
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทท่ัวไป 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63   
 

  
ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕63 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2562 –         
24  มกราคม  2563  นั้น    

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี   จึงประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษา  โดยให้ผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน  
ตามวัน เวลา และสถานที่  ที่ก าหนด หากไม่มาตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

๑. หลักฐานที่ต้องน ามาในการรายงานตัว 
      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. ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษามารายงานตัว วันจันทร์ที่  9 มีนาคม  ๒๕63  เวลา ๐๙.๐๐–12.๐๐ น.  
ที่อาคารเอราวัณ ช้ัน 1  ผู้ที่สอบติดล าดับส ารองโปรดรอประกาศจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ  วิทยาเขต
อุดรธานี  เรียกรายงานตัวอีกครั้ง 

3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
     3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษา               1,0๐๐ บาท 
     3.2 ค่าลงทะเบียนเรียนและช าระค่าบ ารงุการศึกษา 
  3.2.1  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายคณะวิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ/ 

คณะศึกษาศาสตร์     8,500 บาท 
  3.2.2  ค่าบ ารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร ์   8,000 บาท 
    3.3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา            2๐๐ บาท 
    3.4 ค่าคู่มือนักศึกษา              1๐๐ บาท 
    3.5 ค่าประกันของเสียหาย         500 บาท 
    3.6 ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่          300 บาท 
    3.7 ค่าตรวจสุขภาพ           200 บาท 
 

/3.8 ค่าใช้จ่าย... 
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    3.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าบ ารุงกิจกรรมคณะ ชุดวอรม์ เสื้อกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น  
          ชุดสูท และอุปกรณ์แต่งกาย ( เน็คไท  เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายมหาลัย) ฯลฯ  

     ตามที่คณะก าหนดโดยประมาณ              6,0๐๐ บาท 
 

 

  หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  พร้อมรับช าระค่าใช้จ่ายผ่าน
ระบบออนไลน์หรือบัตรเดบิต 

 

      4. ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามกจิกรรม  ต่อไปนี ้
      4.1  ต้องเข้ารับการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ วันที่  18 – 19  พฤษภาคม  2563   
      4.2  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม วันที่  20 พฤษภาคม  2563 
      4.3  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานตามที่คณะฯ ก าหนด 
   
 

ประกาศ  ณ  วันที่   18  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕63 
 
 

 
       

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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แนบท้ายประกาศลงประกาศวันท่ี  18  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตอุดรธานี 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ  
ประเภทท่ัวไป   

 

ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
1 63216007 นายธีรเมธ สีลาจันทร ์ 23 63216187 นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิมาร 

