ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
เรือ่ ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ปีการศึกษา 2561 ประเภททัว่ ไป (รอบ 2)
.................................
ตามทีส่ ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เพือ่ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 ประเภททัว่ ไป (รอบ 2) นั้น บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สอบผ่าน
การสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 6 คน
ชื่อ - สกุล
นายอภินันท์ แก้ววงษ์นุกลู
นางสาวสุวรรณา ทิพประเสริฐ
นายนิธิ นออ่อน
นายพลากร วิสุทธิพงษ์
นายอธิวัฒน์ สมนึก
นายเนวิน แสงจันทร์
รายชื่อสารอง (รอคณะวิชาติดต่อกลับทางโทรศัพท์ )
ชื่อ - สกุล
ลาดับ
1 นายโรจน์ศักดิ์ คาภีระ
ั น์ มะโนอิ่ม
2 นายระพีพฒ
3 นางสาวณัฐริกา กอแก้ว
4 นายคมกริช ทองสมุทร
5 นายภัคพล เรืองโชติ
6 นายสยามรัฐ เกิดบัว
7 นายพรรถนา อินทะนาม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

-22. คณะศิลปศาสตร์
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา จานวน 29 คน
ลาดับ
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
28
29

ชื่อ - สกุล

นายประสิทธิ์ พูลกลาง
นายเสนาะ เกิดพิทักษ์
นายศุภกฤต สถิรศักดิ์
นายศิริชัย สรรสร้างความดี
นางสาวณัฐนรี เพราะกระโทก
นายต่อศักดิ์ วงสุ
นายอนุชิต ศรีกล่อม
นายชนาธิป คุ้มพลาย
นายจาตุรนต์ ภูมี
นายเพิม่ พล คุ้มเณร
นายชโยดม ศิริโรจน์
นายพีรพัฒน์ ศรีอุบล
นายจักร์กฤษ คันธรัตน์
นายธนาธิป กันหา
นายธนภัทร กิเจตนี
นายชานนท์ เก่งกล้า
นายธีรวฒน์ อินสา
นายเอกชัย รุ่งเรือง
นายธนพงษ์ คาสุวรรณ
นายศุภชัย กุลภา
นายวิศรุต เชื้อเฉลิม
นายชิณณวรรธ อาน้อย
นายธานินทร์ อรุณเนตร
นายเนรมิตร สุทธิวงศ์ษา
นายเปรมศักดิ์ สาเร็จยิ่ง
นายศุภวิชญ์ เอ้งฉ้วน
นายสิทธิพร สอนเสนา
นายสถาพร สุวรรณพิทักษ์
นายอานนท์ เนียมชาติ
รายชื่อสารอง (รอคณะวิชาติดต่อกลับทางโทรศัพท์ )
ชื่อ - สกุล

ลาดับ
1

นายณัฐพล สมนึก

-32.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเทีย่ วและนันทนาการ จานวน 29 คน
ลาดับ
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
28
29

ชื่อ - สกุล

นายยศพล จันทร์ค่อนเดือน
นายกมลภพ จินดาทิพย์
นางสาวฉัตรฤดี เดิมประโคน
นายศุภวิชญ์ แขกวงษ์
นายวิสุทธิ์ ชัยวัฒนพงศ์
นายวรวุฒิ หล้าเวียง
นายพรเทพ สมบูรณ์กุล
นางสาวพัชราภา ปัญญาคง
นางสาวปนัดดา ขะยันไทย
นายณัฐวัตร จรวารี
นายจิรายุ อภิรมย์
นางสาวจุฑามาศ ไหลสูงเนิน
นายวรยศ วรรณทอง
นายเปรมศักดิ์ ชลอยบุญ
นายอาทิตย์ ปรีรัตน์
นายรัชชานนท์ สมหมาย
นายธีรชัย จุลเจือ
นายดุลย์วัฒน์ สู่สุข
นางสาวผกามาศ ครองหมู่
นายณัฐวุฒิ จรวารี
นายวรภัทร นิพนชุ
นายชยุตม์ กมลวัทน์
นายเอกรัตน์ แก้วแกม
นายปกรณ์ แสนสอาด
นายยศศรุต ใจกล้า
นายพงศกร บุญแนน
นายชัยณรงค์ กรกุมสิน
นายเอกรัตน์ รุ่งฉัตร
นายจิราภัทร์ ศรีวรรณ
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ทัง้ นี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัว ณ คณะวิชาทีท่ ่านสอบผ่าน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ในวันที่ 4 มิถนุ ายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่น ๆ ตามระเบียบของสถาบันฯ
ผู้ทไี่ ม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายชุมพล กุลเขมานนท์)
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตชลบุรี

การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ประจาปีการศึกษา 2561
1. ขั้นตอนการรายงานตัว
1.1 ลงชื่อรายงานตัวด้วยตนเอง ตามคณะวิชาทีผ่ ่านการคัดเลือก พร้อมแสดงบัตรประชาชน
1.2 ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย
1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (8,100 บาท)
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท - ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
- ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 7,000 บาท
1.2.2 คณะศิลปศาสตร์ (7,100 บาท)
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท - ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
- ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ภาคเรียนละ 6,000 บาท
1.3 สั่งจองชุดฝึกปฏิบัติ เครือ่ งหมายและเครือ่ งแต่งกายของสถาบันฯ คนละประมาณ 3,000 บาท
1.4 ค่าประกันชีวิตรายปี คนละ 300 บาท
1.5 ค่าเข้าค่ายสัมพันธ์ คนละ 300 บาท
2. เอกสารประกอบการรายงานตัว มีดังนี้
1. ใบรายงานตัว ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี (สามารถพิมพ์ออกจากระบบมาจากทีบ่ ้านได้ )
2. ใบระเบียนสะสม (รบ.1) ฉบับสาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ถ่ายสาเนา 2 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
3. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
4. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ชุดนักเรียนเดิมสามารถใช้ได้)
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว นามสกุล (ถ้ามี)
7. กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมาแสดง

