
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  เรียกผู้สอบได้ล าดับส ารองรายงานตัว เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64   
 

  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕64 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 และได้ขึ้นบัญชีส ารอง
รายชื่อผู้สอบผ่านไว้ นั้น    

ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี   ได้ด าเนินการรับรายงานตัว
นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเรียกผู้สอบได้ล าดับส ารองตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และเงือ่นไขที่
เกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษา  โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน  ตามวัน เวลา และสถานที่  ที่ก าหนด หากไม่มาตามก าหนดถือว่า                
สละสิทธิ์ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. หลักฐานที่ต้องน ามาในการรายงานตัว 
      ๑.๑ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน    1 แผ่น 
      ๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน    1 แผ่น 
      ๑.๓ ส าเนาใบรับรองผลการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน    2 แผ่น 
         1.4 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานตันสังกัด (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรือ 
                 พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ) 
           1.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามา รายงานตัววันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐–15.๐๐น.  
ทีอ่าคารเอราวัณ ชั้น 2   

3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
     3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา               1,0๐๐ บาท 
     3.2 ค่าลงทะเบียนเรียนและช าระค่าบ ารุงการศึกษา 
  3.2.1  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายคณะศึกษาศาสตร์  8,500 บาท 
    3.3 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา            2๐๐ บาท 
    3.4 ค่าคู่มือนักศึกษา              1๐๐ บาท 
    3.5 ค่าประกันของเสียหาย         500 บาท 
    3.6 ค่าตรวจสุขภาพ           200 บาท 
    3.7  ค่าประกันอุบัติเหตุ           262 บาท 
    
 
 
 

 /3.8 ค่าใช้จ่าย... 
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   3.8  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ชุดสูท เสื้อเฟรชชี่  ชุดวอร์ม เสื้อกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น  
          และอุปกรณ์แต่งกาย ( เน็คไท  เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายสถาบัน ) ฯลฯ  

    โดยประมาณ                         6,665 บาท 
           หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  พร้อมรับช าระค่าใช้จ่าย

ผ่านระบบออนไลน์หรือบัตรเดบิต 
 

      4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดก าหนด 
     

ประกาศ  ณ  วันที่ 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 
                
                                                     (นายสุพล  ยะปะภา) 

ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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แนบท้ายประกาศลงประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
ประเภทโควตา  (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา) 

 
ล าดับส ารอง เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

1 EDS156 นายนฤพน กองเงิน อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
2 EDS171 นายศุภโชค ไชยคุณ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 
3 EDS165 นายฐาประพงษ ์สงวนนาม อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 
4 EDS044 นายนนทวัฒน์ ปิตะระพัง เซกา บึงกาฬ 
5 EDS126 นายสหรัฐ ค าย่อย ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี 
6 EDS119 นางสาวกัลยาณ ีรัตนมาลี เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 
7 EDS145 นางสาวจุฑารัตน์ บุตรสอน หนองคายวิทยาคาร หนองคาย 
8 EDS132 นายสุเมธ บุญหลาย ศรีสงครามวิทยา เลย 
9 EDS134 นางสาวปิยะธิดา ยะลี ศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร 

10 EDS120 นางสาวสุภาสินี มาคะวงค์ เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 
11 EDS124 นางสาวน้ าฝน มาลาศรี ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม 
12 EDS057 นายณัฐพล ริยะบุตร ท่าบ่อ หนองคาย 
13 EDS056 นายพัสกร โคตรชมพู ท่าบ่อ หนองคาย 
14 EDS054 นายสิทธิศักดิ ์ไพบูลย์กุลกร ท่าบ่อ หนองคาย 
15 EDS055 นายสิทธิชัย ไพบูลย์กุลกร ท่าบ่อ หนองคาย 
16 EDS019 นายสุริยา สุขวัญ ค้อวิทยาคม นครพนม 
17 EDS039 นางสาวปัญวรรธน์ ประกอบส าเนียง ไชยวานวิทยา อุดรธานี 
18 EDS169 นายธีรวัฒน์ เอกวงษา อุดรพิชัยรักษ์วิทยา อุดรธานี 
19 EDS035 นายอนุสรณ ์จันทร์ล้วน เชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 
20 EDS052 นางสาวรุจีรา ชมภูราช ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
ประเภทโควตา  (ผลการเรียนดี) 

ล าดับส ารอง เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 ED008 นายศราวุธ พิมพ์นาทม เชียงคาน เลย 
2 ED004 นายเศกสรร บุดดาค า เชียงคาน เลย 
3 ED018 นางสาวปรียา ยลละออ โนนสูงพิทยาคาร อุดรธานี 
4 ED030 นายกิตติศักดิ์ แสงภักดิ์ สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี 
5 ED031 นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีเสาวงค์ สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี 
6 ED020 นางสาวเทียนพรรษา สนิทชน พันดอนวิทยา อุดรธานี 
7 ED023 นางสาววรรธนา พลเวียง โพนงามศึกษา สกลนคร 
8 ED017 นายรามาพงษ์ คงทน น้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี 
9 ED005 นายชวิศ เสริฐศรี เชียงคาน เลย 

 


