
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64   

 
  

ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา ๒๕64 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม – 9 เมษายน 
2564 นั้น     

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษาโดยให้ผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน                      
ตามวัน เวลา และสถานที ่ที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. หลักฐานในการรายงานตัว 
      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) 

 เอกสารตามข้อ 1 ให้ส่งมาทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง “งานทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 380 หมู่ 5 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000” 
วงเล็บมุมซอง “ส่งเอกสารรายงานตัว” 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวผ่านระบบ ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน  ๒๕64 เวลา 09.00 
– 15.00 น. ผู้ที่สอบติดล าดับส ารองโปรดรอประกาศจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  
เรียกรายงานตัวอีกครั้ง 

3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว      
     3.1 ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยฯ             
  3.1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา     1,0๐๐  บาท 
 3.1.2 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา            2๐๐ บาท 
     3.1.3 ค่าคู่มือนักศึกษา             1๐๐ บาท 
     3.1.4 ค่าประกันของเสียหาย        500 บาท 
 3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     3.2.1 ค่าตรวจสุขภาพ         200 บาท 
     3.2.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ         262 บาท 
     3.2.3 ค่าชุดสูท        2,500 บาท 
     3.2.4 ค่าเสื้อเฟรชชี่คณะศิลป์         350 บาท 
      

/3.2.5... 
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3.2.5 ค่าชุดกีฬา ได้แก่ ชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อกีฬาคอกลม  
          กางเกงกีฬาขาสั้น      3,225 บาท 
     3.2.6 ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เน็คไท เข็มขัด กระดุม และ 
          เครื่องหมายมหาวิทยาลัย)         390 บาท 

 

 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.1 และ 3.2 ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพรวมเป็นเงิน 
8,377 บาท และคณะศิลปศาสตร์ รวมเป็นเงิน 8,727 บาท ให้โอนช าระในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน ๒๕64 
เวลา 09.00 – 15.00 น. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 450-0-29387-6  ชื่อบัญชี นางวิยะดา วรรณขันธ์ 

     3.3 ค่าบ ารุงการศึกษา 
  3.3.1  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 8,500 บาท 
  3.3.2  ค่าบ ารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร์     8,000 บาท 
โอนช าระระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ E-Education มหาวิทยาลัยจะ

อบรมการใช้ระบบอีกรอบ 
 

      4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมการเรียน
ปรับพื้นฐานตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26 เมษายน พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
       

   
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 

      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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แนบท้ายประกาศลงประกาศวันที่  26 เมษายน พ.ศ. ๒๕64 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
ประเภททั่วไป รอบ 2 

 
ล ำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นำมสกุล 

1 64416002 นายตรีภพ มณีจันทร์ 
2 64416003 นายวลาศิลป์ ศิริจันทร์ 
3 64416004 นายภูวไนย แสนโคก 
4 64416010 นายชนาธิป ชาติช านาญ 
5 64416015 นายณัฐชนน ราชแวง 
6 64416022 นางสาววรารัตน์ ประมังคะตา 
7 64416031 นางสาวธิดารัตน์ ค  าชู 
8 64416034 นายวรายุทธ์ ทิลารักษ์ 
9 64416037 นายธนพัฒน์ วิทยาวุฒิ 
10 64416038 นายภูมินทร์ บุญเย็น 
11 64416050 นายธวัชชัย เพ็งโคตร 
12 64416051 นายอรรถพล เปลี่ยนโมฬี 
13 64416053 นายธนพนธ์ ศรีอุบล 
14 64416069 นายโกเมนทร์ ศรีเล็ก 
15 64416079 นางสาวนริศรา เดชสิงห์ 
16 64416090 นางสาวโชติกา คุณมี 
17 64416091 นายวายุ สุวอ 
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รายช่ือผู้ที่สอบได้ล าดับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
ประเภททั่วไป รอบ 2 

 
ล ำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นำมสกุล 

ส ารอง 1 64416058 นายศุพวัฒ สีลาน 
ส ารอง 2 64416009 นายภูริชนันท์ วงษา 
ส ารอง 3 64416067 นายพงศธร อิงสา 
ส ารอง 4 64416005 นายพีรัชชัย รักญาติ 
ส ารอง 5 64416039 นายธนภูมิ ธรรมสุข 
ส ารอง 6 64416083 นายเอมอา ดอนทองหา 
ส ารอง 7 64416018 นายธนบัตร คุณาวัตร 
ส ารอง 8 64416011 นายสาริน ชื่นตา 
ส ารอง 9 64416045 นายณัฐพงษ ์ศิริปี 
ส ารอง 10 64416026 นายชุติชัย ไตรยราช 
ส ารอง 11 64416016 นายอรรถพล ศรึภูทอง 
ส ารอง 12 64416007 นายอธิป คิดโสดา 
ส ารอง 13 64416075 นาย นิติภูมิ สุขเพ่ิม 
ส ารอง 14 64416055 นายเดชอนันต์ คล่องดี 
ส ารอง 15 64416077 นายพีรพัฒน์ อินทะสร้อย 
ส ารอง 16 64416054 นางสาวปาริษา กุดเกื อ 
ส ารอง 17 64416042 นายธีรวัฒน์ กุศลยัง 
ส ารอง 18 64416036 นางสาวปนัดดา  อุระ 
ส ารอง 19 64416094 นายเพรียวพันธ์ ญาติบ าเรอ 
ส ารอง 20 64416028 นายนันทพัฒน์ ทองแดง 
ส ารอง 21 64416046 นายณัฐพงศ ์ศรีสวัสดิ์ 
ส ารอง 22 64416035 นายวัชรพงค์ สุวรรณวงษ์ 
ส ารอง 23 64416027 นายกวีวิทย์ โสบุญ 
ส ารอง 24 64416061 นายศราวุธ โพธิเนตร 
ส ารอง 25 64416084 นายณัฐดนัย ยาวะโร 
ส ารอง 26 64416049 นายณุภาพงษ ์ พระภูมี 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
ประเภททั่วไป รอบ 2 

 
 

ล ำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นำมสกุล 
1 64416008 นายคมณ์คณิน ประพัศรางค์ 
2 64416013 นายธนะพล ธิราชัย 
3 64416044 นางสาวนภาพร ยี่ขอ 
4 64416062 นายปัณณวัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ 
5 64416070 นายผไทเทพ พรมเทศ 
6 64416081 นางสาวศศิชา จันดากรณ์ 

7 64416088 นายปฏิพัทธ์ โคตรชมภู 
8 64416093 นายสุทธิพัฒน์ เตียนสายอ๋อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


