ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ประจาปีการศึกษา ๒๕60
ตามที่ส ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 2) ปีการศึกษา ๒๕60 แล้วนั้น
สถาบันการพลศึก ษา วิทยาเขตอุดรธานี จึง ประกาศรายชื่อ ผู้มี สิทธิ์ เ ข้าศึก ษาตามบัญ ชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 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. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามารายงานตัว วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐–12.๐๐ น.
ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 และหากมีผู้สละสิท ธิ์ ไม่ม ารายงานตัว ให้ ผู้สอบได้ล าดับสารองติดตามการเรียก
รายงานตัว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน ๒๕60 ทางเว็บไซต์ www.ipeud.ac.th
3. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,0๐๐ บาท
3.2 ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
๑๐๐ บาท
3.3 ค่าคู่มือนักศึกษา
๓๐๐ บาท
3.4 ค่ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
300 บาท
3.5 ค่าตรวจสุขภาพ
150 บาท
3.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าบารุงกิจกรรมคณะ ชุดวอร์ม เสื้อกีฬา กางเกงกีฬาขาสั้น
ชุดสูท และอุปกรณ์แต่งกาย ( เน็คไท เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายสถาบัน ) ฯลฯ
ตามที่คณะกาหนดโดยประมาณ
6,0๐๐ บาท
/4. ผู้มีสทิ ธิ์...
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4. ผู้มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามกิจกรรม ดังนี้
4.1 ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560
4.2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานตามที่คณะฯ กาหนด
4.3 ลงทะเบียนเรียนและชาระค่าบารุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม
2560 ดังนี้
4.3.1 ค่าบารุงการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
4.3.2 ค่าบารุงการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

7,000 บาท
6,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต หาญธงชัย)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอุดรธานี
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แนบท้ายประกาศลงประกาศวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ลาดับ

เลขประจาตัวผู้สอบ

ชื่อ – สกุล

ลาดับ

เลขประจาตัวผู้สอบ

ชื่อ – สกุล

1

6045610716001 นายวัชรากร หาญณรงค์

22

6045610716035 นายเกริกเกียรติ กุลสีดา

2

6045610716005 นายปิยวัตร พลตื้อ

23

6045610716036 นายธนวัฒน์ ชุมปัญญา

3

6045610716006 นายทรัพย์เจริญ เเสดงจิตร์

24

6045610716040 นางสาวจุรีรัตน์ ปีนา

4

6045610716007 นายนันทวัฒน์ พลงาม

25

6045610716041 นายชลพัทธ์ แก้วอินตา

5

6045610716008 นายปรีชา ญาติคา

26

6045610716042 นายวิวัฒน์ จันทะชัย

6

6045610716009 นายณัชพล จันทสิน

27

6045610716045 นายสุรวิชญ์ คังคายะ

7

6045610716010 นายวัชรพงษ์ แสงแก้ว

28

6045610716046 นายธวัชชัย ภาติกบุตร

8

6045610716011 นายวีรภัทร พลสมัคร

29

6045610716047 นายสมพล แสนสุโพธิ์

9

6045610716014 นายเรวุฒิ พงษ์ศรี

30

6045610716049 นายธีระศักดิ์ กาลังดี

10 6045610716015 นางสาวสรินรัตน์ เหง้าศรี

31

6045610716050 นายสมปอง ยืนยง

11 6045610716016 นายสถิตย์ อินทสร้อย

32

6045610716054 นายศราวุทธ วรรณเดช

12 6045610716018 นายพงษ์พัฒน์ สลับแก้ว

33

6045610716055 นายโชคชัย ลือชาคา

13 6045610716020 นายธนาธิป บุญภา

34

6045610716056 นายอินทนนท์ อารีย์

14 6045610716023 นายวรากร พรมรักษา

35

6045610716058 นายอาทิตย์ พฤกษาทิพย์

15 6045610716027 นายอนุชิต สมพันธ์

36

6045610716061 นายสหัสวรรษ ศรีสังข์

16 6045610716028 นายฐิติพงษ์ ผลวาส

37

6045610716062 นายประพัฒพงษ์ บารุงภักดี

17 6045610716030 นายชัยธวัช น้อยสิม

38

6045610716063 นายณัฐพล วรชินา

18 6045610716031 นายศุภลักษณ์ สอนสุ่ย

39

6045610716064 นายราชัน ผายมอญ

19 6045610716032 นายณัฐวัฒน์ ศุขศิริ

40

6045610716065 นางสาววราภรณ์ คาจันทร์

20 6045610716033 นายอภิสิทธิ์ บุตะเขียว

41

6045610716068 นายสหพันธ์ ศรีพันธบุตร

21 6045610716034 นายยุทธนา ศรีสร้างคอม

42

6045610716070 นายอธิพงษ์ แก้วอุ่นเมือง

~ 4 ~รายชื่อลาดับสารอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ลาดับ

เลขประจาตัวผู้สอบ

ชื่อ – สกุล

ลาดับ

เลขประจาตัวผู้สอบ

ชื่อ – สกุล

1

6045610716038 นางสาวสุภัสรา นาราษฎร์

7

6045610716044 นายฤทธิรงค์ ปลืม้ บุญ

2

6045610716037 นางสาวนฤมล สีลานาค

8

6045610716039 นายอภิวัฒน์ ประเทพา

3

6045610716021 นายอรรถพล เซพซอง

9

6045610716059 นางสาวแพรวณภา เกษชุม

4

6045610716029 นายอภิสิทธิ์ วงษ์ภูทอน

10

6045610716013 นายธีรพล จิระกันยา

5

6045610716025 นายรณฤทธิ์ นาเหล็ก

11

6045610716051 นายศรายุทธ สุธาวา

6

6045610716052 นายวัชรพล สาซุเซา

12

6045610716024 นายอดิเทพ คะมิชม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประเภททั่วไป (รอบ 2)
ลาดับ

เลขประจาตัวผู้สอบ

ชื่อ – สกุล

ลาดับ

เลขประจาตัวผู้สอบ

ชื่อ – สกุล

1

6045621200003 นางสาวกัญญาวีร์ ทองทัน

6

6045621200014 นายภัทรพล ช่วงไชย

2

6045621200004 นายวัลลภ บัวชมนา

7

6045621200015 นางสาววราภรณ์ แสนยางนอก

3

6045621200005 นายเจษฎากร มูลเสาร์

8

6045621200016 นายจักรี ธงภักดิ์

4

6045621200008 นายดวง ไชยศิรินทร์

9

6045621200017 นายอดุลวัฒน์ มาภักดี

5

6045621200012 นายวรพงศ์ คงสิมา

