
  
 

  
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไปรอบ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

.............................................................................................. 
 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไปรอบ 2 ประจ าปีการศึกษา ๒๕64      
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 9 เมษายน  ๒๕64 นั้น 
 

  บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ       
ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไปรอบ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้
 

  อนึ่ง  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิม เป็นวิธีการสอบ
คัดเลือกแบบออนไลน์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  26 เมษายน 2564 ต่อไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 19  เมษายน พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 
          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
 
 
 
 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 
รายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไปรอบ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564  

 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกลุ โรงเรียน จังหวัด คณะที่เลือกเป็นอันดับ 1 

1 64416002 นายตรภีพ มณีจันทร ์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค ์ ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

2 64416003 นายวลาศลิป์ ศิริจันทร ์ โรงเรียนหนองโนประสาสรรค ์ ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

3 64416004 นายภูวไนย แสนโคก โรงเรียนหนองโนประสาสรรค ์ ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

4 64416005 นายพีรัชชัย รักญาต ิ โรงเรียนอดุรพัฒนาการ อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

5 64416007 นายอธิป คิดโสดา โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค ์ อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

6 64416008 นายคมณค์ณิน ประพัศรางค ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

7 64416009 นายภูริชนันท์ วงษา โรงเรียนกมุภวาป ี อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

8 64416010 นายชนาธิป ชาติช านาญ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ชัยภูม ิ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

9 64416011 นายสาริน ช่ืนตา โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

10 64416015 นายณัฐชนน ราชแวง โรงเรียนศรีบญุเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภ ู วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

11 64416016 นายอรรถพล ศรีภูทอง โรงเรียนศรีบญุเรืองวิทยาคาร หนองบัวล าภ ู วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

12 64416018 นายธนบัตร คณุาวัตร โรงเรียนกมุภวาป ี อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

13 64416022 นางสาววรารตัน์ ประมังคะตา โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค ์ หนองบัวล าภ ู วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

14 64416026 นายชุติชัย ไตรยราช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

15 64416027 นายกวีวิทย์ โสบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

16 64416028 นายนันทพัฒน์ ทองแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

17 64416031 นางสาวธิดารตัน ์ค้ าชู โรงเรียนโนนหันวิทยายน ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

18 64416034 นายวรายุทธ์ ทิลารักษ์ โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

19 64416035 นายวัชรพงค์ สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอดุรธรรมานสุรณ ์ อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

20 64416036 นางสาวปนัดดา อุระ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

21 64416037 นายธนพัฒน์ วิทยาวุฒ ิ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

22 64416038 นายภูมินทร์ บญุเย็น โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

23 64416039 นายธนภูมิ ธรรมสุข โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

24 64416042 นายธีรวัฒน์ กุศลยัง โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

25 64416044 นางสาวนภาพร ยี่ขอ โรงเรียนเซกา บึงกาฬ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

26 64416045 นายณัฐพงษ์ ศิริป ี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

27 64416046 นายณัฐพงศ์ ศรสีวัสดิ ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวล าภ ู วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

28 64416049 นายณุภาพงษ์ พระภูม ี โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

29 64416050 นายธวัชชัย เพ็งโคตร โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค ์ อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

30 64416051 นายอรรถพล เปลี่ยนโมฬ ี โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค ์ อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

31 64416053 นายธนพนธ์ ศรีอุบล โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

32 64416054 นางสาวปาริษา กุดเกื้อ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไปรอบ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกลุ โรงเรียน จังหวัด คณะที่เลือกเป็นอันดับ 1 

33 64416055 นายเดชอนันต์ คล่องด ี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

34 64416058 นายศุพวัฒ สีลาน โรงเรียนค าเพิ่มพิทยา สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

35 64416061 นายศราวุธ โพธิเนตร โรงเรียนท่าบ่อ หนองคาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

36 64416062 นายปัณณวัฒน์ พันธุ์ไพโรจน ์ โรงเรียนนาแห้ววิทยา เลย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

37 64416067 นายพงศธร อิงสา โรงเรียนบึงกาฬ บึงกาฬ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

38 64416069 นายโกเมนทร์ ศรีเล็ก โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

39 64416070 นายผไทเทพ พรมเทศ โรงเรียนน้ าโสมพิทยาคม อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

40 64416075 นายนิติภูมิ สุขเพิ่ม โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวล าภ ู วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

41 64416077 นายพีรพัฒน์ อินทะสร้อย โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

42 64416079 นางสาวนริศา เดชสิงห ์ โรงเรียนท่าบ่อ หนองคาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

43 64416081 นางสาวศศิชา จันดากรณ ์ โรงเรียนภูเขียว ชัยภูม ิ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

44 64416083 นายเอมอา ดอนทองหา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สกลนคร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

45 64416084 นายณัฐดนยั ยาวะโร โรงเรียนนาดีพิทยาคม หนองคาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

46 64416088 นายปฏิพัทธ์ โคตรชมภ ู โรงเรียนท่าบ่อ หนองคาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

47 64416089 นายณัฐนันท์ การมาโส โรงเรียนสังคมวิทยา หนองคาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

48 64416090 นางสาวโชติกา คณุม ี โรงเรียนชัยนาค าวิทยา อุดรธาน ี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

49 64416091 นายวายุ สุวอ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

50 64416094 นายเพรียวพันธ์ ญาติบ าเรอ โรงเรียนนนท์ประสิทธ์ิวิทยา นนทบุรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

51 64416095 นายกฤษฎา พวงนิล โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค ์ หนองบัวล าภ ู วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

52 64416013 นายธนะพล ธิราชัย โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อุดรธาน ี ศิลปศาสตร ์

53 64416093 นายสุทธิพัฒน์ เตียนสายอ๋อ โรงเรียนท่าบ่อ หนองคาย ศิลปศาสตร ์
 


