 นายวุฒิกรณ์ จันทร์อุป 
63216151 นายคณาธิป เวียงอินถา 63216200 นางสาวอภัสรา หงษาวงศ์ 
63216153 นางสาวบงกชกร วงษ์วอน 63216201 นายกฤตภาส รุณพันธ์ 
63216156 นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิประภา 63216202 นายนนทกานต์ ธงยศ 
63216159 นายวิลาศ กิงวาจา 63216206 นายณัฐวัฒน์ ทองกาละสงค์ 
63216160 นายวรวุฒิ ชัยเสริม 63216207 นางสาวศุภาลนันท์ ไกรหาญ 
63216166 นางสาวณัฐวดี แก้วสุวรรณ 63216209 นายณรงค์วิทย์ สายเเก้ว 
63216168 นายอมตะ สุทธิผาย 63216211 นางสาวสุมาลี ใจยอด 
63216169 นายกฤตยชญ์ ศรีสร้อยพร้าว 63216215 นายสุพจน์ ใจเครือ 
63216170 นายณรงค์เดช โว้วงษ์ 63216217 นายรามิน ทะวิลัย 
63216171 นางสาวจิตลดา กุณารักษ์ 63216218 นายธีรดนย์ ประมูลจักโก 
63216172 นางสาวชรินรัตน์ ศิริวารินทร์ 63216219 นายประวิทย์ เทียมมาก 
63216174 นายวรวิทย์ นรินทร์ 63216221 นายเจษฎากร จ าปาจันทร์ 
63216175 นายณัฐวุธ หมีแหม่ว 63216222 นายจิติวัช มั่งมูล 
63216176 นาย อลงกรณ์ บุญภา 63216223 นายวโรดม พันล าภักดิ์ 
63216177 นายชัชพงศ์ ดีตาเเสง 63216224 นายศุภชัย ค าเบ้า 
63216178 นายนรบดี จันทศิลา 63216225 นายภัทร์ชัยภูษิต วิจิตรฉายานนท์ 
63216180 นายคชาธาร คังจื้ออิ๋ง มณีกันฑ ์ 63216226 นายศุกสรรณ์ บรรณาลัย 
63216182 นายพีรพล ผลสว่าง 63216227 นายตะติยะ สีนามโหน่ง 
63216183 นายกิตติวัฒน์ อินทิสิทธิ์ 63216228 นายพลวัตร บัวบุตร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภททั่วไป   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบที่  3  ห้อง 124  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 

 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – สกุล เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – สกุล 
63216229 นายณัฐพล ประจิริโย 63216279 นายภูวเนตร สุสินเเก่น 
63216230 นายธนาธร นะวะสิมมา 63216280 นายธนสรณ์ สุจิมงคล 
63216232 นางสาวอาทิตยา แกล้มกระโทก 63216281 นายกฤษณพงษ์ นะรินยา 
63216233 นายกฤษณยนต์ ศรีค าม่วม 63216282 นายกิตติพิชญ์ หอมชนู 
63216234 นายณัฐวัฒน์ พรมมา 63216285 นายมงคล เลิศวิเศษแก้ว 
63216236 นางสาวสุชานันท์ อินเพ็ง 63216288 นายฐิติกร วรรณคดี 
63216237 นายยศกร เพิ่มพูล 63216289 นายธราดล ภูสุโคตร 
63216238 นางสาวศุภาพร อุปะแสน 63216290 นายกรรชัย นะคะจัด 
63216241 นายสัญญา ค าเห็น 63216292 นางสาวปานหทัย ค าภาสี 
63216248 นายนันทวัฒน์ ศรวิเศษ 63216293 นายธนพล เมฆวัน 
63216249 นางสาวอุไรพร ภานิกรณ์ 63216295 นายศรัณย์ มั่งคั่ง 
63216250 นางสาวศิริกุล ค าผุย 63216297 นายอมรเทพ โพธิสาร 
63216252 นายพันธมิตร แพงสาน 63216303 นางสาวชญาวีร์ นิ่มแสงทอง 
63216255 นายพีรพล โพธิ์สุ 63216306 นายธีรวัฒน์ เชื้ออุ่น 
63216257 นายเสกสรรค์ ภูมิบุญ 63216307 นายธนากร จิตอ่อง 
63216258 นายวีรภัทร อ่อนบุญมา 63216308 นายณัฐนันทร์ รอดชมภู 
63216259 นายนครินทร์ กระทุ่มขันธ์ 63216309 นายเทพนม กวดไทย 
63216260 นายอิทธิพล ผันสว่าง 63216310 นายกีรติ ลบบ ารุง 
63216261 นายเกียรติศักดิ์ ผึ่งผาย 63216311 นายวัชระชัย สีชาทุม 
63216263 นายตะวัน จวงสมุทร 63216312 นายชนินทร์ บัวศรียอด 
63216264 นายวุฒิกร พรมชัย 63216313 นายอชิตพล วีระพันธุ์ 
63216265 นายฐนวรรษ พลวี 63216316 นางสาวพรพิมล ชื่นใจ 
63216267 นายอนุชา ชมส าราญ 63216317 นางสาวสุดารัตน์ พรมกุล 
63216268 นายขจรศักดิ์ บัวพล 63216318 นายสุริยะ เมาลี 
63216269 นายณัชพล ทิพย์สมบัติ 63216319 นายสหชาติ ฟ้าร่มขาว 
63216270 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิเดช 63216323 นายนนทกร พลอนันต์ 
63216271 นางสาวสุพรรณี โพธิ์ค า 63216326 นายปรเมธ สมสนุก 
63216275 นายอภิชัย วงค์ค าจันทร์ 63216328 นายวัชรากร มานัส 
63216276 นายชลทิตย์ วิชาทิตย์ 63216332 นายมนตรี วงศ์ไชยยา 
63216278 นางสาวอารียา เกียวใจ 63216333 นางสาวเบญจวรรณ นนทะค าจันทร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเภททั่วไป   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
ห้องสอบที่  4  ห้อง 132  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 
 
 

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ – สกุล 
63216334 นายศิริศักดิ์ ศรีหงษา 
63216335 นายธนะทัศน์ สีหาพล 
63216336 นายพงษ์เพชร ยาพันธ์ 
63216337 นางสาวพรจิตรา ตันแดง 
63216339 นายพงษ์พัฒน์ ค าบอนพิทักษ์ 
63216340 นายอรรคพล แสนเภา 
63216077 นางสาวศุทราพร บุญวิเศษ 
63216242 นางสาวเจนจิรา สุขสบาย 
63216243 นายณัฐฏพล มุงคุลแสน 
63216244 นางสาวณัฐสิริยาภรณ์ สีม่วง 
63216245 นายชานน พาแสง 
63216246 นายศักดิ์ดา ทองเจียว 
63216045 นายจิรานุวัฒน์ มิสา 
63216091 นางสาวสุชานาฎ อย่างสวย 
63216129 นายเกียรติศักดิ์ โนนค าเฮือง 
63216173 นายโชคชัย ทิพย์สมบัติ 
63216208 นายนันทวุฒิ บุโฮม 
63216210 นายนนทวัฒิ บุโฮม 
63216240 นายไชยรัฐ ก าทองดี 
63216254 นายกนกพล โพธิ์เจริญ 
63216283 นายปรเมศวร์ เตชะสิทธิ 
63216296 นางสาวอัจฉริยา คลังระหัด 
63216305 นางสาวจิตสุภา ลุนพุฒ 
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