ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (รอบ 2) ประจาปีการศึกษา 2561

..............................................................................................
ตามที่ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตอุ ด รธานี ได้ เ ปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
คณะวิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬาและสุขภาพและคณะศิล ปศาสตร์ สถาบัน การพลศึก ษา วิท ยาเขตอุดรธานี
ประจาปีการศึกษา ๒๕61 ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 2) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕61
– 25 พฤษภาคม ๒๕61 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (รอบ 2) ประจาปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
อนึ่ง หากผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ไม่เข้ารับการ
สอบคัดเลือกตามวัน เวลาที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้ จะถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดสอบประเภททั่วไป (รอบ 2)
และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสมพงศ์ น้อยไร่ภูมิ)
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานี

~๑~
เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ประจาปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ห้องสอบ 1 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
เลข
ที่นั่ง
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

6146011000001
6146011000002
6146011000003
6146011000004
6146011000005
6146011000006
6146011000007
6146011000008
6146011000010
6146011000013
6146011000014
6146011000016
6146011000017
6146011000019
6146011000020
6146011000021
6146011000022
6146011000023
6146011000026
6146011000027
6146011000028
6146011000030
6146011000031
6146011000032
6146011000033
6146011000034
6146011000035

นายพยุงศักดิ์ นิระพันธ์
นายทวีสิทธิ์ สิมดี
นายก้องกิดากร ฝืดสูงเนิน
นายธนพล สีน้อยขาว
นายยุทธพิชัย ตาราช
นายพิพัฒน์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา

นายโสภณวิทย์ สุมาลี
นายสหัสวรรษ เขียวอาสา
นายกังวาล สุวรรณสิงห์
นายภูมินทร์ พิบรู ณ์
นายทีปกร บุญสาร
นายปฏิภาณ บุบผามาลา
นางสาวศศิธร หนูเนียม
นายธีระวัฒน์ รัตน์เพชร
นายนนทพัฒน์ ธานีวรรณ
นายนันทวุฒิ เทือกขันตี
นายยอดทวี ฤทธิ์ศรี
นายชัยวัฒน์ เคนแสนโคตร

นายพงษ์เทพ สิทธิเสน
นางสาวธนัชชา ศรีแสง
นางสาววราภรณ์ คาจันทร์
นางสาวปิยาพร หนูกลู
นายนัฐกานต์ ทานะสิน
นายชัยณรงค์ ไชยศาสตร์
นายทรงพล ทาสมบูรณ์
นายอภิสิทธิ์ จันทะชาลี
นางสาวชลิดา จันทรเสนา

เลขที่
นั่ง
สอบ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

เลขที่ผู้สมัคร
6146011000036
6146011000038
6146011000039
6146011000040
6146011000041
6146011000042
6146011000043
6146011000045
6146011000046
6146011000047
6146011000048
6146011000052
6146011000054
6146011000055
6146011000056
6146011000058
6146011000060
6146011000061
6146011000064
6146011000065
6146011000068
6146011000069
6146011000070
6146011000071
6146011000075
6146011000076
6146011000079

ชื่อ – สกุล
นายบุญส่ง สายเมฆ
นายมนตรี ภูโสภา
นางสาวภัทราวดี บทมาตร
นายอภิเดช หันจางสิทธิ์
นายธนวุฒิ แสนหลวง
นายธนะพงค์ ชาญฉลาด
นายอนุรักษ์ จันทร์ขามป้อม
นายธีระวุฒิ ศรีพุฒธา
นายณัฏฐ์ชนินทร์ ดาบพิมพ์ศรี

นายศุภวัฒน์ ปัสสาคา
นายณัฐชนน แสนปาง
นายอานุชาติ วิชัยผิน
นายณัฐพงศ์ ราชชมภู
นายปรมินทร์ วันเดช
นายณัฐพล แก้ววงษ์สัย
นายเกียรติยศ หูมเเพง
นายธนายุทธ เหลาแพง
นายเนตินัย ใขกันหา
นายอภิวิชญ์ แสนเทพ
นายธนาวุฒิ บัวไข
นายธนชน ลาดบาศรี
นายกิตติพงษ์ สีดาว
นายภากร ภูชานิ
นายอภิรักษ์ ภูภิรมณ์
นายนราธิป เเสนสมบัติ
นายศราวุธ กะมะลคร
นางสาววันวิษา ชัยสิทธิ์

