
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
เร่ือง  ให้นักศึกษาพน้สภาพการเปน็นักศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕62 

 

 

      ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  มีนักศึกษาที่ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และ  พุทธศักราช  
๒๕๕๖  หมวด  ๔  การลงทะเบียนเรียน  และ  หมวด  ๖  การพ้นสภาพนักศึกษา  ข้อ  ๒๙.๒.๑  ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการ ศึกษาภายใน  ๓๐  วัน  หรือ  ๔  สัปดาห์  นับแต่ วันเปิดภาคการศึกษา โดยใน                  
ภาคปลายปีการศึกษา  ๒๕62  มีนักศึกษาที่ต้องประกาศให้พ้นสภาพ  ด้วยเหตุดังกล่าว  จ านวน  85   ราย       
เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  จ านวน  33  ราย  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  12  ราย  
และคณะศึกษาศาสตร์  จ านวน  40  ราย  ตามรายช่ือ  ดังนี้ 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

๑. นายภูชิต  แนบชิต   รหสันักศึกษา  62161110004 
๒. นางสาวสุภาพร  สิมสิน        ”   62161110005 
๓. นายทิชากร  ฝ้ายขาว        ”   62161110007 
๔. นายสิทธิพงษ์  ค าทอง        ”   62161110016 
๕. นายเจษฎา  ภูชมศรี        ”   62161110028 
๖. นายราชัน  จันทรเสนา       ”   62161110038 
๗. นางสาวพัชราภรณ์ โสภาศร ี       ”   62161110041 
๘. นายธนาธร  คนหาญ        ”   62161110046 
๙. นายวุฒิชัย  ชัยรินทร ์       ”   62161110060 
๑๐. นายภูวนาช  สาดแล่น       ”   62161110066 
๑๑. นางสาวอภิญญา  ดวงมาลา       ”   62161110069 
๑๒. นายศุภวุฒิ  โพธ์ิสว่าง       ”   62161110076 
๑๓. นางสาวสุภัทรา  ไชยค์ าหาร       ”   61161110019 
๑๔. นายสิริภาส  วงศ์เกลี้ยง       ”   61161110020 
๑๕. นายสมพงษ์  เหมาเหมาะด ี       ”   61161110033 
๑๖. นายพชรวัฒน ์  นาชาญ        ”   61161110044 
๑๗. นายณัฐชนน  แสนปาง        ”   61161110068 
๑๘. นายทรงพล  ทาสมบูรณ์       ”   61161110080 

 
/19.นายยศกฤต… 



 
๑๙. นายยศกฤต  ขันธเขต   รหสันักศึกษา  60161107020 
๒๐. นายศาสตรา  พรมสอน       ”   60161107022 
๒๑. นายปรีชา  ญาติค า        ”   60161107041 
๒๒. นายเกริกเกียรต ิ  กุลสีดา        ”   60161107062 
๒๓. นายศุภลักษณ์  สอนสุ่ย        ”   60161107079 
๒๔. นายวสันต์  ตะโนนทอง       ”   59161107058 
๒๕. นายเจ   นามโยธา       ”   59161107088 
๒๖. นายณัฐพล  คตธมาตย์       ”   58161107022 
๒๗. นายวรากร    สร้างนานอก       ”   58161107064 
๒๘. นายวิวัฒนา    บุญยอ        ”   58161107070 
๒๙. นายธวัชชัย    กิลาวิตร        ”   57161107030 
๓๐. นายสถาปกรณ์    โคตรเพชร       ”   57161107080 
๓๑. นายศราวุธ    คงยืน        ”   56161107044 
๓๒. นายทศพล    พรดอนก่อ       ”   56161107090 
๓๓. นายเอกพล  แก้ววงษ์สัย       ”   55161107066 

 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
 

๑. นายอรรถกร  นะคะจัด  รหัสนักศึกษา  62161212009 
๒. นางสาวอารีรัตน์  แพงทุย        ”   62161212023 
๓. นางสาวณัฐพร  พิศหอม        ”   62161212032 
๔. นายอนุชา  ศรีพุทธา       ”   62161212033 
๕. นายเสฎฐวุฒิ  วันทอง        ”   62161212036 
๖. นายสุทธิพงษ์  ค าจ านง        ”   61161212026 
๗. นายศุภักชัย  ใจเกษม        ”   61161212034 
๘. นายอไพพู  ห้วยทราย       ”   61161212042 
๙. นายดวง    ไชยศิรินทร์       ”   60161212011 
๑๐. นายอรรคพร  ค าบึงกลาง       ”   59161212015 
๑๑. นายณัฐพร    ภูมี        ”   58161212007 
๑๒. นายณัฐวุฒิ  อ้วนสุน า       ”   57161212007 

