
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
เรื่อง  ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคปลาย  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            
โดยในภาคปลาย  ปีการศึกษา ๒๕65  มีนักศึกษาท่ีต้องประกาศให้พ้นสภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว จ านวน  49   ราย  
เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  จ านวน  21  ราย  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  6  ราย                 
และคณะศึกษาศาสตร์  จ านวน  22  ราย  ตามรายช่ือ  ดังนี้ 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

๑. นายวัศพล   มืดอินทร์  รหัสนักศึกษา 65161113005 
๒. นายศุภโชค   ราชเดช        ”  65161113017 
๓. นางสาวปิยะดา  ใจไธสง        ”  65161113022 
๔. นายนิชนันท์  จันทวงษ์       ”  65161113037 
๕. นายภราดร   ภูดวง        ”  65161113046 
๖. นายขจรศักด์ิ  สุระการ        ”  65161113047 
๗. นายณัฐนันท์  ค าภีดี        ”  65161113049 
๘. นายพิรภพ   ไตรวงค์ย้อย       ”  65161113060 
๙. นายรักษกร   เรืองประเสริฐ       ”  65161113080 
๑๐. นายวราพงษ์  พึ่งร่มกลาง       ”  65161113081 
๑๑. นายอนุภาพ   พิมลพร        ”  65161113085 
๑๒. นายพงศกร   กองสะดี        ”  65161113090 
๑๓. นายณัฐพงศ์   อ่อนบุญ        ”  64161113028 
๑๔. นายพงศ์เพชร  โตเกิด        ”  64161113055 
๑๕. นายสุภกิจ   รูปสิงห ์         ”  64161113065 
๑๖. นายภาณุวัฒน์  ภูม ิ        ”  63161110046 
๑๗. นายธีรพล   ริมไธสง        ”  63161110074 
๑๘. นางสาวเจนจิรา ทองขาว        ”  62161110020 
๑๙. นายธวัฒน์ชัย ประตูค า        ”  61161110042 
๒๐. นายโกมินทร์  พุทธิสา        ”  61161110045 
๒๑. นางสาววราภรณ์   ค าแพง        ”  58161107065 

 
/คณะศิลป … 



คณะศิลปศาสตร์ 
 

๑. นายกฤตภาส  อุ่นแก้ว   รหัสนักศึกษา 65161220002 
๒. นายเมธาวัฒน์  แก้วอินทร์       ”  65161220005 
๓. นายบัณณฑัต  แสงหา        ”  65161220006 
๔. นายคมสันต์   อินธิกาย        ”  64161220024 
๕. นายชลสิทธิ์   บุญนันตศาสตร์       ”  63161212001 
๖. นายภุวดล   เสาหงษ์        ”  62161212026 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

๑. นายภูริภัทร   แสนเภา   รหัสนักศึกษา 65161301013 
๒. นายธีรเดช   เพียรักษา       ”  65161301042 
๓. นายเจษฎา   นามเสาร์       ”  65161301045 
๔. นายรัฐศาสตร์  พังคะบุตร       ”  65161301097 
๕. นายธนกฤต   สุวอ        ”  65161301106 
๖. นายพีรพัฒน์  อินทะสร้อย       ”  65161301110 
๗. นายวัชรพล   พรมบุญ        ”  65161301111 
๘. นายเอกชัย   ค าบุญเรือง       ”  65161301115 
๙. นายกิตติศักดิ์  กุลชนิ        ”  65161301118 
๑๐. นายภูรินทร์   โตสอาด        ”  64161301011 
๑๑. นายสุริยา   สุขวัญ        ”  64161301059 
๑๒. นายสศิธร   ผาภ ู        ”  64161301109 
๑๓. นายณัฐพล   แก้ววงษ์สัย       ”  62161301082 
๑๔. นายจิตรกร   สังคะโห        ”  62161301087 
๑๕. นายอฐิฏิ   สิทธิมงคุณ       ”  62161301118 
๑๖. นายเดชบวร  โขงแก้ว        ”  61161301035 
๑๗. นายภานุพงษ์  บุษดี        ”  61161301075 
๑๘. นายอานนท์   ศรีสองเมือง       ”  61161301102 
๑๙. นายศุภกร   บุรีขันธ์        ”  61161301110 
๒๐. นางสาวบุณยาพร   มะนิหมุด       ”  59161301014 
๒๑. นายนิติวุฒิ    ศรีสวัสด์ิ        ”  59161301053 

 
 
 

/22.นายฉัตรชัย … 
 

2 



 
๒๒. นายฉัตรชัย   เทพพา        ”  58161301093 

 
 

ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศนี้  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕62  ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ไม่มีสิทธิ์ได้รับผลการเรียนในภาคเรียนนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕65 
 

 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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