
 

 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  เรียกผู้สอบได้ล าดับส ารองรายงานตัว  เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประเภทโควตา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63  
 

ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  เรื่องประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา  ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่  ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62  และได้
ข้ึนบัญชีส ารองรายช่ือผู้สอบผ่านไว้นั้น 

บัดน้ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ด าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศราย ช่ือผู้สอบได้ล าดับส ารองเข้ารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา                 
ในวันศุกร์  ที่  10  มกราคม  2563  เวลา  09.00 น – 12.00 น.  ที่อาคารเอราวัณ  ช้ัน  2  ห้อง
ทะเบียนและประมวล  ดังนี ้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ  ประเภทโควตา 

 
/คณะศึกษา... 

 
 
 

ส ารอง 
ล าดับท่ี 

เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
ส ารอง 
ล าดับท่ี 

เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

1 299 นางสาวภัทราพร  นะสุพล 16 296 นางสาวสุทธิน ีภักมี 
2 217 นางสาวจิราพรรณ  โพธ์ิสุวรรณพร 17 159 นางสาวศุภาลนันท ์ ไกรหาญ 
3 247 นางสาวสุนันทา  เบ้าเรือง 18 218 นางสาวภานุนาถ  จ าปาโชต ิ
4 154 นางสาวเกษนรินทร ์ อินทร์ช้าง 19 275 นายศุภชัย  ค าเบ้า 
5 183 นายจักรวาล  ซามาตร 20 112 นายพนมพร   บลลา 
6 274 นายสุภัครพงษ์  ผลจันทร ์ 21 115 นางสาวภาวิณี  ทองทิพย ์
7 277 นายมงคลฤทธ์ิ ภูศรีฤทธ์ิ 22 168 นายอภิชาติ  แสงสว่าง 
8 148 นางสาวดารินทร ์ สุตนา 23 120 นางสาวอ าพร  บุรีขันธ์ 
9 174 นางสาวโอปอล  แสงศร ี 24 152 นายณัฐพงษ์  บุญค าภา 

10 212 นายอดิศักดิ์  ค าเมืองคุณ 25 173 นางสาวศศิธร  สร้างสอบ 
11 295 นางสาวบงกชกร   วงษ์วอน  26 165 นางสาวสุชานาฎ  อย่างสวย 
12 309 นางสาวจินต์จุฑา   นานาถ 27 310 นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมอินราช 
13 162 นางสาวภัทราภรณ์  แสนทวีสุข 28 122 นายบูรพา  ศรีโลภาศ 
14 185 นายปรีชาพล  วิชาเดช 29 255 นายทัศนาพล  นามเกต ุ
15 211 นายกฤษณยนต ์ ศรีค าม่วม 30 256 นายชัยมงคล ไชยเดช 
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คณะศึกษาศาสตร์  

ประเภทโควตา  กิจกรรมเด่นและผลการเรยีนดี 
 

 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด หากไม่มาตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

๑. เตรียมหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงได้แก ่
      ๑.๑ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน    1 แผ่น 
      ๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน    1 แผ่น 
      ๑.๓ ส าเนาใบรบัรองผลการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน    2 แผ่น 
         1.4 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานตันสังกัด (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรอื 
                 พนักงานองค์การของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกจิ) 
           1.5 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้าม)ี 

2. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
     ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษา               1,0๐๐ บาท 
     2.1 ค่าลงทะเบียนเรียนและช าระค่าบ ารงุการศึกษา 
  2.1.1  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายคณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ/ 

คณะศึกษาศาสตร์     8,500 บาท 
  2.1.2  ค่าบ ารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร ์   8,000 บาท 
    2.2 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา            2๐๐ บาท 
    2.3 ค่าคู่มือนักศึกษา              1๐๐ บาท 
    2.4 ค่าประกันของเสียหาย         500 บาท 
    2.5 ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่          300 บาท 
    2.6 ค่าตรวจสุขภาพ           200 บาท 

     2.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าบ ารุงกิจกรรมคณะ ชุดวอร์ม เสื้อกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น  
          ชุดสูท และอุปกรณ์แต่งกาย ( เน็คไท  เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายสถาบัน ) ฯลฯ  
   ตามที่คณะก าหนดโดยประมาณ              6,0๐๐ บาท 
 
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  พร้อมรับช าระค่าใช้จ่ายผ่าน

ระบบออนไลนห์รือบัตรเดบิต 
 
 
 

/3.ผู้มสีิทธ์ิ... 
 

ส ารอง 
ล าดับท่ี 

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 
ส ารอง 
ล าดับท่ี 

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 

1 106 นายธีระพัฒน์ พรมหล้า 2 074 นายสาระวิน  รินวงษ์ 
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      3. ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามกจิกรรม  ต่อไปนี ้
      3.1  ต้องเข้ารับการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ วันที่  18 – 19  พฤษภาคม  2563   
      3.2  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม วันที่  20 พฤษภาคม  2563 
      3.3  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานตามที่คณะฯ ก าหนด 
   

 
ประกาศ  ณ  วันที่   6  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 
 

 
       

      (ดร.จิราวรรณ  พาชอบ) 
ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

              รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี  
 
 
 
 
 
 
 


