ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
เรื่อง รายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ประเภททั่วไป (รอบ 2) ประจาปีการศึกษา ๒๕61
----------------------------------------------------------ตามที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖1 ประเภททั่ ว ไปในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา นั้น บัดนี้การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น
แล้ว มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จานวน 40 คน โดยประกาศรายชื่อเรียงลาดับที่ของผู้สอบได้คะแนนจาก
มากไปน้อย ดังรายชื่อต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
จานวน 17 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1.
นางสาวณัฏฐิกานต์ ชูประเสริฐ
2.
นายสหัสวรรษ วิชัยดิษฐ์
3.
นายศิวกร บุญสุข
4.
นายธนพัทธ์ โรจนรัตน์
5.
นางสาวศิริประภา เกตุสิงห์
6.
นายพนัสบดี รอกระโทก
7.
นายศรายุธ จุลวิชิต
8.
นายอมรเทพ ทองล่อง
9.
นายกฤษฎา คงกิ้ม
10.
นายยุทธรักษ์ สว่างแสง
11.
นายภาณุพงศ์ อาจหาญ
12.
นายสมเกียรติ วงค์วานิชย์
13.
นายธีรยุทธ ภริตานนท์
14.
นายณรงค์ฤทธิ์ รักบัวทอง
15.
นายมงคล ยงสิทธิวัฒน์
16.
นายสัมพันธ์ เกิดสมบัติ
17.
นายเนติพงษ์ ซุมผาง
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
จานวน 16 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นาย ธนพงศ์ ธนภัทร
2.
นายชวพงศ์ อภิชาธิวัฒน์
3.
นายณัฐพล จันทร์เนียม
4.
นายอภิวัฒน์ ดาเสมอ
5.
นางสาวนิชานันท์ วงษ์ศรีนาค
6.
นายเนติพงษ์ นิลมา
7.
นางสาวกมลรัตน์ แตงสุก
8.
นายอดิศร หอมนวล
9.
นายธีรศักดิ์ นาคเจียม
10.
นางสาวหทัยภัทร สถาพร
11.
นางสาวพรพิมล ชูเขาวัง
12.
นายณัฐกานต์ เสบสบาย
13.
นางสาวนัฐมล ขาอ่วม
14.
นายพีรพงศ์ เที่ยวแสวง
15.
นายพรรษา บูรณพันธ์
16.
นายพงศกร ขวัญยุบล
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา
จานวน 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
นายณัฐวุฒิ ทองสมัย
1.
นายสุภรัชต์ นะราช
2.
นายธีรภัทร สุขอนันต์
3.
นายวชิราวุธ แก้วแกมรัตน์
4.
นางสาวรสริน มีชัย
5.
นายชนาธิป ศีรีพันธุ์
6.
นายนวกาย เรืองขนาบ
7.

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบบัญชีสารอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
จานวน 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับที่
1.

ชื่อ-สกุล
นางสาวปิยรัตน์ นิลสังข์

หมายเหตุ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวจารุพิชญา ไชยเสนา
นายฐิติพันธุ์ เมืองงาม
นายวรพจน์ นิลพัฒน์
นางสาวนุสรีนา กาเส็มส๊ะ
นางสาวธมลวรรณ คงดี
นายศุภกร ชุมแดง

หมายเหตุ กรณีผู้มีรายชื่อตามบัญชีสารอง คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จะติดต่อผู้ผ่าน
การสอบบัญชีสารอง และให้มารายงานตัวตามลาดับในวันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร พร้อมนาเอกสารประกอบการรายงานตัวมาด้วย
ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ ผ่ า นการคั ด เลื อ กดั ง กล่ า ว รายงานตั ว ในวั น ที่ 28 – 29 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561
ณ งานทะเบีย นและประมวลผล อาคารส านั กงานรองอธิก ารบดี สถาบั น การพลศึ กษา วิ ทยาเขตชุ ม พร
เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวดังนี้
1. ใบ รบ.แสดงวุฒิการศึกษา (ขนาด A๔) พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน (ขนาด A๔) พร้อมสาเนาเอกสาร จานวน 2 ฉบับ
ในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ให้ผู้สอบผ่านนาเอกสารฉบับจริงในข้อ 1 – 3 มาด้วย
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 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 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายธเนศพล สุขสด)
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตชุมพร

