
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  เรียกผู้สอบได้ล าดับส ารองรายงานตัว เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64   
 

  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ปีการศึกษา ๒๕64 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 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 าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  2  แผ่น 
         1.4 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานตันสังกัด (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรือ 
                 พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ) 
           1.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามา รายงานตัวในวันศุกร์ที ่19 มีนาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐– 12.๐๐ น.  
ณ ห้องงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารเอราวัณ    

3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
     3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา              1,0๐๐  บาท 
     3.2 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา           2๐๐ บาท 
     3.3 ค่าคู่มือนักศึกษา            1๐๐ บาท 
     3.4 ค่าประกันของเสียหาย        500 บาท 
      3.5 ค่าตรวจสุขภาพ          2๐๐ บาท 
     3.6 ค่าประกันอุบัติเหตุ        262 บาท 
     3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ชุดสูท เสื้อเฟรชชี่ ชุดวอร์ม เสื้อกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น 
          และอุปกรณ์แต่งกาย ( เน็คไท เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายสถาบัน ) ฯลฯ 
          โดยประมาณ        6,665 บาท 

   หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี พร้อมรับช าระค่าใช้จ่ายผ่าน 
ระบบออนไลน์หรือบัตรเดบิต  

 
/4.ลงทะเบียน... 
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4. ลงทะเบียนและช าระค่าบ ารุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
  4.1  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจา่ยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

คณะศึกษาศาสตร์         8,500 บาท 
  4.2  ค่าบ ารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร์      8,000 บาท 
 

5. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
         

ประกาศ  ณ  วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 
                

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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แนบท้ายประกาศลงประกาศวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประเภททั่วไป   
 

ล าดับส ารอง เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
ส ารอง 1 64216464 นายเจษฎา ลือค าหาญ 
ส ารอง 2 64216465 นายณัฐวุฒิ ไชยค า 
ส ารอง 3 64216294 นางสาวภัทราภรณ์ แสนทวีสุข 
ส ารอง 4 64216473 นายชิษณุพงศ ์สมน้อย 
ส ารอง 5 64216390 นายสุกฤษฎิ์ ถิ่นดง 
ส ารอง 6 64216021 นายธรรพ์ณธร หัตถสาร 
ส ารอง 7 64216517 นายจิรวัฒน์ สมสา 
ส ารอง 8 64216238 นายธีร์ธัช คนรู ้
ส ารอง 9 64216359 นายศุภกิตติ ์ปัญญาวจี 

ส ารอง 10 64216282 นายเดชด าเกิง คนเพียร 
ส ารอง 11 64216447 นายอภีรภัทร ภูหลักถิน 
ส ารอง 12 64216048 นายชนะชัย ศรีชนะ 
ส ารอง 13 64216116 นายณัฐนันทร์ รอดชมภู 
ส ารอง 14 64216098 นางสาวปัณฑิตา แก้วโพคา 
ส ารอง 15 64216152 นายสุภกิจ รูปสิงห์ 
ส ารอง 16 64216155 นายศุภฤกษ ์อุบลครุฑ 

 
 
 
 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 

 
 
 
 

 


