
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล           
เพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕66 เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ               
ในระดับปริญญาตรี ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษาโดยให้ผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน                      
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักฐานที่ต้องน ามาในการรายงานตัว 
         ๑.๑ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน  1 แผ่น 
         ๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     จ านวน   1 แผ่น 
         ๑.๓ ส าเนาใบรับรองผลการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  2 แผ่น 
        1.4 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรือ 
                 พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ) 
        1.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัววันจันทร์ที่ 16 มกราคม ๒๕66 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
ที่อาคารเอราวัน ชั้น 1 ผู้ที่สอบติดล าดับส ารองโปรดรอประกาศจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                               
วิทยาเขตอุดรธานี  เรียกรายงานตัวอีกครั้ง 

3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
      3.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา              1,0๐๐  บาท 
      3.2 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา           2๐๐ บาท 
      3.3 ค่าคู่มือนักศึกษา            1๐๐ บาท 
      3.4 ค่าประกันของเสียหาย        500 บาท 
       3.5 ค่าประกันอุบัติเหตุ        262 บาท 

   หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี พร้อมรับช าระค่าใช้จ่ายผ่าน 
ระบบออนไลน์หรือบัตรเดบิต เท่านั้น 
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4. ลงทะเบียนและช าระค่าบ ารุงการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดังนี้ 
4.1  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 8,500 บาท 
4.2  ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายคณะศึกษาศาสตร์     8,500 บาท 
4.3  ค่าบ ารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร์      8,000 บาท 
4.4  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะก าหนด 

5. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65 
 

       
                            
                                  

                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
                           รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 

  



     -  3 - 
 

 
แนบท้ายประกาศลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2566 
คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทเรียนดี 

ล าดับรายงานตัว เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 ED001 นางสาวกัญญารัตน์  เกตุนา 

2 ED002 นางสาววรรณชนก  นามมัน 

3 ED003 นางสาวเกวริน  ศรีหาชัย 

4 ED004 นายธนวัฒน์  ต้นสียา 

5 ED007 นายอภิสิทธิ์  ทองอินที 

6 ED008 นายจักรกฤษณ์  กองขุนทด 

7 ED009 นายจารุเกียรติ  กรมแสง 

8 ED012 นายณัฐสิทธิ์  สิงห์เหลือ 

9 ED013 นายพงศ์ศิริ  มีหลง 

10 ED014 นายณัฐธวัช  สงกระโทก 

11 ED015 นางสาวอุไรพร  โมคลา 

12 ED016 นายเอกภพ  มูลดี 

13 ED018 นายกุมภา  สุริยยนต์ 

14 ED020 นายณัชพงศ์  บุญชาญ 

15 ED021 นายพิริยะ  ถูกดี 

16 ED022 นางสาวอรดา  ฝางเสน 

17 ED023 นางสาวธิดาพร  หาญบ าราช 

18 ED025 นายทรงชัย  ค ากอง 

19 ED028 นายสรวีย์   ไทยถาวร 

20 ED029 นางสาวฐิตินันท์   โนนทิง 
 

รายช่ือผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทเรียนดี 
ล าดับรายงานตัว เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

ส ารองอันดับ 1 ED017 นายพิพรรธ  แพงแยง 
ส ารองอันดับ 2 ED010 นายคณพศ  บุครพินธ์ 
ส ารองอันดับ 3 ED011 นายปรัชญา  สุระคาย 
ส ารองอันดับ 4 ED024 นางสาวชิตชนก  สีเดนา 
ส ารองอันดับ 5 ED005 นางสาวภารุวรรณ  เถาพุดซา 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
 

ล าดับรายงานตัว เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 SCS004 นายธีรศักดิ์  อองตันไทย 

2 SCS005 นายภูเมธ  หิรัญศิรภัก 

3 SCS006 นายธนโชติ  ดวงดี 

4 SCS007 นายรักเขตต์  นามวิเศษ 

5 SCS009 นางสาวลลิตา  ชัยณรงค์ 
6 SCS010 นายสหพล  ผิวใส 
7 SCS011 นายภูริภัทร์  รัตน์นาคินท์ 
8 SCS012 นายอัศดาพร   อัครศรีวร 

 
คณะศิลปศาสตร์ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

 
ล าดับรายงานตัว เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 LAS001 นายรัชพล  เริ่มเจริญ 

2 LAS002 นายเจษฎาภรณ์  ปลัดนู 

3 LAS003 นายอดิศักดิ์  ศรีพล 

4 LAS010 นายพัชรพล  พันรูปท้าว 
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คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
 

ล าดับรายงานตัว เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 EDS001 นายณัฐพล  โพนชา 