2 63216012 นายณัฐวุฒิ ศีรี 24 63216196 นายสันติ จอดนอก 

3 63216020 นางสาวพัชราภรณ์ โสภาศรี 25 63216201 นายกฤตภาส รุณพันธ์ 

4 63216023 นายอนุชา นาด ี 26 63216206 นายณัฐวัฒน์ ทองกาละสงค์ 

5 63216038 นายภูมิศักดิ ์นนเลาพล 27 63216208 นายนันทวุฒ ิบุโฮม 

6 63216045 นายจิรานุวัฒน ์มิสา 28 63216209 นายณรงค์วิทย ์สายเเก้ว 

7 63216060 นางสาวณัฐพร โพธ์ิเศษ 29 63216210 นายนนทวัฒ ิบุโฮม 

8 63216063 นายธนวัฒน์ ทองสันทัด 30 63216218 นายธีรดนย์ ประมลูจกัโก 

9 63216075 นายธีรพล ริมไธสง 31 63216240 นายไชยรัฐ ก าทองด ี

10 63216076 นายสุรสิทธ์ิ คล่องด ี 32 63216254 นายกนกพล โพธ์ิเจริญ 

11 63216084 นายพชรพล เกตุไทยสง 33 63216257 นายเสกสรรค์ ภูมิบุญ 

12 63216094 นายรังสมิันต์ พิมพโ์คตร 34 63216258 นายวีรภัทร อ่อนบญุมา 

13 63216108 นายยุทธไกร ประสานทอง 35 63216259 นายนครินทร ์กระทุ่มขันธ์ 

14 63216129 นายเกียรติศักดิ ์โนนค าเฮือง 36 63216261 นายเกียรติศักดิ ์ผึ่งผาย 

15 63216135 นางสาวภาวิณี ทองทิพย ์ 37 63216263 นายตะวัน จวงสมุทร 

16 63216143 นางสาวนริศรา ศรีทาพุธ 38 63216283 นายปรเมศวร ์เตชะสทิธิ 

17 63216144 นายกิตติพงศ์ ยมสีด า 39 63216288 นายฐิติกร วรรณคด ี

18 63216147 นายภาณุวัฒน์ ภูมิ 40 63216296 นางสาวอัจฉริยา คลังระหัด 

19 63216151 นายคณาธิป เวียงอินถา 41 63216297 นายอมรเทพ โพธิสาร 

20 63216160 นายวรวุฒิ ชัยเสรมิ 42 63216305 นางสาวจิตสุภา ลุนพุฒ 

21 63216172 นางสาวชรินรัตน์ ศิริวารินทร ์ 43 63216306 นายธีรวัฒน์ เช้ืออุ่น 

22 63216173 นายโชคชัย ทิพย์สมบัต ิ 44 63216335 นายธนะทัศน์ สีหาพล 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

ประเภทท่ัวไป   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

1 63216031 นายจิรายุ ทองดี 8 63216242 นางสาวเจนจริา สุขสบาย 

2 63216082 นายวายุ โคตรวิทย ์ 9 63216243 นายณัฐฏพล มุงคุลแสน 

3 63216085 นายนวพล โพยนอก 10 63216244 นางสาวณัฐสริิยาภรณ์ สีม่วง 

4 63216112 นายทินกร นาโควงค์ 11 63216245 นายชานน พาแสง 

5 63216171 นางสาวจิตลดา กุณารักษ์ 12 63216246 นายศักดิ์ดา ทองเจียว 

6 63216178 นายนรบด ีจันทศิลา 13 63216310 นายกีรต ิลบบ ารงุ 

7 63216237 นายยศกร เพิ่มพลู 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ประเภทท่ัวไป   

 
 

ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
1 63216001 นายนวพล ศรีเชษฐา 26 63216159 นายวิลาศ กิงวาจา 

2 63216004 นางสาวฐิติมา อินทศร 27 63216169 นายกฤตยชญ์ ศรีสร้อยพร้าว 

3 63216021 นางสาวฉมาพร หงษาบัว 28 63216180 นายคชาธาร คังจื้ออิง๋ มณีกันฑ ์

4 63216025 นางสาวพรรณษา ศรีค า 29 63216184 นายอภิวัฒน์ สมมาตย ์

5 63216027 นางสาวกนกวรรณ สมโครต 30 63216189 นางสาวรุ่งทิวา พันธ์น้อย 

6 63216029 นายกิตติกร ธีระสาร 31 63216190 นางสาวปณัฐดา วิเศษชู 

7 63216032 นายพัฒนาพงศ์ มาลา 32 63216197 นางสาวสุทธิน ีภักมี 

8 63216037 นางสาวธมลวรรณ ประการแก้ว 33 63216215 นายสุพจน ์ใจเครือ 

9 63216040 นายมินธฎา วิบูลย์กลุ 34 63216217 นายรามิน ทะวิลัย 

10 63216042 นางสาวโศรดา รัตนวงค์ 35 63216219 นายประวิทย ์เทียมมาก 

11 63216056 นายณัฐกานต์ นวลศรี 36 63216221 นายเจษฎากร จ าปาจันทร ์

12 63216072 นายวีระบุรุษ ชาวชุมนุม 37 63216222 นายจิติวัช มั่งมลู 

13 63216104 นายธีระพัฒน ์ใจฉะวะ 38 63216226 นายศุกสรรณ์ บรรณาลัย 

14 63216105 นายพุฒิเมธ บุญด ี 39 63216228 นายพลวัตร บัวบุตร 

15 63216109 นายธีระนันท ์พุทธิรักษ์ 40 63216229 นายณัฐพล ประจริิโย 

16 63216110 นายอัษฎาพล พูนเพิ่ม 41 63216232 นางสาวอาทิตยา แกล้มกระโทก 

17 63216120 นายอุฬาร มหาวงศ์ 42 63216234 นายณัฐวัฒน์ พรมมา 

18 63216123 นายสฤษดิ ์กองชาดี 43 63216241 นายสัญญา ค าเห็น 

19 63216128 นายคามิน ศรีแสง 44 63216248 นายนันทวัฒน ์ศรวิเศษ 

20 63216131 นายวีระวัฒน ์สาโพนทัน 45 63216249 นางสาวอุไรพร ภานิกรณ์ 

21 63216133 นายเกื้อกลู นันวิส ุ 46 63216252 นายพันธมิตร แพงสาน 

22 63216134 นายอมรเทพ ใจทัด 47 63216255 นายพีรพล โพธ์ิส ุ

23 63216140 นายสังเขตต์ ใจซื่อ 48 63216265 นายฐนวรรษ พลวี 

24 63216146 นายณัฐวุฒิ แก้วสุริวงศ์ 49 63216269 นายณัชพล ทิพย์สมบัต ิ

25 63216156 นางสาวเยาวลกัษณ์ สุทธิประภา 50 63216271 นางสาวสุพรรณี โพธ์ิค า 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ประเภทท่ัวไป  (ต่อ) 

 
 
 

รายชื่อผู้ท่ีสอบได้ล าดับส ารอง คณะศึกษาศาสตร์  
ประเภทท่ัวไป 

 

ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ล าดับท่ี เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
51 63216278 นางสาวอารียา เกียวใจ 61 63216312 นายชนินทร ์บัวศรียอด 

52 63216281 นายกฤษณพงษ์ นะรินยา 62 63216313 นายอชิตพล วีระพันธ์ุ 

53 63216289 นายธราดล ภูสุโคตร 63 63216318 นายสุริยะ เมาล ี

54 63216290 นายกรรชัย นะคะจัด 64 63216319 นายสหชาติ ฟ้าร่มขาว 

55 63216292 นางสาวปานหทัย ค าภาสี 65 63216326 นายปรเมธ สมสนุก 

56 63216293 นายธนพล เมฆวัน 66 63216332 นายมนตร ีวงศ์ไชยยา 

57 63216295 นายศรัณย์ มั่งค่ัง 67 63216333 นางสาวเบญจวรรณ นนทะค าจันทร์ 

58 63216303 นางสาวชญาวีร ์นิ่มแสงทอง 68 63216334 นายศิริศักดิ์ ศรีหงษา 

59 63216307 นายธนากร จิตอ่อง 69 63216339 นายพงษ์พัฒน ์ค าบอนพิทักษ์ 

60 63216309 นายเทพนม กวดไทย 

ส ารอง 
ล าดับท่ี 

เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
ส ารอง 
ล าดับท่ี 

เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 

1 63216087 นายจักรวาล ซามาตร 10 63216260 นายอิทธิพล ผันสว่าง 

2 63216225 นายภัทร์ชัยภูษิต วิจิตรฉายานนท ์ 11 63216150 นางสาวอนัญญา เกษต้น 

3 63216125 นายวรกาย พรมขันธ์ 12 63216238 นางสาวศุภาพร อุปะแสน 

4 63216280 นายธนสรณ์ สุจมิงคล 13 63216138 นางสาวศิริวรรณ คามะเชียงพิณ 

5 63216098 นางสาวนภสร ไชศรีจันทร ์ 14 63216083 นายนพดล ผางส าเนียง 

6 63216009 นายวัชรินทร ์ศรีแนน 15 63216070 นายบุญญสิทธ์ิ บุญรักษ์ 

7 63216340 นายอรรคพล แสนเภา 16 63216121 นางสาวณีรนุช มหาคาม 

8 63216328 นายวัชรากร มานัส 17 63216236 นางสาวสุชานันท ์อินเพ็ง 

9 63216166 นางสาวณัฐวดี แก้วสุวรรณ 18 63216207 นางสาวศุภาลนันท ์ไกรหาญ 


