
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป รอบ 3 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64   

 
  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล                  
เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทท่ัวไป รอบ 3 ปีการศึกษา ๒๕64 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 นั้น 
    

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษาโดยให้ผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน                      
ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีก 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 หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

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

2. ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา รายงานตัวผ่านระบบ ในวันจันทร์ที่  24 พฤษภาคม ๒๕64                   
เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ท่ีสอบติดล าดับส ารองโปรดรอประกาศจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                   
วิทยาเขตอุดรธานี  เรียกรายงานตัวอีกครั้ง 

3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว      
     3.1 ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยฯ             
  3.1.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา     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 ค่าเส้ือเฟรชช่ีคณะศิลป์         350 บาท 
      

/3.2.5... 
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3.2.5 ค่าชุดกีฬา ได้แก่ ชุดวอร์ม เส้ือโปโล เส้ือกีฬาคอกลม  
          กางเกงกีฬาขาส้ัน      3,225 บาท 
     3.2.6 ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เน็คไท เข็มขัด กระดุม และ 
          เครื่องหมายมหาวิทยาลัย)         390 บาท 

                     3.3 ค่าบ ารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร์      8,000 บาท 
 

 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.1  3.2  และ 3.3 รวมเป็นเงิน 16,727 บาท ให้โอนช าระในวันจันทร์                        
ที่ 24 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา 09.00 – 12.00 น. ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 450-0-29387-6                  
ช่ือบัญชี นางวิยะดา วรรณขันธ์ 

 4 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมการเรียน
ปรับพื้นฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
       

   
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 

      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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แนบท้ายประกาศลงประกาศวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์  
ประเภททั่วไป รอบ 3 

 
ล ำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นำมสกุล 

1 64516001 นางสาวชลณิชา  สีเพียไชย  
2 64516002 นายพีรัชชัย  รักญาติ  
3 64516003 นางสาวบงกชกร  วงษ์วอน  
4 64516004 นายชีวพัฒน์  นามมุลตรี  
5 64516005 นายธนภูมิ  ธรรมสุข  
6 64516006 นายณัฐพงศ์  สาวน ้าเท่ียง  
7 64516007 นายเจษฎา  บุญภา  
8 64516009 นายคมณ์คณิน  ประพัศรางค์  
9 64516012 นายธีรวัฒน์  กุศลยัง  
10 64516013 นายเพรียวพันธ์  ญาติบ้าเรอ  
11 64516014 นายสิทธิพล  โพธิสาขา  
12 64516016 นายอภิสิทธิ์  สะดาแนน  
13 64516017 นายคมสันต์  อินธิกาย  
14 64516018 นายชนาธิป  ข้าผิวพรรณ  
15 64516019 นายติณณภพ  เหล่าสมบัติ  
16 64516021 นายสาริน  ช่ืนตา  

 
 

รำยชื่อผู้ที่สอบได้ล ำดับส ำรอง  คณะศิลปศำสตร์ 
ประเภททั่วไป รอบ ๓  

 
ล ำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นำมสกุล 

ส้ารอง 1 64516022 นายพรหมพิชิต  ค้าศรี  
ส้ารอง 2 64516023 นายมนชิต  ด้าบรรพ์  
ส้ารอง 3 64516008 นายหรรษวัต  พุ่มรัตน์  
ส้ารอง 4 64516010 นายศราวุธ  โพธิเนตร  

 
 

 
       

   
                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 

                                         รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
                                                    
 