2 EDS003 นายนครินทร์  สีพะนาม 

3 EDS004 นางสาววิมพ์วิภา  สมทรัพย์ 

4 EDS005 นายมงคลชัย  เนตินนท์ 

5 EDS006 นายบุลากร  รัตนสิงห์ 

6 EDS011 นายบดินทร์  แซ่โง้ว 

7 EDS012 นายพงษ์อนันท์  แสนค า 

8 EDS013 นางสาวศิริลักษณ์  ขันธวิชัย 

9 EDS015 นางสาวกนกวรรณ  เจตบุตร 

10 EDS021 นายนิรวิทย์  พรหมศรีธรรม 

11 EDS022 นางสาววราภรณ์  เกษต้น 

12 EDS024 นายปิริวัตร  ภูถมทอง 

13 EDS026 นางสาวอรกมล  มิเร 

14 EDS030 นางสาวอรทัย  สมหวัง 

15 EDS040 นางสาวเกศมณี  พจนิตย์ 

16 EDS041 นางสาวสุทธิดา  พลจ่า 

17 EDS042 นายมนตรี  ค าวุฒิ 

18 EDS045 นายกีรติ  มณีสวาท 

19 EDS049 นายปัณณวิชญ์  แก้วมาตย์ 

20 EDS050 นางสาวสุธิตา  แสงกล้า 

21 EDS052 นางสาวธิดารัตน์  มุงธิสาร 

22 EDS054 นายศุภกิจ  เสือสกุล 

23 EDS055 นางสาวณัฐชยา  จันทร์อ่อน 

24 EDS057 นางสาวอนัญญา  แสนสิงห์ 

25 EDS059 นางสาวณัฐธิดา  จักรนารายณ์ 
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คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา  (ต่อ) 
 

ล าดับรายงานตัว เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

26 EDS061 นายณัฐพล  พรมศรี 

27 EDS063 นางสาวพิยดา  พุ่มจันทร์ 

28 EDS064 นางสาวจิรนันท์  พรมงาม 

29 EDS065 นางสาวกนิษฐนาฎ  จันทะสูนย์ 

30 EDS066 นางสาวกมลพรรณ  วงค์พระไกล 

31 EDS067 นายอิศวะ  สิงสุธรรม 

32 EDS068 นายกิตติคุณ  จิตรักษ์ 

33 EDS069 นายทักษ์ดนัย  ค ามูล 

34 EDS071 นายอัษฎาวุธ  ค าพันอ่อน 

35 EDS072 นายอนุชิต  จิตรจักร์ 

36 EDS075 นางสาวลาวัณย์รัศมี  ดุงแก้ว 

37 EDS077 นายเทิดณรงค์  แนวโนนทัน 

38 EDS078 นายทรงทด  ยินเสียง 

39 EDS080 นายชุติพงศ์   ยุ่นชั้น 

40 EDS084 นายกฤษฎี   รุ่งสุริยา 

41 EDS085 นายวีระศักดิ์   เวชสาร 

42 EDS086 นายธนดล   กุตัน 

43 EDS087 นายวิรธรณ์   คุณเมือง 

44 EDS088 นายณรงค์ฤทธิ์   มาตย์นอก 

45 EDS090 นายแสงประเสริฐ   เศวตวงษ์ 

46 EDS091 นายวรวุฒ ิ  เมืองสุย 

47 EDS093 นายยิ่งยศ   เกตุดี 

48 EDS096 นายทรรศนะ   จารุกานนท์ 

49 EDS098 นายธนานพ   โพธิ 

50 EDS105 นายวีรพงษ์  เพ็งพิมพ์ 
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รายช่ือผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง คณะศึกษาศาสตร์  
ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา 

 
ล าดับรายงานตัว เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

ส ารองอันดับ 1 EDS033 นายกฤษณะ  สายแก้ว 

ส ารองอันดับ 2 EDS019 นายศิลป์ศรุต  ลี้เจริญ 

ส ารองอันดับ 3 EDS016 นายธนกร  ทองสุข 

ส ารองอันดับ 4 EDS053 นางสาวภัทรสุดา  สุวรรณแสน 

ส ารองอันดับ 5 EDS094 นางสาวกมลชนก   กองเพ็ง 

ส ารองอันดับ 6 EDS008 นายกรณ์วิจิตร  หว้านหอม 

ส ารองอันดับ 7 EDS009 นายพรชัย  สีดาแจ่ม 

ส ารองอันดับ 8 EDS010 นายปัญญากร  เป้าป่าเถื่อน 

ส ารองอันดับ 9 EDS070 นายสุภสิทธิ์  จุลกองฮ้อ 

ส ารองอันดับ 10 EDS007 นายพชร  ถมหนวด 

ส ารองอันดับ 11 EDS074 นายวิศรุต  คอยตาม 

ส ารองอันดับ 12 EDS100 นายณัฐนันท์   คันธี 

ส ารองอันดับ 13 EDS043 นางสาวพิมลรัตน์  สุขใจ 

ส ารองอันดับ 14 EDS073 นายพีรวิชญ์  เกตุตากแดด 

ส ารองอันดับ 15 EDS018 นายกฤษฎากร  บุตรสา 

ส ารองอันดับ 16 EDS099 นายพงศ์ภีระ   โพเทพา 

ส ารองอันดับ 17 EDS036 นายวรฤทธิ์  แสงโคตร 

ส ารองอันดับ 18 EDS037 นายจิรพัทธ์  ไชยค าจันทร์ 

ส ารองอันดับ 19 EDS097 นายสุกัลป์   พิบูลย์ศักดิ์ 

ส ารองอันดับ 20 EDS081 นายปณวัตร   บ้านกลาง 

ส ารองอันดับ 21 EDS076 นายคฑาวุฒิ  อาสาจิตร์ 

ส ารองอันดับ 22 EDS035 นายกิตติพศ  อุทโท 

ส ารองอันดับ 23 EDS095 นายต้นตการณ์   โลหะชาติ 
 

 