~2~
เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (รอบ 2) (ต่อ)
ประจาปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ห้องสอบที่ 1 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
เลข
ที่นั่ง
สอบ
55
56
57
58
59
60

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

6146011000080
6146011000081
6146011000084
6146011000085
6146011000086
6146011000087

นายอัมรินทร์ นงคะวาส
นายอนันตพงษ์ มายุรส
นายอุดมศักดิ์ ดุงศรีแก้ว
นายที่รัก พิณพิมาย
นายสรวิทย์ พงษ์โพธิ์ไชย์
นายยุรนันท์ ขันทองชัย

เลขที่
นั่ง
สอบ
61
62
63
64
65

เลขที่ผู้สมัคร
6146011000090
6146011000091
6146011000092
6146011000074
6146011000088

ชื่อ – สกุล
นายสารัช บัวผัน
นายชานนท์ ประสมทรัพย์
นายกฤตวิทย์ แพงวาปี
นายชุติพงศ์ คนการ
นายถาณุวัฒ์ ทอวจันทร์

~3~
เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ประจาปีการศึกษา 2561
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ห้องสอบที่ 1 ห้อง 334 อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์
เลข
ที่นั่ง
สอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขที่ผู้สมัคร
6146021200002
6146021200003
6146021200005
6146021200006
6146021200007
6146021200008
6146021200009
6146021200010
6146021200011

ชื่อ – สกุล
นายนพนัส สุทธะ
นายศักดิ์ระพี บุตรแสง
นางสาวธนพร พรมนิกร
นายสนั่น เทพนา
นายกฤษณะ ฤทธิ์ศรีบุญ
นายธนโชติ สืบสิงห์
นายชินกร จุมานนต์
นายศุภักชัย ใจเกษม
นายศุภชัย ทองดี

เลขที่
นั่ง
สอบ
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เลขที่ผู้สมัคร
6146021200012
6146021200013
6146021200014
6146021200015
6146021200016
6146021200018
6146021200019
6146021200020
6146021200024

ชื่อ – สกุล
นายฤทธิชัย บุญเนตร
นายนิธิศาสตร์ รักษาวงษ์
นายนิทรรศ แสงกล้า
นายสุทธิพงษ์ คาจานงค์
นายณัฐดนัย ธานีกุล
นายพิพัฒน์ คาภิลัง
นายอธิวัฒน์ โสภาที
นายปัญญา สิทธิชัย
นายสิทธิชัย ชมภูภูมาตร

~4~
เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ประจาปีการศึกษา 2561
กาหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
กิจกรรม

วัน/เวลา

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สอบดังนี้
๑) ความรู้ทั่วไป 80 ข้อ

30 พฤษภาคม 2561

๒) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 60 ข้อ
๓) สัมภาษณ์
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สอบดังนี้
๑) ความรู้ทั่วไป 80 ข้อ
๒) ความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ 60 ข้อ
๓) สัมภาษณ์
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย
1) ดัชนีมวลกาย
2) ลุก-นั่ง 60 วินาที
3) นั่งงอตัวไปข้างหน้า
4) ดันพื้น 30 วินาที
5) ยืนกระโดดไกล
6) เดิน-วิ่งทางไกล (ชาย 1,000 เมตร/หญิง 800
เมตร)

09.00 – ๑๐.๓0 น.
๑๑.00 – 12.00 น.

สถานที่/รายละเอียด
อื่นๆ
อาคารเรียน
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
(แต่งกายชุดนักเรียน)

๑๓.๐๐ – ๑4.๐๐ น.
30 พฤษภาคม 2561
09.00 – ๑๐.๓0 น.
๑๑.00 – 12.00 น.
๑๓.๐๐ – ๑4.๐๐ น.

อาคารเรียน
คณะศิลปศาสตร์
(แต่งกายชุดนักเรียน)

30 พฤษภาคม 2561
14.00 – 1๗.00 น.

โดมอเนกประสงค์
(แต่งกายชุดกีฬา)

