
 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2563  (ประเภทท่ัวไป รอบ 4) 

---------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความ
ประสงค์จะรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ประเภททั่วไป รอบ 4) ในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

  ๑. คณะและจ านวนนักศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร ประเภททั่วไปรอบ 4 
คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

   - สาขาสื่อสารการกีฬา (๔ ปี)  จ านวน 34 คน 
  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า   
     ๒.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคทีส่ังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
         ๒.๓  เป็นผู้มีความประพฤติด ี
     ๒.๔  กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐหรอืรัฐวิสาหกจิ จะต้องมหีนังสือ

ยินยอมจากหน่วยงานต้นสงักัดไปแสดง 
 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบในภายหลังว่า ข้อที่ได้
แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธ์ิใน
การรับการคัดเลือกครั้งนี้  แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูก
ด าเนินคดีอาญาทางกฎหมายด้วย 
  ๓. หลักฐานการสมัคร 
      ๓.๑  ส าเนาใบระเบียนสะสม (ปพ.1) มีตราประทบัสถานศึกษา   จ านวน  2  ฉบบั 
      3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
      3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
       3.4  ส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
      ทั้งนี้ หลกัฐานประกอบการรบัสมัครของผู้สมัครจะต้องลงนามรบัรองส าเนาทุกฉบับ 
  ๔. การรับสมัคร 
      4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
www.tnsuudn.ac.th  
      4.2 ค่าสมัคร   300  บาท 
      4.3 พิมพ์ใบแจ้งช ำระเงินจำกระบบฯ ช าระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ภายหลังการช าระเงิน 3 วัน 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินผ่านระบบ 
      4.4  วิทยาเขตจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดทัง้สิ้น 
  

/4.5 ผู้สมัคร... 
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     4.5  ผู้สมัครที่สมัครผา่นธนาคารให้สง่ใบสมคัรและหลกัฐานประกอบการสมคัรมายัง“งานทะเบยีน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  เลขที่ 380 หมู่  5  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000” วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครคณะศิลปศาสตร์”  โดยจะยึดถือวันอังคารที่            
16 มิถุนายน 2563 ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นวันสุดท้ายของส่งหลักฐานการรับสมัครทาง
ไปรษณีย์ 
 
  5. ก าหนดการสมัคร 
 

กิจกรรม วัน/เวลา สถานที/่รายละเอียดอ่ืนๆ 
5.1 รับสมัคร 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 

2563 
(ในวันและเวลาราชการ) 

- เว็บไซตh์ttp://www.tnsuudn.ac.th 
 

5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 18 มิถุนายน 2563 - เว็บไซตh์ttp://www.tnsuudn.ac.th 
- FB ของมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ      
วิทยาเขตอุดรธานี 
- ติดประกาศที่คณะวิชา 

5.3 ประกาศผลผู้มีสทิธ์ิเขา้ศึกษา 19  มิถุนายน  2563 -เว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th 
- FB ของมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ      
วิทยาเขตอุดรธานี 
-ติดประกาศทีค่ณะวิชา 

5.4 รายงานตัวเข้าศึกษา 23 - 24  มิถุนายน  2563 รอประกาศ 
 

6.  เกณฑ์การคัดเลือก 
           ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมและเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 

  7. แนวปฏิบัตอ่ืินๆ ท่ีควรทราบ 
      7.๑  นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนตามวัน เวลาและสถานที่           
ที่วิทยาเขตก าหนด 
      7.๒  ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี  มีอ านาจในการ
พิจารณาตัดสินปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ 
 

   ๘.  การรายงานตัวเข้าศึกษา 

          ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา                            
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. หลักฐานที่ต้องน ามาในการรายงานตัว 
      ๑.๑ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน    1     แผ่น 
      ๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน    1 แผ่น 
      ๑.๓ ส าเนาใบรบัรองผลการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน    2 แผ่น 
          1.4 หนังสือยินยอมจากหน่วยงานตันสงักัด (กรณีผูผ้่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรอื
พนักงานองค์การของรัฐ หรือรฐัวิสาหกิจ) 
                 1.5 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกลุ (ถ้ามี) 

/2.ค่าใช้จ่าย... 
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2. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 
     2.1 ค่าธรรมเนียมขอมมหาวิทยาลัยฯ            จ านวน 1,8๐๐  บาท 
  2.1.1 ค่าข้ึนทะเบียนนกึศึกษา    จ านวน 1,0๐๐  บาท 
 2.1.2 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา        จ านวน    2๐๐   บาท 
     2.1.3 ค่าคู่มือนักศึกษา         จ านวน    1๐๐  บาท 
     2.1.4ค่าประกันของเสียหาย    จ านวน    500  บาท 
   2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คณะศิลปศาสตร ์    จ านวน 6,597   บาท 

2.2.1 ค่ากิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่   จ านวน    300  บาท 
2.2.2 ค่าตรวจสุขภาพ     จ านวน    200  บาท 

                2.2.3 ชุดวอร์ม                  จ านวน  1,700 บาท 
       2.2.4 เสือ้โปโล                                                       จ านวน     445 บาท 
    2.2.5 เสือ้คอกลม       จ านวน     405 บาท 
    2.2.6 กางเกงขาสั้น     จ านวน     485 บาท 

2.2.7 อุปกรณ์แต่งกาย      จ านวน     300  บาท 
         ( เน็คไท เข็มขัด กระดุม เครื่องหมายมหาลัย) 

 2.2.8 ชุดสูท        จ านวน   2,500 บาท 
   2.2.9 ค่าประกันอุบัตเิหต ุ    จ านวน      262 บาท 

    2.2.10 เสือ้เฟรชช่ีของคณะศิลปศาสตร์   จ านวน      300 บาท 
 
  9.  การลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
            ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษามาลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่  มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาต ิ วิทยาเขตอุดรธานี  ในวันที่  18 - 31  กรกฎาคม  2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย คณะศิลปศาสตร์      จ านวน  8,000  บาท 
     
 

   ประกาศ  ณ   วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖3 
 
 
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลมิพงษ์  เฉลมิชิต)  
     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


