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ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------- 
ตามท่ี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ               

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                  
วิทยาเขตอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม –                       
19 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

 

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

อนึ่ง หากผู้ได้รับการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่เข้ารับการสอบคัดเลือกตาม วัน เวลา 
ท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ จะถือว่าเป็นบุคคลท่ีขาดสอบประเภทโควตา และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน             
   

    ประกาศ ณ วันท่ี  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
  
 
 

      
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 

     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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เอกสารแบบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

 

เลขทีสมัคร ชื่อ  นามสกุล 

SCS001 นางสาวกมลวรรณ  อาษาแก้ว 

SCS002 นายกตัญญู คุณเมือง 
SCS003 นายกรภูดิท  บาลไธสง 
SCS004 นางสาวสุพัธตรา ผิวผลเขียว 

SCS005 นายชลิต โคตรส านวน 

SCS006 นายทรัพย์อนันต์  ร่มรุกข์ 

SCS007 นางสาวกนกวรรณ  เมพิจิตร 

SCS008 นางสาวกิตติญา วารีย์ 
SCS009 นายภานุวัฒน ์ ลาลี 
SCS010 นายเรวัฒน ์ ศรีสุข 

SCS011 นายรัฐศาสตร์ ม่อมพระเนาว ์
SCS012 นายวรวิช ฉายฉวี 
SCS013 นายธีรพงษ ์ นนท์สุรัตน์ 
SCS014 นายนวพล  อาจชมภู 

SCS015 นายทิวากร ทองมี 

SCS016 นายศราวุธ ค าต้ย 
SCS017 นายพัฒนพล พองพรหม 

SCS018 นายวัศพล มืดอินทร์ 

SCS019 นายวีระชัย วิลัยรัตน์ 
SCS020 นายอนุวัฒน ์ ไกยพาย 

SCS021 นายวศิลป์ ค าจินดา 
SCS022 นายศุภโชค ราชเดช 
SCS023 นายธนากร แสงสร 
SCS024 อรรถสิทธิ์ สังฆเพศ 

 

LAS001 นายจิรวัฒน ์ สีมันตะ 

LAS002 นายกฤตภาส อุ่นแก้ว 

LAS003 นายนัฐพงศ์ วรสาร 
LAS004 นาย มงคล อาจวิเชียร 
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เลขที่สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 

EDS001 นายไตรภพ พิณรัตน์ 
EDS002 นายเกียรติศักดิ์  เดชโกพรม 

EDS003 นายวัชรินทร์  ศรีแนน 

EDS004 นางสาวฐิติรัตน์ การปลูก 
EDS005 นางสาวเสาวลักษณ์ กัณหา 

EDS006 นายกิตติพงศ์  หม่อมศักดิ์ 
EDS007 นายเตชิต ทัพพันธ ์
EDS008 นายอดิศร บุตรธนู 

EDS009 นายอรรรพ ปุรินันทวงศ์ 

EDS010 นายทิศนา แสนยามูล 

EDS011 นายยุทธพิชัย รัตนวงวนัดี 
EDS012 นายอธิปตรัย ศรีพฤกษา 

EDS013 นายดุสิต กิ่งชัยภูมิ 

EDS014 นางสาวพัชรินทร์ ประทีป 
EDS015 นางสาวพัชริดา ปัญญาวงค์ 

EDS016 นายอนุวัติ  บุญมาทาน 
EDS017 นายพิเชษฐ์ วิชัยรัตน์ 
EDS018 นายนวพล แสวงชัย 

EDS019 นายชินกฤต  เเสนพันธ์ 
EDS020 นางสาวแก้วกัญญา จันทร์ศรี 
EDS021 นายนิธิษณ์ติธร ยามี 

EDS022 นางสาวชุติมา ศาลา 
EDS023 นางสาววารีพร  ดวงเคน 

EDS024 นายปราโมทย์ พลสนอง 
EDS025 นายจิรวัฒน ์ ถึงนามลี 

EDS026 นายภาสกร  แสงใส 
EDS027 นายภูริภัทร  แสนเภา 

EDS028 นายปิฏิมาพงศ์ ศิริโท 

EDS029 นายวันชัย มีสิทธิ์ 
EDS030 นายภัทรพล ไวยะบุตร 
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เลขที่สมัคร ชื่อ นามสกุล 
EDS031 นางสาวประวีณา อรัญเวศ 

EDS032 นายพัสกร  ขุ่มด้วง 
EDS033 นายภูมิรพ ี ตีวิเศษ 

EDS034 นายอิทธิฤทธิ์ อุ่นวิเศษ 

EDS035 นายทวีทรัพย์ โพธิ์ศรี 
EDS036 นางสาวศศิธร  เอี่ยมแก้ว 
EDS037 นางสาวอัญชนา  ชมวิหก 
EDS038 นางสาวเมวิยา ไขขุนทด 

EDS039 นางสาวกชกร  พฤคนา 

EDS040 นางสาวณัฏฐณิชา ทองกล่ า 

EDS041 นางสาวอรณิชา  ดงสันนิวาส 

EDS042 นายองอาจ แสงสุวรรณ 

EDS043 นายภูริเมธ  สุขโข 

EDS044 นายทีปกร จ าปาหวาย 

EDS045 นายอัมรินทร ์ ยะพลหา 
EDS046 นายตะวัน  สิมวิเศษ 
EDS047 นายเดชณรงค์ สุวรรณศรี 
EDS048 นายกิตติภูมิ ภูดวงดาษ 

EDS049 นาณัฐวัตร สิมพิมพ์พงค์ 
EDS050 นายณัฐภัทร บุญมาก 
EDS051 นายรัฐภูมิ ศรีเมือง 

EDS052 นายจักรกฤษ จันทวัณณ์โสภณ 
EDS053 นายธวัชชัย อุทัยเรือง 

EDS054 นายเจตนิพัทธ์ ธงไชย 

EDS055 นายคีตภัทร บึงใหญ่ 
EDS056 นายภานุพงศ์  วงสาสิง 
EDS057 นายอธิบดี กกแก้ว 

EDS058 นายวรรณวิช มั่นสกุล 

EDS059 นายนิชานนท์ บ ารุงกุล 
EDS060 นายรัฐธรรมนูญ ประมังคะตา 
EDS061 นายปาณวัตร เส 
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เลขที่สมัคร ชื่อ นามสกุล 
EDS062 นายจีระพงษ ์ ไพรต่ืน 

EDS063 นางสาวธนพร เหง้าพันธ ์
EDS064 นายธนา แสงค า 

EDS065 นางสาวอารยา ค าบุญมี 

EDS066 นายอธิวัฒน ์ มะลาศรี 
EDS067 นางสาวจีรนันท์ หวานหู 
EDS068 นางสาวชลนิดา  กุลชาติ 
EDS069 นายเทวัญ อุ่นจะบก 

EDS070 นายเปรมศักดิ์ ประชันกลาง 

EDS071 นายวรเชษฐ์ โพธิ์เต้ีย 

EDS072 นายวสันต์ สิงสุท า 

EDS073 นายธีระกาญจน ์ ผาบจันดา 

EDS074 นายพันธวัช  ทันโหศักดิ์ 

EDS075 นายอภิวิชญ์ อุ้มบุญ 

EDS076 นายนนธวัช ศรีลาดเลา 
EDS077 นายนันนภพ สมบูรณ์น้อย 
EDS078 นายธนายง ศรีบุรินทร์ 
EDS079 นายธนพล เชิดรัมย์ 

EDS080 นายประพฤทธิ์ จันทร์พริ้ง 
EDS081 นายชนะภัย เทวะภูมิ 
EDS082 นายพรหมพิริยะ  ปัญญายงค์ 

EDS083 นายวัชรกร จันทะเสน 
EDS084 นายจารุวัฒน ์ สิงหเดช 

EDS085 นายธนชาติ เศษรักษา 

EDS086 นายเจษฎากร  จันทศรี 
EDS087 นายอดิศักดิ์ ศิริค า 
EDS088 นายธีรเดช เพียรักษา 

EDS089 นางสาวนพนารัตน ์ นามวงษา 

EDS090 นางสาวรุ่งทิพย ์ สุดหล่า 
EDS091 นายพงศกร วงษ์เนตร 
EDS092 นายจิรศักดิ์  พรรษาวนัส 
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เลขที่สมัคร ชื่อ นามสกุล 
EDS093 นายธนภูม ิ สุรัตน์ 

EDS094 นางสาวสุภาภรณ์   อยู่จัตุรัส 
EDS095 นายพิชิตพงษ์ ธงหาร 

EDS096 นางสาวอรสินี  สุวรรณมี 

EDS097 นายภควัฒน ์ สุวรรณงาม 
EDS098 นางสาวสไบทอง ชนะสะแบง 
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เอกสารแบบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

ประเภทผลการเรียนดี 
 

   เลขที่สมัคร          ชื่อ      นามสกุล 

SC001 นายอธิป คิดโสดา 
SC002 นางสาวมุชิตา สุโภณะ 

SC003 นายนพเก้า ฐานะ 
SC004 นางสาวพัชรี รักมณี 
SC005 นางสาวอรณี  บุดดีค า 

SC006 นายลีโอเนล บรูนเเน 

SC007 นายณัฐพงษ์ สีลาพุทธา 
SC008 นายณัฐวุฒิ นามวงษา 

SC009 นายชนะภัย  เทวะภูมิ 

SC010 นายภานพบ  ศรีนรา 

SC011 นายภัทรพล  บุตตะโคตร 

LA001 นางสาวชนาพร อินทะจร 
 
 

ED001 นายกิติพงษ ์ อิงคะมน 

ED002 นายธนวัต แสนโคตร 

ED003 นางสาววรรณิดา แสงสว่าง 

ED004 นายธนกฤต พัรธ์โต 

ED005 นายธวัชชัย ติใจ 

ED006 นางสาวณัฐชยา  ค าปา 

ED007 นายวายุ  สุวอ 

ED008 นางสาววนิดา สมภาร 

ED009 นางสาวเกศินี ขะหรีดาโอะ 

ED010 นายพงศกร กองสะดี 

ED011 นายอนวรรษ ชายสา 

ED012 นางสาวอธิตยา จินดา 

ED013 นางสาวจันจิรา บุตราช 

ED014 นายฟ้าประทาน ทองโคตร 
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เลขที่สมัคร          ชื่อ      นามสกุล 

ED015 นายยุทธนันท์ กันหาวัฒนะ 

ED016 นางสาวสุรีพร ผิวผ่อง 

ED017 นายปรเมษฐ์  ลุนบง 

ED018 นางสาวเกศริน สหุนันต์ 

ED019 นางสาวกติญารัตน์ สีหาวัตร 

ED020 นางสาวกัลยา  ลาไป  

ED021 นายนวพล ศรีรุ่งเรือง 

ED022 นายรัชพล แก้วนิล 

ED023 นายรชานนท์ ผลเรไร 

ED024 นายชญานนท์ บัวเทศ 

ED025 นางสาวยุภัทร กล้าหาญ 

ED026 นายวัชรพงษ ์ ซ่อนหา 

ED027 นายพันธกานต์  ภูสงัด 

ED028 นางสาวกันติยา อ่อนแก้ว 

ED029 นายเจษฎา นามเสาร์ 

ED030 นางสาวพรชิตา   เอี่ยมสีทอง 

ED031 นายยศกร ลีปาน 

ED032 นางสาวณัฐภัทร แดนนาบัว 

ED033 นายภาวิต ประเสริฐสุข 

ED034 นายสิทธิชัย  ตะวังทัน 

ED035 นางสาวกมลวรรณ  พันเดช 

ED036 นายกฤษกร  ศรีเตชะ 

ED037 นางสาวช่อกรรณิการ์   พรหมราช  

ED038 นายนันทวัฒน ์ กองนาคู 

ED039 นายณัฐพงษ์  สีลาพุทธา  

ED040 นายทิชากร พรมมา 



9 
 

เลขที่สมัคร          ชื่อ      นามสกุล 

ED041 นางสาวกรกนก เมฆวรรณ 

ED042 นายนรภัทร  คุณปัญญา 

ED043 นายคมกฤษ ชัยประเสริฐ 

ED044 นายยศภัทร พรมพิมพ ์

ED045 นายวัทนทร จิตอ่อง 

ED046 นางสาวปภัสรา ตองสุพรรณ์ 

ED047 นางสาวสุมิตรา  ทินวงสวย 
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แนบท้ายประกาศ 1 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

เร่ือง การรับสมัครและเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) 

 

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
วันที่สอบ เวลา 09.00-10.00 น. เวลา 10.30-11.30 น. เวลา 13.00-14.00 น. เวลา 14.30-15.30 

เสาร์ 
27 พฤศจิกายน 2564 

วิชาความรู้พื้นฐานด้าน    
พลศึกษาและสุขศึกษา 
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือก

สาขาพลศึกษา) 

วิชาวัดแววความเป็นครู 
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือก 

สาขาพลศึกษา) 

วิชาความรู้พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

(ส าหรับผู้สมัครที่เลือกสาขา 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

กาลังกาย) 

วิชาความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ 
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือกสาขา

สื่อสารการกีฬา) 

อาทิตย์  
28 พฤศจิกายน 2564 

สอบสัมภาษณ์ 

 
 


