
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
เร่ือง  ให้นักศึกษาพน้สภาพการเปน็นักศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕63 

11111111111111111111111111111111 
ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  มีนักศึกษาที่ต้องพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕62  
หมวด  ๔  เรื่องการลงทะเบียนเรียน  และ  หมวด  ๖  สถานภาพของนักศึกษา  ข้อ  ๒6  (2) (ข) ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน  14  วัน  หรือ  2  สัปดาห์  นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ  โดยในภาคปลายปี
การศึกษา  ๒๕63  มีนักศึกษาที่ต้องประกาศให้พ้นสภาพ  ด้วยเหตุดังกล่าว  จ านวน  57   ราย  เป็นนักศึกษา            
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  จ านวน  13  ราย  คณะศิลปศาสตร์   จ านวน  13  ราย                 
และคณะศึกษาศาสตร์  จ านวน  31  ราย  ตามรายช่ือ  ดังนี้ 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

๑. นายอภิชัย   วงค์ค าจันทร ์  รหสันักศึกษา 63161110011 
๒. นางสาวโอปอ  แสงศร ี        ”  63161110033 
๓. นางสาวศศิธร  สร้างสอน       ”  63161110034 
๔. นายอภิพล   ภาดี        ”  63161110040 
๕. นายเกียรติศักดิ์  ชาวดร        ”  63161110042 
๖. นายนนทวัฒิ  บุโฮม        ”  63161110061 
๗. นายนันทวุฒิ  บุโฮม        ”  63161110071 
๘. นายธีรศักดิ์   ปัดถาวะโล       ”  63161110088 
๙. นายศราวุธ   กะมะลคร       ”  61161110062 
๑๐. นายยศกฤต   ขันธเขต        ”  60161107020 
๑๑. นายธวัชชัย    ภาติกบุตร       ”  60161107071 
๑๒. นายยุทธศาสตร์   อุ่นวิเศษ        ”  59161107001 
๑๓. นายภมรพันธ์   อนุสนธ์ิ        ”  59161107068 

 
คณะศิลปศาสตร์ 
 

๑. นายจีรพัฒน์  ศรีโบราณ  รหัสนักศึกษา 63161212013 
๒. นางสาวจิดาภา  มะลิซ้อน       ”  63161212016 
๓. นายยุทธนา   พุทธวงศ์        ”  63161212017 

/4.นายวสินธ์… 
 



 
๔. นายวสินธ์   วิเศษแก้ว  รหัสนักศึกษา 63161212018 
๕. นายภูวนาถ   ช านาญศรี       ”  63161212022 
๖. นางสาวเกศรินทร์  เหล่าหมวด       ”  63161212030 
๗. นายเอกชัย   หมื่นที        ”  63161212035 
๘. นายธนพล   นามบุรี        ”  63161212038 
๙. นายอลงกรณ์  รื่นฤาทัย       ”  62161212001 
๑๐. นายจักรี   ธงภักดิ์        ”  62161212029 
๑๑. นายอไพพู    ห้วยทราย       ”  61161212042 
๑๒. นายปิติเทพ   นันสา             ”  59161212013 
๑๓. นายอรรคพร  ค าบึงกลาง       ”  59161212015 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

๑. นายธานี   ชาญโคกกรวด  รหัสนักศึกษา 63161301018 
๒. นายภัทรภณ  พิมพ์โคตร       ”  63161301039 
๓. นายศราวุฒิ   นามโยธี        ”  63161301040 
๔. นางสาวอมราวดี  ภูเขา        ”  63161301042 
๕. นายอ าพันธ์ยุทธ  เหนือโพธ์ิทอง       ”  63161301047 
๖. นายฐนวรรษ  พลวี        ”  63161301060 
๗. นางสาวอารียา  เกียวใจ        ”  63161301084 
๘. นายคามิน   ศรีแสง        ”  63161301087 
๙. นายเจษฎากร  จ าปาจันทร์       ”  63161301089 
๑๐. นายศิวพล   พงษ์สาลี       ”  62161301012 
๑๑. นายอรรถวุฒิ  ทองศรี        ”  61161301046 
๑๒. นายธีรเดช   ยุบลโชต ิ       ”  61161301060 
๑๓. นายเทวกุล   ระวิโรจน์       ”  61161301100 
๑๔. นายเชิดชัย   บาลเย็น        ”  61161301101 
๑๕. นายคมกริช   พรมน้อย       ”  61161301111 
๑๖. นายรชานนท์   บุญละคร       ”  60161301017 
๑๗. นางสาวกนกวดี   โทรัตน์        ”  60161301031 
๑๘. นางสาวพิไลพร   อ่อนสา        ”  60161301044 
๑๙. นายณัฐนันท์  พลเยี่ยม        ”  60161301120 
๒๐. นายนรานันท์  แสงนาฮาย       ”  60161301121 
๒๑. นางสาวบุณยาพร   มะนิหมุด       ”  59161301014 
๒๒. นายกฤษฏา   เช้ือสาวะถี       ”  59161301050 
๒๓. นายจิรกิตต์ิ   ศรีถาพร        ”  58161301036 
๒๔. นายวรวุฒ    สุขประมา       ”  58161301053 

/25.นายสิทธิพร… 
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๒๕. นายสิทธิพร   พรมจันทา       ”  58161301078 
๒๖. นายฉัตรชัย   เทพพา         ”  58161301093 
๒๗. นายวายุ    สุต้น        ”  57161301091 
๒๘. นางสาวสิริมา   ทองสี        ”  56161301058 
๒๙. นายยุทธนา         แก้วศรีรัง         ”  56161301294 
๓๐. นายธนชัย   ทรนงค ์        ”  55161301265 
๓๑. นายธีราวุฒิ   เวียงค า        ”  55161301134 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศนี้  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕62  ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ไม่มีสิทธ์ิได้รับผลการเรียนในภาคเรียนนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   28  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 

 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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