
  

                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
                           รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจําวิทยาเขตอุดรธานี 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา  ๒๕66 

 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทท่ัวไป ปีการศึกษา ๒๕66 เมื่อวันท่ี 21 - 22 มกราคม 2566 นั้น 

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

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕66 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) 

  3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
      3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา              1,0๐๐  บาท 
      3.2 ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา           2๐๐ บาท 
      3.3 ค่าคู่มือนักศึกษา            1๐๐ บาท 
      3.4 ค่าประกันของเสียหาย        500 บาท 
       3.5 ค่าประกันอุบัติเหตุ        262 บาท 
      3.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีคณะกําหนด 

   หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี พร้อมรับชําระค่าใช้จ่ายผ่าน 
ระบบออนไลน์หรือบัตรเดบิต เท่านั้น 

  4. ค่าบํารุงการศึกษาเหมาจ่าย ชําระระหว่างวันท่ี 18 – 31 พฤษภาคม 2566  
       - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ/       8,500 บาท 

       คณะศึกษาศาสตร์ 
 - คณะศิลปศาสตร์        8,000 บาท 

  5. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕66  
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แนบท้ายประกาศลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2566 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 

1 66216007 นายธนพล จํานงค์ศาสตร์ 
2 66216019 นายจุมพล พรมสาร 
3 66216056 นายศิริชัย ดอนเกิด 
4 66216123 นายอธิษฐ์ เทือกตาถา 
5 66216127 นายอภินันท์ หาคําจารย์ 

6 66216138 นายอภิรักษ์ คนเพียร 
7 66216141 นางสาวเเพรวา พิมพ์ทรายมูล 
8 66216149 นายวัชรินทร์ ศรีแนน 
9 66216167 นายชินวัตร ดาโสภา 

10 66216170 นายปุณยวัจน์ เครือเนตร 

11 66216189 นายกิตติภณ วินบาเพชร 
12 66216195 นายสิรวิชญ์ ฝางบ้านยาง 
13 66216196 นายมฤคิมทร์ นามทอง 
14 66216219 นายธนพงษ์ วิณโรจน ์
15 66216261 นายภาสกร ช่วยไชยศรี 

16 66216316 นางสาวสุชาดา วรรณคํา 

17 66216340 นายอภิรักษ์ วงศ์ศรีแก้ว 
18 66216349 นายธนพล รัตนไตรศร ี
19 66216352 นายศราวุฒิ อุ่นศิริ 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2566 

คณะศิลปศาสตร์  

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 
1 66216177 นายสืบศักดิ์ พลซา 
2 66216198 นางสาวศิริญญา สาละมูล 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2566 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 

1 66216001 นางสาวนันทภรณ์ โตวิจารณ์ 
2 66216008 นายกณวรรธน์ ศรีเพ็ชร 

3 66216023 นายกรเทพ รัตนสิงห์ 
4 66216026 นายพงศธร พูลสวัสด์ิ 
5 66216028 นายวัชรพร บุญผล 
6 66216030 นางสาวพลอยชมพู หารี 
7 66216034 นายเทิดธนา ประการะพันธ ์

8 66216035 นางสาวศิริยุภา โประวะ 

9 66216069 นายกฤษฎา ขันละ 
10 66216076 นางสาวกฤติยาณี ศรีหะ 

11 66216086 นายพีรพล โพธิ์สุ 
12 66216087 นายเจษฎา บุพศิริ 

13 66216090 นายรัฐพงศ์ จันทา 
14 66216104 นายศุภกิตต์ิ วงศ์สุรศิลป์ 
15 66216115 นายธีระชัย เพ็งมา 
16 66216116 นายมีชัย ธิตะปัญ 
17 66216126 นายธนศักดิ์ ศรีสังข์ 

18 66216153 นายพรชัย สมศรี 
19 66216163 นายวิทวิน คําภากุม 
20 66216165 นายอนุชา พันธ์โสม 
21 66216175 นายเทวฤทธิ์ วงษ์จันลา 
22 66216178 นายทรงทรัพย์ ชมภูพื้น 

23 66216221 นางสาวพัชรพร สอนน้อย 
24 66216225 นายพัสกร ประดิษฐสิน 
25 66216231 นายมีสวัสด์ิ นาหัวนิล 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2566 (ต่อ) 

คณะศึกษาศาสตร์  

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 
26 66216236 นายพีรณัฐ ปัญญา 

27 66216243 นางสาวพิมลพรรณ พ่อคําจ่า 
28 66216244 นางสาวพิมลรัตน์ สุทธิกาโมทย์ 
29 66216245 นางสาวยุพา มาลาศรี 
30 66216249 นางสาวปิยนุช หวังดี 
31 66216256 นายพีระพฒัน์ ผิวขํา 
32 66216260 นายพงศ์พิพัฒน์ เจียมภูเขียว 
33 66216275 นายปารเมศ ทับเงิน 

34 66216277 นายธนภัทร ประนัสโสจะ 
35 66216284 นายไชยวัฒน์ สิงห์ลอ 
36 66216289 นายณัฐิวุฒิ โลเกตุ 
37 66216290 นายพัทธดนย์ สมบัติกําไร 

38 66216298 นายนราวิชณ์ คําปัญโญ 
39 66216299 นางสาวชลนิภา สุนทร 
40 66216305 นายพงศ์ภัค ห่อหุ้มดี 
41 66216309 นายพลพรต บุตรรัตน์ 
42 66216311 นายจารุวิทย์ ศูนย์จันทร์ 

43 66216313 นายพิชาญ อิ่มซะ 
44 66216314 นายธนพัฒน์ ศรีสมบูรณ์ 
45 66216318 นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์กุล 
46 66216324 นายพลวัฒน์ ไชยราชา 
47 66216331 นายนราวิชญ์ วงษ์จันทร ์
48 66216334 นายทักษิณ สีสุดา 
49 66216343 นายวรโชติ ดอนอ่อนเบ้า 
50 66216362 นายพิษณุ ดอนวิจารณ์ 
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รายชื่อผู้ที่สอบได้ล าดับส ารอง ประเภททั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2566  

คณะศึกษาศาสตร์  

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 

สํารอง1 66216134 นายอภิรักษ์ ชนะภัทรพงษ ์
สํารอง2 66216071 นายศุภชัย กรรมหาวงศ์ 

สํารอง3 66216092 นายกฤษดา สุขสําราญ 
สํารอง4 66216097 นายสุรเชษฐ์ คล่องดี 
สํารอง5 66216315 นายวิทยา เทพขันธ์ 
สํารอง6 66216361 นายสรธัญ กัลยา 
สํารอง7 66216286 นายคฑาวุฒิ อาสาจิตร์ 

สํารอง8 66216293 นางสาวพลอยชมพู สุขเขต 
สํารอง9 66216304 นายสิทธิศักดิ์ ขุนเทพ 

สํารอง10 66216200 นายพีรภัทร พาเทียม 
สํารอง11 66216265 นายนภัส แก้วศิริ 
สํารอง12 66216320 นายอนุชิต ภูเกิดพิมพ์ 

สํารอง13 66216346 นายธนกร สิมผาบ 
สํารอง14 66216060 นางสาวกนกกูล คําเหลา 
สํารอง15 66216072 นายสุรศักดิ์ สมกระบวน 
สํารอง16 66216291 นายธีระพล อํานวยการ 
สํารอง17 66216306 นายธีระพฒัน์ สุวรรณสิงห์ 

สํารอง18 66216335 นายณัฐวุฒิ ไชยะวงษ ์
สํารอง19 66216351 นาย เจตดิลก ปัททุม 
สํารอง20 66216227 นายวายุ ลีพรม 
สํารอง21 66216002 นายจิรโชติ สีใส 
สํารอง22 66216099 นางสาวมินตรา มานะดี 

สํารอง23 66216172 นายฤสิทธิ์ สารีโท 
สํารอง24 66216288 นายปรัชญา ไผ่เฟื้อย 
สํารอง25 66216360 นายองอาจ ปาสาสะ 

 

 

 
 
 