 
 
 
 
 
 

/คณะศึกษา… 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
 

๑. นายณัฐชัย  ปะโนรัมย์  รหัสนักศึกษา  62161301011 
๒. นางสาวมณีวรรณ  เถาเบา        ”   62161301014 
๓. นายธงไท   อุดทา        ”   62161301028 
๔. นายกิตติศักดิ์   ใจขาน        ”   62161301031 
๕. นายศุภชัย   ศิลปกรรม       ”   62161301034 
๖. นายธนพล   ศรีนาแพง       ”   62161301046 
๗. นายปริญญา   รูปพรม        ”   62161301054 
๘. นายมัขพล   คนคล่อง       ”   62161301055 
๙. นายสุทธิลักษณ์   พินยะพันธ์ุ       ”   62161301057 
๑๐. นายธนสรณ์   สุจิมงคล       ”   62161301088 
๑๑. นายอธิชน   ไชยคิรินทร์       ”   62161301107 
๑๒. นายสหภาพ   วุฒิสาร        ”   62161301108 
๑๓. นายชินวัตร   ลีวงค์ษา        ”   62161301109 
๑๔. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีภักดี        ”   61161301007 
๑๕. นางสาวอรอนงค์  หนูมอ        ”   61161301028 
๑๖. นายพีระพัฒน์   แก้วกล้า        ”   61161301089 
๑๗. นายสุทธิพัฒน์   เตียนสายอ๋อ       ”   61161301095 
๑๘. นายอานนท์   ศรีสองเมือง       ”   61161301102 
๑๙. นายธนพจน์   จินเดหวา       ”   61161301109 
๒๐. นายพัชรพล    เคนวัน        ”   60161301015 
๒๑. นายรชานนท์    บุญละคร       ”   60161301017 
๒๒. นายรุทธวัฒน์    ชัยราช        ”   60161301018 
๒๓. นายเจษฎา    บาดาจันทร์       ”   60161301064 
๒๔. นายพงศกร    พลับแก้ว       ”   60161301072 
๒๕. นายอัจฉริยะ    ยวนจิตต์       ”   60161301116 
๒๖. นางสาวศริญญา   เพชรวิเศษ       ”   59161301020 
๒๗. นายสุทธิพงษ์    แข็งขัน        ”   59161301035 
๒๘. นายพชร    งามฉลวย       ”   59161301108 
๒๙. นายธีระวัฒน์    ประวันเนา       ”   58161301011 

 
/30.นายพงพฒัน…์ 
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๓๐. นายพงพัฒน์    งามจัตุรัส  รหัสนักศึกษา  58161301013 
๓๑. นายจิรกิตต์ิ    ศรีถาพร        ”   58161301036 
๓๒. นายทรงวิทย์    หมั่นจิตร       ”   58161301067 
๓๓. นายวชิรวิทย์    อุ่นบุญเรือง       ”   58161301075 
๓๔. นายภูบดี    จันทร์โพธ์ิ       ”   57161301076 
๓๕. นายสิทธิศักดิ์          พูนสุข        ”   56161301097 
๓๖. นายจิรายุทธ          ศิริรักษ์        ”   56161301224 
๓๗. นายธีรวัฒน์  ศรีวิชา        ”   56161301239 
๓๘. นายฤทธิไกร          สีเสนาะ        ”   56161301262 
๓๙. นายสกุลชัย          วงสาเภา       ”   56161301269 
๔๐. นายสันติภาพ    เสนากุล        ”   56161301297 

 
 
 ให้ผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศนี้  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ไม่มีสิทธ์ิได้รับผลการเรียนในภาคเรียนนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   3  กุมภาพันธ์   ๒๕63 
 
 

 
 

                (นายสุพล  ยะปะภา) 
                  ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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