
  

                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
                           รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจําวิทยาเขตอุดรธานี 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา  ๒๕65 

 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทท่ัวไป ปีการศึกษา ๒๕65 เมื่อวันท่ี 22 - 23 มกราคม 2565 นั้น 

    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ และเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษาโดยให้ผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน                      
ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนด หากไม่ด าเนินการตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ ์๒๕65                   
เวลา 09.00 – 15.00 น.  ผู้ท่ีสอบติดลําดับสํารองโปรดรอประกาศจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
วิทยาเขตอุดรธานี  เรียกรายงานตัวอีกครั้ง  

 

2. หลักฐานท่ีต้องนําส่งในการรายงานตัว 
         2.๑ สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   จํานวน  1 แผ่น 
         2.๒ สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     จํานวน   1 แผ่น 
         2.๓ สําเนาใบรับรองผลการศึกษาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  2 แผ่น 
        2.4 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานตันสังกัด (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรือ 
              พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ) 
        2.5 หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ส่งหลักฐานประกอบการการรายงานตัวมายัง “งานทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 380 หมู่ 5 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000” 

  3. ค่าใช้จ่าย 
     3.1 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว โอนชําระภายในวันท่ี 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2565   

เวลา 09.00-15.00 น. 
 3.1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       1,8๐๐  บาท 

       3.1.2 ชําระค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย       3,610 บาท 

     3.2 ค่าบํารุงการศึกษาเหมาจ่าย ชําระระหว่างวันท่ี 18 – 31 พฤษภาคม 2565  
       - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ/       8,500 บาท 

       คณะศึกษาศาสตร์ 
 - คณะศิลปศาสตร์        8,000 บาท 

  4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65 
 



 

  
แนบท้ายประกาศลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล 
1 65216007 นายนิชนันท์ จันทวงษ์ 
2 65216045 นายเอกสิทธิ์ มณีพร้าว 
3 65216047 นายกฤษฎีกา แสนตอง 
4 65216063 นายสุรเชษฐ์ เกตุษา 
5 65216064 นายวัชรากร เครือเนตร 
6 65216072 นาย กิตติกวิน หลํ่าจันทึก 
7 65216081 นางสาวปิยะดา ใจไธสง 
8 65216083 นายวุฒิศักดิ์ ฉิมนอก 
9 65216094 นายธนภัทร์ ธงยศ 

10 65216114 นายทัศนพงศ์ วุฒิกาญจน์ 
11 65216158 นายณัฐวุฒิ เชียงขวาง 
12 65216167 นางสาวมณีรัตน์ แสงสายรัตน์ 
13 65216171 นายจักรพงศ์ มีแวว 
14 65216177 นายพีรพัฒน์ ไชย์สงคราม 
15 65216201 นายพลวัต นิรัตน์ชัย 
16 65216205 นางสาวบัวเงิน จันทร์เทพ 
17 65216222 นายภัทรพล ไวยะบุตร 
18 65216231 นางสาวปวีณา หอมอ่อน 
19 65216237 นางสาวธัญจิรา อุปฮาด 
20 65216239 นายณัฐพล บุญประสม 
21 65216240 นายวุฒิไกร มารัตน์ 
22 65216241 นายเจษฎา ตุ้มคําอู่ 
23 65216251 นายอนวรรษ ชายสา 
24 65216262 นายวัฒนกุล ต่ิงรุ่งเรือง 
25 65216268 นางสาววินิธา จันไตรรัตน์ 
26 65216273 นายวัชระ ประพันธ์ 
27 65216277 นางสาวกิตติญาพร ช้อนขุนทด 
28 65216284 นายณัฐนันท์ การมาโส 
29 65216301 นายนนธวัช ศรีลาดเลา 
30 65216309 นายทัศพงษ์ ดาสี 
31 65216313 นายทินภัทร์ แสงดา 
32 65216320 นายธีรพันธ์ อุนาศรี 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 
คณะศิลปศาสตร์  

ล าดับที่ เลขที่สมัคร  ชื่อ-สกุล  
1 65216198 นายศุภรัตน์ กุญชรน้อย 
2 65216267 นายอดิเทพ วิบุญกุล 
3 65216285 นายจิระโชค หมื่นช่ัง 

 
 
  



 

-3- 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะศึกษาศาสตร์  
ล าดับที่ เลขที่สมัคร  ชื่อ-สกุล  

1 65216022 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีหาแก้ว 
2 65216026 นายปวริศ ปิริมา 
3 65216027 นายอรรถชัย วารีรัตน์ 
4 65216032 นายจักรพรรดิ ภูศรี 
5 65216034 นายยศนันทน์ ชาวชุมนุม 
6 65216053 นายกฤษณะ เกษขุนทศ 
7 65216054 นายวุฒิชัย เดชเเก้ว 
8 65216056 นายสุดเขตต์ พันธ์วงษ ์
9 65216057 นางสาวปาริชาต พรมเกิด 

10 65216069 นางสาวรุ่งทิพย์ สุดหล่า 
11 65216073 นายศิวพงษ์ สมบูรณ์ 
12 65216084 นายชนะชัย ดีเหล่ียม 
13 65216091 นายธนภูมิ สุรัตน์ 
14 65216097 นายภานุชาติ ใจบุญ 
15 65216110 นายวรเมธ ภักดีศรี 
16 65216111 นายภูวนาท ขันซ้อน 
17 65216117 นางสาวนริศรา อุดตะกะ 
18 65216120 นางสาวกานต์รวี พรมพินิจ 
19 65216129 นางสาวสุกัญญา กงกระโทก 
20 65216138 นายภควัฒน์ สุวรรณงาม 
21 65216149 นายธนบดี ศรีโคตา 
22 65216151 นางสาวชนิศรา ฤทธิธรรม 
23 65216154 นายจิรศักดิ์ อัปการัตน์ 
24 65216155 นายมนัญชัย ขม้ินเขียว 
25 65216156 นายดนุพล หอมแพน 
26 65216165 นายธนบดี มูลตรีแก้ว 
27 65216186 นายพงศกร วรรณพราหมณ์ 
28 65216188 นางสาวไพลิน วัฒนชัย 
29 65216191 นายสัจพงษ์ ดวงดี 
30 65216216 นายกิตติพงศ์ อัปมาตย์ 
31 65216229 นายสัญชัย จารีรัตน์ 
32 65216242 นายธนกฤต สุวอ 
33 65216243 นายศุภโชค ผาณิบุศย์ 
34 65216246 นายณัฐพงศ์ วงศ์กัลยา 
35 65216252 นางสาวมลพิลา พลเดช 

 
 
 
 
 
 



 

 

-4- 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 

คณะศึกษาศาสตร์  

ล าดับที่ เลขที่สมัคร  ชื่อ-สกุล  
36 65216263 นายเกียรติศักดิ์ แก้วจันทร์ 
37 65216270 นายอานนท์ สังสุทธิ 
38 65216279 นางสาวพัชรินทร์ ขอนยาง 
39 65216283 นายสุรเชษฐ์ พรมศร 
40 65216289 นายพงศกร วงษ์เนตร 
41 65216292 นายรังสรรค์ สาสิงห์ 
42 65216298 นายภูวดล มหาวงศ์ 
43 65216303 นายเจตริน ร่มวาปี 
44 65216306 นายภูวนัย โยวบุตร 
45 65216307 นายสุทธิพงษ์ ดวงบุปผา 
46 65216316 นายจิระพงศ์ ศรีพันธบัตร 
47 65216321 นายรัฐศาสตร์ พังคะบุตร 
48 65216324 นายอนุวัฒน์ ไกยพาย 
49 65216328 นายปฏิพัทธ์ ผาสุวรรณ์ 
50 65216329 นายเจชฎาพง น้อยพรมมา 

 
 

  



 

-5- 
รายชื่อผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565  

คณะศึกษาศาสตร์  

ล าดับที่ เลขที่สมัคร  ชื่อ-สกุล  
สํารอง 1 65216031 นายพีรพัฒน ์อินทะสร้อย 
สํารอง 2 65216137 นางสาวจาริยา สมทรง 
สํารอง 3 65216221 นางสาวธนัชพร บุญพัก 
สํารอง 4 65216001 นายวรธันย์ โคตรมณี 
สํารอง 5 65216266 นางสาวจันทร์จิรา สุโขรัมย์ 
สํารอง 6 65216183 นายวัชรพล พรมบุญ 
สํารอง 7 65216043 นางสาวจินดารัศมี เมืองจันทร์ 
สํารอง 8 65216092 นายพัทธพล สีลา 
สํารอง 9 65216179 นายรชตะ ศรีประภา 

สํารอง 10 65216288 นายเอกชัย คําบุญเรือง 
สํารอง 11 65216042 นางสาวณัฐชยาพร หัสดี 
สํารอง 12 65216218 นางสาวพนารัตน์ นามวงษา 
สํารอง 13 65216236 นางสาววนิดา ศรีลารัตน์ 
สํารอง 14 65216014 นายกิตติศักดิ์ กุลชนิ 
สํารอง 15 65216164 นายขวัญชัย มามิดา 
สํารอง 16 65216265 นายวันชัย มีสิทธิ์ 
สํารอง 17 65216058 นางสาวกัญญาพัชร เทพพุทธา 
สํารอง 18 65216020 นายธวัชชัย บุตะเขียว 
สํารอง 19 65216025 นายชิณวัตร ชาวดร 
สํารอง 20 65216030 นายอลงกชกร อินทรา 
สํารอง 21 65216203 นางสาวกมลวรรณ พันเดช 
สํารอง 22 65216075 นางสาวชฎาพร สงกาผัน 
สํารอง 23 65216189 นายทักสินทร์ ยางทรัพย์ 
สํารอง 24 65216193 นายสุธินันท์ ดีจะมาลา 
สํารอง 25 65216247 นายภานุพงษ์ โสภาคํา 

 
 
 
 
 


