
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
เรื่อง  ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕64 

11111111111111111111111111111111 
ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  มีนักศึกษาท่ีต้องพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  
๒๕62  หมวด  ๔  เรื่องการลงทะเบียนเรียน  และ  หมวด  ๖  สถานภาพของนักศึกษา  ข้อ  ๒6  (2) (ข)       
ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายใน  14  วัน  หรือ  2  สัปดาห์  นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ            
โดยในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕64 มีนักศึกษาท่ีต้องประกาศให้พ้นสภาพ  ด้วยเหตุดังกล่าว  จ านวน  57   ราย  
เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  จ านวน  15  ราย  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  14  ราย  
และคณะศึกษาศาสตร์  จ านวน  28  ราย  ตามรายช่ือ  ดังนี้ 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

๑. นายราชันต์   อ่วมฉิม   รหัสนักศึกษา 64161113005 
๒. นายพีรพัฒน์  ไชยมาตย์       ”  64161113017 
๓. นายปฏิภาณ  ศิริกัน        ”  64161113018 
๔. นายณัฐพงศ์   อ่อนบุญ        ”  64161113028 
๕. นายภราดร   ศรีภูธร        ”  64161113033 
๖. นายภาณุพงศ์  ปลัดจ่า        ”  64161113037 
๗. นายปริวัตร   ไผ่เฟื้อย        ”  64161113048 
๘. นายชินภัทร   แสงสุรินทร์       ”  64161113053 
๙. นายสุกฤษฎิ์   ถิ่นดง        ”  64161113071 
๑๐. นายวลาศิลป์  ศิริจันทร์       ”  64161113083 
๑๑. นายจีรศักด์ิ   แสงมะณี       ”  63161110006 
๑๒. นางสาวสุชัญญา  ค าบุ        ”  62161110042 
๑๓. นายธวัฒน์ชัย  ประตูค า        ”  61161110042 
๑๔. นางสาวชลิดา  จันทรเสนา       ”  61161110060 
๑๕. นายณัฐชนน  แสนปาง        ”  61161110068 

 
คณะศิลปศาสตร์ 
 

๑. นางสาวศศิธร  ดอนอาจเอน  รหัสนักศึกษา 64161220007 
๒. นายค าภีร์   มีก่ า        ”  64161220009 
๓. นางสาวศศิชา  จันดากรณ์       ”  64161220012 

 
/4.นายปฏิพัทธ์… 



 
๔. นายปฏิพัทธ์  โคตรชมภ ู  รหัสนักศึกษา 64161220013 
๕. นายณัฐพงศ์   สาวน้ าเท่ียง       ”  64161220015 
๖. นายชีวพัฒน์  นามมุลตรี       ”  64161220020 
๗. นายเพรียวพันธ์  ญาติบ าเรอ       ”  64161220022 
๘. นายธีรวัฒน์   กุศลยัง        ”  64161220026 
๙. นายสิทธิพล   โพธิสาขา       ”  64161220028 
๑๐. นายณัฐพงษ์  รัตนานนท์       ”  63161212023 
๑๑. นายอวิรุทธ์   พาพานต์       ”  62161212016 
๑๒. นายประณัย   สิงห ์        ”  62161212021 
๑๓. นายต่อยศ   สามารถ        ”  62161212022 
๑๔. นายภุวดล   เสาหงษ์        ”  62161212026 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

๑. นางสาวศรัณย์ภัทร  เข็มศรี   รหัสนักศึกษา 64161301007 
๒. นายไชยนันท์  สีลากัน        ”  64161301010 
๓. นายสราวุฒิ   แก้วน้อย       ”  64161301014 
๔. นายณัฐพล   คงญาติ        ”  64161301019 
๕. นางสาวภาวิลาศ  โคตะมี        ”  64161301023 
๖. นายอนุรักษ์   ห้วยนอก       ”  64161301027 
๗. นายสราวุธ   วงศ์เสนา       ”  64161301037 
๘. นายเจษฎา   ไกรวาปิ        ”  64161301041 
๙. นายสมชายไทย  แรงน้อย        ”  64161301042 
๑๐. นายอัศวิน   ศรีชาลี        ”  64161301046 
๑๑. นายปราณสิทธิ์  สารีสิงห ์       ”  64161301048 
๑๒. นายรามาพงษ์  คงทน        ”  64161301058 
๑๓. นายธีรวัฒน์   พลพันธู์        ”  64161301093 
๑๔. นางสาวณัฐนรี  ทองธิราช       ”  64161301098 
๑๕. นายวัชรกร   ศรเทพา        ”  64161301113 
๑๖. นายธานี   ชาญโคกกรวด       ”  63161301018 
๑๗. นายภวาภพ   ขุนมาตย์       ”  63161301043 
๑๘. นายณัฐวุฒิ   อาจวิชัย        ”  63161301048 
๑๙. นายพีรพล   โพธิ์สุ        ”  63161301068 
๒๐. นายสังเขตต์   ใจซื่อ        ”  63161301100 
๒๑. นายกาญจนเดช  พรมเมือง       ”  62161301071 
๒๒. นายศักรินทร์  บุรีขันธ์        ”  62161301075 
๒๓. นายเมธา   โมทนา        ”  61161301071 
๒๔. นายเจษฎา    บาดาจันทร์       ”  60161301064 

 
/25.นายพิธิวฒัน…์ 
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๒๕. นายพิธิวัฒน์   สมบุตร   รหัสนักศึกษา 60161301106 
๒๖. นายศิรชัช    ไชยรบ        ”  60161301112 
๒๗. นายจิรกิตต์ิ   ศรีถาพร        ”  58161301036 
๒๘. นายศิริวัฒน์   พรหมหากุล       ”  57161301172 
 
ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศนี้  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕62  ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนและ       
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ไม่มีสิทธิ์ได้รับผลการเรียนในภาคเรียนนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   16  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕64 
 
 

 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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