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ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  
(ประเภททั่วไป รอบท่ี 4) 

--------------------------------------------- 
  ตามที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ  
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2564 (ประเภททั่วไป รอบที่  4) ในวันที่              
30 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้น 
  

 บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (ประเภททั่วไป รอบที่ 4) ให้รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน       
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยให้ผู้มีสิทธิ์  
เข้าศึกษาต่อด าเนินการเข้ากลุ่มไลน์ของคณะที่สอบได้เพ่ือรับการแจ้งรายละเอียดในการรายงานตัวและ
ลงทะเบียนเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เข้ากลุ่มไลน์ของคณะท่ีสอบได้ ดังต่อนี้ 
 

    คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
 

 

 

    คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาบัณฑิต (ศษ.บ.)  
 

 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
 

    คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการบรหิารจัดการกีฬา 
 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ - สกุล ที่ 

เลขประจ าตัว 
ผู้เข้าสอบ 

ชื่อ - สกุล 

1 64709018 นายเจษฎา วังชา 4 64709015 นายชนาธิป หมั่นพลศรี 
2 64709003 นายกษิดิศ แสงโนราช 5 64709017 นายเทวราช ดียิ่ง  
3 64709008 นายทักษิณ ไชยช่วย    

 

 
/คณะศึกษาศาสตร์... 
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    คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาบัณฑิต (ศษ.บ.)  สาขาวิชาพลศึกษา 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ผู้เข้าสอบ 
ชื่อ - สกุล ที่ 

เลขประจ าตัว 
ผู้เข้าสอบ 

ชื่อ - สกุล 

1 64709005 นางสาวดาวพระศุกร์ เพ็งพูน 2 64709014 นายพีรวิทย์ เขมะปัญญา 
ล าดับส ารอง 
1 64709012 นายอิษฎา บุญลอย 2 64709009 นายสิทธิพงศ์ ชมจุมจัง 

หมายเหตุ   ทั้ งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ตามรายชื่อดังกล่าว  รายงานตัวและขึ้นทะเบียน
การเป็นนักศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตั้งแตเ่วลา ๐8.3๐ น. - 15.30 น. หากไมม่ารายงานตัว
และลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่ก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ และทางมหาวิทยาลัยฯจะเรียกล าดับ
ส ารองมารายงานตัวตามล าดับ  

เอกสารประกอบการรายงานตัว 
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจ าตัวประชาชน
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องปฏิบัติตามกิจกรรมดังนี้ 
  - ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าบ ารุงการศึกษา วันที่ 31  พฤษภาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรายงานตัว 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

   - ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา     1,000 บาท 
   - ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    200 บาท 
   - ค่าคู่มือนักศึกษา    100 บาท 
   - ค่าประกันของเสียหาย        500 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
   - เครื่องแต่งกาย (ไม่รวมชุดนักศึกษา) 3,500 บาท 

  แบ่งเป็น 
1. เสื้อวอร์ม 1 ตัว ,กางเกงวอร์ม 1 ตัว , เสื้อยืดคอปก 2 ตัว

เสื้อยืดคอกลม 2 ตัว ,กางเกงขาสั้น 1 ตัว ,เข็มขัด
พร้อมหัวเข็มขัด 1 เส้น

2. เนคไท ,เขม็กลัดติดเนคไท (นักศึกษาชาย)
3. กระดุม ,เข็มตรามหาวิทยาลัยฯ (นักศึกษาหญิง)

   - ค่าสมุดกิจกรรม         100 บาท 
   - ค่าตรวจสุขภาพ    100 บาท 
   - ค่าประกันอุบัติเหตุ     300 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว    5,800  บาท 

/หมายเหตุ... 



~ ๓ ~ 

หมายเหตุ    ค่าลงทะเบียนเรียนนั้นต้องช าระหลังจากยืนยันลงทะเบียนเรียน ใน วันที่  
 31  พฤษภาคม 2564 แล้ว โดยแบ่งเป็น 
   - คณะศิลปศาสตร์ 8,000 บาท 
   - คณะศึกษาศาสตร์ 8,500 บาท 

สถานที่รายงานตัว 
 - คณะศิลปศาสตร์    แจ้งในกลุ่มไลน์ 
 - คณะศึกษาศาสตร์    แจ้งในกลุ่มไลน์ 

สอบถามเพิ่มเติม 
 - คณะศิลปศาสตร์   08 5749 2345 , 08 3664 6598 
 - คณะศึกษาศาสตร์   09 9617 2524 , 09 2329 1703 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

(นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม 


