
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
เรื่อง  ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคต้น  ปีการศึกษา  ๒๕65 

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            
โดยในภาคต้น  ปีการศึกษา  ๒๕65  มีนักศึกษาท่ีต้องประกาศให้พ้นสภาพ  ด้วยเหตุดังกล่าว  จ านวน  71   ราย  
เป็นนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  จ านวน  26  ราย  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  9  ราย                 
และคณะศึกษาศาสตร์  จ านวน  36  ราย  ตามรายช่ือ  ดังนี้ 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

๑. นายจักรพงศ์  มีแวว   รหัสนักศึกษา 65161113023 
๒. นางสาวธัญจิรา  อุปฮาด        ”  65161113026 
๓. นายพีรพัฒน์  ไชย์สงคราม       ”  65161113032 
๔. นางสาวกิตติญาพร  ช้อนขุนทด       ”  65161113040 
๕. นายณัฐวุฒิ   วิบูลย์กุล       ”  65161113044 
๖. นายขจรศักด์ิ  สุระการ        ”  65161113047 
๗. นายณัฐนันท์  ค าภีดี        ”  65161113049 
๘. นางสาวจิติกานต์  นามกว้าง       ”  65161113052 
๙. นายพิรภพ   ไตรวงค์ย้อย       ”  65161113060 
๑๐. นายอนุภาพ   พิมลพร        ”  65161113085 
๑๑. นายอนุวัฒน์  หลวงพนัสทุม       ”  65161113086 
๑๒. นายภครัช   อวนศรี        ”  64161113012 
๑๓. นายณัฐพงศ์   อ่อนบุญ        ”  64161113028 
๑๔. นายนิติพงษ์   วินบาเพชร       ”  64161113047 
๑๕. นายสุภกิจ   รูปสิงห ์        ”  64161113065 
๑๖. นายวายุ   สุวอ        ”  64161113077 
๑๗. นายธวัชชัย   เพ็งโคตร       ”  64161113084 
๑๘. นายธนพัฒน์  วิทยาวุฒิ       ”  64161113088 

 
/19.นายอรรถพล … 



 
๑๙. นายอรรถพล  เปล่ียนโมฬี  รหัสนักศึกษา 64161113089 
๒๐. นายเกริกพล  นามวงศ์        ”  63161110002 
๒๑. นายธนาธิป   ภูปัง        ”  63161110012 
๒๒. นายวุฒิชัย   ชัยรินทร์       ”  63161110041 
๒๓. นายนนทวัฒิ  บุโฮม        ”  63161110061 
๒๔. นายนันทวุฒิ  บุโฮม        ”  63161110071 
๒๕. นายสรายุส   ไชยสาบ        ”  62161110025 
๒๖. นายจักรพรรดิ์  สุกทน        ”  61161110046 

 
คณะศิลปศาสตร์ 
 

๑. นายเมธาวัฒน์  แก้วอินทร์  รหัสนักศึกษา 65161220005 
๒. นายหรรษวัต  พุ่มรัตน์        ”  64161220018 
๓. นายติณณภพ  เหล่าสมบัติ       ”  64161220025 
๔. นายธีรวัฒน์   กุศลยัง        ”  64161220026 
๕. นายสิทธิพล   โพธิสาขา       ”  64161220028 
๖. นายชลสิทธิ์   บุญนันตศาสตร์       ”  63161212001 
๗. นายธีรภัทร์   ทาแก่น        ”  63161212004 
๘. นายคณาธิป   เวียงอินถา       ”  63161212034 
๙. นายภุวดล   เสาหงษ์        ”  62161212026 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

๑. นายพรหมพิริยะ  ปัญญายงค์  รหัสนักศึกษา 65161301052 
๒. นายนวพล   ศรีรุ่งเรือง       ”  65161301053 
๓. นายปรเมษฐ์  ลุนบง        ”  65161301054 
๔. นายไตรภพ   พิณรัตน์        ”  65161301057 
๕. นายรัฐธรรมนูญ  ประมังคะตา       ”  65161301058 
๖. นายชนะภัย   เทวะภูมิ        ”  65161301059 
๗. นายนิชานนท์  บ ารุงกุล        ”  65161301061 
๘. นายนวพล   แสวงชัย        ”  65161301069 
๙. นางสาวกานต์รวี  พรมพินิจ       ”  65161301073 
๑๐. นายภควัฒน์  สุวรรณงาม       ”  65161301074 
๑๑. นางสาวชนิศรา  ฤทธิธรรม       ”  65161301078 

 
/12.นายธนภูมิ … 
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๑๒. นายธนภูมิ   สุรัตน์        ”  65161301102 
๑๓. นายอนุวัฒน์  ไกยพาย        ”  65161301103 
๑๔. นางสาวจินดารัศมี  เมืองจันทร์       ”  65161301112 
๑๕. นายพัทธพล   สีลา        ”  65161301113 
๑๖. นายทรงศักดิ์  พึ่มชัย        ”  64161301004 
๑๗. นายธนธรณ์   อ่อนทอง       ”  64161301070 
๑๘. นายคีตกานต์  มะปราง        ”  64161301074 
๑๙. นางสาวปรัชญา  อยู่สาโก        ”  64161301077 
๒๐. นายตะติยะ   สีนามโหน่ง       ”  64161301090 
๒๑. นายติณณภพ  ปังคะบุตร       ”  64161301097 
๒๒. นายสิทธิศักดิ์  เป้าทอง        ”  64161301110 
๒๓. นายพีรพล   โพธิ์สุ        ”  63161301068 
๒๔. นายเจษฎากร  จ าปาจันทร์       ”  63161301089 
๒๕. นายวีรชน   มูลโต        ”  62161301081 
๒๖. นายจตุรภุช   ด่านพงษ์       ”  61161301013 
๒๗. นายอนุศิษฏ์  ดอนสิงห์       ”  61161301019 
๒๘. นายศิริศักด์ิ   ทับบุญ        ”  61161301059 
๒๙. นายธีรเดช   ยุบลโชติ        ”  61161301060 
๓๐. นายภานุพงษ์  บุษดี        ”  61161301075 
๓๑. นายปรัญชัย   อภัยโส        ”  61161301092 
๓๒. นายอานนท์   ศรีสองเมือง       ”  61161301102 
๓๓. นายปัญญา   ปู่ห้วยพระ       ”  61161301115 
๓๔. นายพิธิวัฒน์   สมบุตร        ”  60161301106 
๓๕. นายสิทธิพร   พรมจันทา       ”  58161301078 
๓๖. นายฉัตรชัย   เทพพา        ”  58161301093 

 
ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศนี้  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕62  ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ไม่มีสิทธิ์ได้รับผลการเรียนในภาคเรียนนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   15  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕65 
 
 

 
 

                        (นายสุพล  ยะปะภา) 
          ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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