ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ประเภทโควต้า ประจาปีการศึกษา 2561
----------------------------------------------------------ตามที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 ประเภทโควต้าในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและนันทนาการ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา นั้น บัดนี้การดาเนินการ
ดัง กล่าวเสร็จสิ้ นแล้ว มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกทั้ง สิ้น จานวน 43 คน โดยประกาศรายชื่อเรียงลาดับที่ของ
ผู้สอบได้คะแนนจากมากไปน้อย ดังรายชื่อต่อไปนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
จานวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุจิตรา คงสนิท
นางสาวคุณัญญา โรยนรินทร์
นายอภิรักษ์ เต็มพร้อม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา
จานวน 40 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวอัมรา นานสลด
2
นายกฤษฎา พุทธสุขา
3
นายณัฐพงศ์ สุขวรรณะ
4
นายรณชัย เมืองใหม่
5
นายนฤพร เพชรเชนทร์
6
นายจักรพงศ์ เสาหงษ์
7
นายธีรภัทร สุขกิจ
8
นายจีรวัฒน์ ม่วงหีต
9
นางสาวรุจรวี อุตมศรีขันธ์
10
นางสาววิภาวรรณ ชูศรีสิทธิ์
11
นายกิติศักดิ์ ใจเอื้อ
12
นายนรวิชญ์ อันทะแขก
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ลาดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อ-สกุล
นางสาวจามจุรี ชุ่มชื่น
นายกัญจน์เมือง ปุริโส
นายณัฐชนน รินสินธุ์
นายกิตติพิชญ์ เหล็กเพชร
นายพรเทพ เกิดช่วย
นางสาวจิรกาญจน์ เมืองทอง
นายณัฐวุธ หมื่นชัย
นางสาวเขมิกา สุวรรณโชติ
นายพีระพล คงแก้ว
นายพิเชษฐ์ จันตุลา
นายกฤษณะ ทองชูศิลป์
นายคณิศร ใยอุ่น
นางสาวนรีกานต์ มุสิกพันธ์
นางสาวธนัชญา นาคพัฒน์
นายโกสินทร์ สีทอง
นายณัฐพงศ์ ทองหีต
นายอัคคเดช แก้วศรีอ่อน
นายศตวรรษ ช่วยละแม
นายกัณวีร์ วิชัยดิษฐ
นายโอธิพงศ์ คงเขียว
นายชนภัทร ทองสาย
นายณัฐชัย มีแต้ม
นายณัฐวุฒิ แก้วควรชุม
นายพีรพล มิตทสาร
นางสาวยุภาพร โพธิ์ศรี
นางสาวทิชา ซังกระโทก
นายชนายุทธ เอี่ยมทัพ
นายเชลงพล แสงเกตุวนาวิจิตร
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ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ดั ง กล่ า ว รายงานตั ว ในวั น ที่ 29 – 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ งานทะเบี ย นและ
ประมวลผล อาคารสานักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เวลา 08.30 – 15.30 น.
โดยเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวดังนี้
1. ใบ รบ.แสดงวุฒิการศึกษา (ขนาด A4) พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน (ขนาด A4) พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 2 ฉบับ
ในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ให้ผู้สอบผ่านนาเอกสารฉบับจริงในข้อ 1 – 3 มาด้วย
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดังนี้
1. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,000 บาท
2. ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
100 บาท
3. ค่าประกันชีวิต
200 บาท
4. ค่าคู่มือนักศึกษา
200 บาท
5. ค่าตรวจสุขภาพ
100 บาท
6. ค่าชุดฝึกปฏิบัติ/เครื่องหมายสถาบัน
3,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ภาคเรียนละ
7,000 บาท
คณะศึกษาศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์
ภาคเรียนละ
6,000 บาท
(นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2561)
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ทองมาก)
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตชุมพร

