
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทท่ัวไป รอบท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63   
 

  

ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป รอบที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕63 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม –      
16 มิถุนายน 2563  นั้น    

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี   จึงประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษา  โดยให้ผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน  
ตามวัน เวลา และสถานที่  ที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 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. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา รายงานตัวผ่านระบบ ในวันท่ี  23 - 24 มิถุนายน  ๒๕63  
3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
     3.1 ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ฯ     จ านวน 1,8๐๐ บาท 
  3.1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษา จ านวน 1,0๐๐  บาท 
 3.1.2 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  จ านวน    2๐๐ บาท 
     3.1.3 ค่าคู่มือนักศึกษา   จ านวน    1๐๐ บาท 
     3.1.4 ค่าประกันของเสียหาย จ านวนว    500 บาท 
โดยสามารถโอนช าระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี  401-6-09540-9 ช่ือบัญชี 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มกช. ภายในวันที่  23 - 24 มิถุนายน 2563   
     3.2 ค่าบ ารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร ์   จ านวน  8,000 บาท 
โดยสามารถโอนช าระเงินผ่านระบบ E-Education ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2563 

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะอบรมการใช้ระบบ 
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3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  คณะศิลปศาสตร ์    จ านวน 6,897 บาท 
3.3.1 ค่ากิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่ จ านวน    300 บาท 
3.3.2 ค่าตรวจสุขภาพ   จ านวน    200 บาท 
3.3.3 ชุดวอร์ม       จ านวน  1,700 บาท 
3.3.4 เสือ้โปโล                                     จ านวน      445 บาท 
3.3.5 เสือ้คอกลม     จ านวน     405 บาท 
3.3.6 กางเกงขาสั้น    จ านวน     485 บาท 
3.3.7 อุปกรณ์แต่งกาย   จ านวน      300 บาท 

   ( เน็คไท เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายมหาลัย)      
3.3.8 ชุดสูท      จ านวน   2,500 บาท 
3.3.9 ค่าประกันอุบัตเิหต ุ   จ านวน      262 บาท 
3.3.10 เสือ้เฟรชช่ีของคณะศิลปศาสตร ์ จ านวน      300 บาท 

โดยสามารถโอนช าระเงินได้ที่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  เลขที่บัญชี  416-1-33593-8      
ช่ือบัญชี นายไพวัน เพลิ ดพราว และนายไชยยา  มะณี และนายนิต ธิ  อาจญาทา  ภายใน วันที่                    
23 - 24 มิถุนายน 2563   

 

      4. ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามกจิกรรม  ดังต่อไปนี ้
      4.1  ต้องเข้ารับการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ วันที่  20 – 23  กรกฎาคม  2563   
      4.2  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่  24 กรกฎาคม  2563 
      4.3  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานตามที่คณะฯ ก าหนด 
  5. ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
      5.1  คุณศักดา แก้วพิลา เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล  โทรศัพท์ 088-300-9866 
      5.2  คุณวลี  โพธิวัฒน์ เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์  โทรศัพท์080-7549617  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลมิพงษ์  เฉลมิชิต) 
รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
ลงวันท่ี  22  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทท่ัวไป รอบท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63   
 
คณะศิลปศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ เลขทีผู้่สมัคร ชื่อ – สกุล 
1 63616001 นายธนพจน์ จินเดหวา 
2 63616002 นายอนันตศักดิ์ โคตะบิน 
3 63616003 นายสิทธิศักดิ์ มณีโชติ 
4 63616004 นายวรางค์กูล ศรีนุกลู 
5 63616005 นายคามินทร์ อัคส ี
6 63616007 นายคณาธิป เวียงอินถา 
7 63616008 นายเอกชัย หมื่นท ี
8 63616009 นายธนายุทธ ศรีเสน 
9 63616010 นางสาวจันจิรา หงษ์แสน 

10 63616011 นายอาทิตย์ วงค์แทน 
11 63616012 นางสาวเกศรินทร์ เหล่าหมวด 
12 63616013 นายณรงค์ศักดิ์ อุ่นถ่ิน 


