ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ประจาปีการศึกษา ๒๕61
ตามที่ส ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 2) ปีการศึกษา ๒๕61 ไปแล้วนั้น
สถาบันการพลศึก ษา วิทยาเขตอุดรธานี จึง ประกาศรายชื่อ ผู้มี สิทธิ์ เ ข้าศึก ษาตามบัญ ชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าศึกษาโดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด หากไม่มาตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เตรียมหลักฐานที่ต้องนามาแสดงได้แก่
๑.๑ สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 แผ่น
และนาฉบับจริงมาแสดง
๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 แผ่น
และนาฉบับจริงมาแสดง
๑.๓ สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 แผ่น
และนาฉบับจริงมาแสดง
1.4 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานตันสังกัด (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ)
1.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
2. ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษามารายงานตัว วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ –
12.๐๐ น. ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 และหากมีผู้สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ให้ผสู้ อบได้ลาดับสารองติดตาม
การเรียกรายงานตัว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน ๒๕61 ทางเว็บไซต์ www.ipeud.ac.th
3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,0๐๐ บาท
3.2 ค่าลงทะเบียนเรียนและชาระค่าบารุงการศึกษา
3.2.1 ค่าบารุงการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 7,000 บาท
3.2.2 ค่าบารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
6,000 บาท
3.3 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
3.4 ค่าคู่มือนักศึกษา
๓๐๐ บาท
3.5 ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
300 บาท
3.6 ค่าตรวจสุขภาพ
200 บาท
/3.7 ค่าใช้จ่าย...
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3.7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าบารุงกิจกรรมคณะ ชุดวอร์ม เสื้อกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น
ชุดสูท และอุปกรณ์แต่งกาย ( เน็คไท เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายสถาบัน ) ฯลฯ
ตามที่คณะกาหนดโดยประมาณ
6,0๐๐ บาท
4. ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามกิจกรรม ต่อไปนี้
4.1 ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561
4.2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
4.3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561
4.4 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานตามที่คณะฯ กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61

(นายสมพงศ์ น้อยไร่ภูมิ)
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานี
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แนบท้ายประกาศลงประกาศวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
เลข
เลขที่
ที่นั่ง
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
นั่ง
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
สอบ
สอบ
1 6146011000003 นายก้องกิดากร ฝืดสูงเนิน 20 6146011000039 นางสาวภัทราวดี บทมาตร
2

6146011000008 นายสหัสวรรษ เขียวอาสา

21

6146011000040 นายอภิเดช หันจางสิทธิ์

3

6146011000010 นายกังวาล สุวรรณสิงห์

22

6146011000043 นายอนุรักษ์ จันทร์ขามป้อม

4

6146011000016 นายปฏิภาณ บุบผามาลา

23

6146011000045 นายธีระวุฒิ ศรีพุฒธา

5

6146011000019 นายธีระวัฒน์ รัตน์เพชร

24

6146011000047 นายศุภวัฒน์ ปัสสาคา

6

6146011000020 นายนนทพัฒน์ ธานีวรรณ

25

6146011000048 นายณัฐชนน แสนปาง

7

6146011000021 นายนันทวุฒิ เทือกขันตี

26

6146011000055 นายปรมินทร์ วันเดช

8

6146011000022 นายยอดทวี ฤทธิ์ศรี

27

6146011000060 นายธนายุทธ เหลาแพง

9

6146011000023 นายชัยวัฒน์ เคนแสนโคตร

28

6146011000061 นายเนตินัย ใขกันหา

10 6146011000026 นายพงษ์เทพ สิทธิเสน

29

6146011000065 นายธนาวุฒิ บัวไข

11 6146011000027 นางสาวธนัชชา ศรีแสง

30

6146011000076 นายศราวุธ กะมะลคร

12 6146011000028 นางสาววราภรณ์ คาจันทร์

31

6146011000081 นายอนันตพงษ์ มายุรส

13 6146011000030 นางสาวปิยาพร หนูกลู

32

6146011000084 นายอุดมศักดิ์ ดุงศรีแก้ว

14 6146011000031 นายนัฐกานต์ ทานะสิน

33

6146011000086 นายสรวิทย์ พงษ์โพธิ์ไชย์

15 6146011000033 นายทรงพล ทาสมบูรณ์

34

6146011000087 นายยุรนันท์ ขันทองชัย

16 6146011000034 นายอภิสิทธิ์ จันทะชาลี

35

6146011000088 นายถาณุวัฒน์ ทองจันทร์

17 6146011000035 นางสาวชลิดา จันทรเสนา

36

6146011000090 นายสารัช บัวผัน

18 6146011000036 นายบุญส่ง สายเมฆ

37

6146011000091 นายชานนท์ ประสมทรัพย์

19 6146011000038 นายมนตรี ภูโสภา

38

6146011000092 นายกฤตวิทย์ แพงวาปี
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รายชื่อลาดับสารอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
เลข
ที่นั่ง
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
สอบ
1 6146011000005 นายยุทธพิชัย ตาราช

เลขที่
นั่ง
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
สอบ
8 6146011000014 นายทีปกร บุญสาร

2

6146011000004 นายธนพล สีน้อยขาว

9

6146011000064 นายอภิวิชญ์ แสนเทพ

3

6146011000058 นายเกียรติยศ หูมเเพง

10

6146011000075 นายนราธิป เเสนสมบัติ

4

6146011000070 นายภากร ภูชานิ

11

6146011000001 นายพยุงศักดิ์ นิระพันธ์

8

6146011000006 นายพิพัฒน์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนา

12

6146011000068 นายธนชน ลาดบาศรี

6

6146011000046 นายณัฏฐ์ชนินทร์ ดาบพิมพ์ศรี

13

6146011000069 นายกิตติพงษ์ สีดาว

7

6146011000007 นายโสภณวิทย์ สุมาลี
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
เลข
ที่นั่ง
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
สอบ
1 6146021200002 นายนพนัส สุทธะ

เลขที่
นั่ง
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
สอบ
9 6146021200014 นายนิทรรศ แสงกล้า

2

6146021200003 นายศักดิ์ระพี บุตรแสง

10

6146021200015 นายสุทธิพงษ์ คาจานงค์

3

6146021200005 นางสาวธนพร พรมนิกร

11

6146021200016 นายณัฐดนัย ธานีกุล

4

6146021200006 นายสนั่น เทพนา

12

6146021200018 นายพิพัฒน์ คาภิลัง

5

6146021200007 นายกฤษณะ ฤทธิ์ศรีบุญ

13

6146021200019 นายอธิวัฒน์ โสภาที

6

6146021200010 นายศุภักชัย ใจเกษม

14

6146021200020 นายปัญญา สิทธิชัย

7

6146021200011 นายศุภชัย ทองดี

15

6146021200024 นายสิทธิชัย ชมภูภูมาตร

8

6146021200013 นายนิธิศาสตร์ รักษาวงษ์

