
 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี                          
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2564  (ประเภทท่ัวไป รอบ 2) 

---------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครและ                
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภททั่วไป รอบ 2) ในสาขา    
ที่เปิดสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  ๑. คณะและจ านวนนักศึกษาท่ีเปิดรับสมัคร  
๑.1  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (๔ ปี)  จ านวน 17 คน 
๑.2  คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

   - สาขาสื่อสารการกีฬา (๔ ปี)  จ านวน 19 คน 
  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
      2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

  2.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่าง
การเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ๒.1.๒  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา  

      ๒.1.๓  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  ๒.1.๔  กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  

จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดไปแสดง  
         ๒.2 คุณสมบัติตามท่ีคณะวิชาก าหนด  ดังน้ี 
 

ที ่
คณะ/สาขาที่สมัคร คุณสมบัติที่ก าหนด 

คณะ สาขา แผนการเรียน GPA 
1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและกีฬา  (4 ปี) 

ไม่จ ากัด ไม่ก าหนด 

2 ศิลปศาสตร์ สื่อสารการกีฬา (4 ปี) ไม่จ ากัด ไม่ก าหนด 
       

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบในภายหลังว่าข้อ
ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิก
ถอนสิทธ์ิในการรับการคัดเลือกครั้งนี้  แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ 
ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีอาญาทางกฎหมายด้วย 

 

 
/3. หลักฐาน.... 
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๓. หลักฐานการสมัคร 
    ๓.๑  ส าเนาระเบียนสะสมมีตราประทับสถานศึกษา   จ านวน  2  ฉบับ 
    3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
    3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
  3.4  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
  ท้ังน้ี หลักฐานประกอบการรับสมัครของผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ  

 ๔. การรับสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์  

http://www.tnsuudn.ac.th/ 
     4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถเลือกสมัครได้  2  อันดับจากสาขาที่คณะเปิดรับสมัคร                                      

มีค่าสมัครดังนี้ 
   4.2.1  ค่าสมัคร  1  สาขา  300  บาท 
   4.2.2  ค่าสมัคร  2  สาขา  400  บาท 

        4.3 พิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ น าไปชำ าระงิ ินคาาสมัครสบบ การสมัครสบบจะสมบูรณ์งม่ืบผู้สมัครไปด้
ำ าระงิ ินภายในงวลาที่ก าหนดในชระกาศรับสมัคร โดยสามารถำ าระงิ ินคาาสมัครไปด้  2 ช่องทาง ดังนี้ 
                4.3.1  ช าระเงินที่ งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขตอุดรธานี ชั้น 2 ตึกเอราวัณ                     
ภายหลังการช าระเงินให้น าใบเสร็จฯ พร้อมใบสมัครและหลักฐานการประกอบการรับสมัครตัวจริงมายื่นที่งานทะเบียนและ
ประมวลผล  ชั้น 2  ตึกเอราวัณ 
   4.3.2  ช าระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ภายหลังการช าระเงิน 3 วัน ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตร
ประจ าตัวผู้เข้าสอบจากระบบฯ แล้วน ารูปถ่ายติดบนบัตรประจ าตัวใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันเข้าสอบ 
        4.4  ผู้สมัครต้องการเปลี่ยนคณะจะต้องด าเนินการสมัครและช าระเงินใหม่ (ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้น        
จะถูกยกเลิก) 
        4.5  วิทยาเขตจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
        หมายเหตุ  ผู้สมัครที่สมัครผ่านธนาคารให้ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครมายัง                          
“งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เลขท่ี 380 หมู่ 5 ต าบลหมากแข้ง                    
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000” วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครคณะ......” โดยจะยึดถืบวันพุธที่ 5 เมษายน 2564  
ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นวันสุดท้ายของส่งหลักฐานการรับสมัครทางไปรษณีย์  
  5. ก าหนดการสมัคร 
 

กิจกรรม วัน/เวลา สถานที่/รายละเอียดอื่นๆ 
5.1 รับสมัคร 22 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 

(ในวันและเวลาราชการ) 
ผ่าน - เว็บไซต์
http://www.tnsuudn.ac.th 

5.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 20 เมษายน 2564 - เว็บไซตh์ttp://www.tnsuudn.ac.th 
-Facebook แต่ละคณะวชิา 

5.3 สอบคัดเลือก 23 เมษายน 2564 รอประกาศ 
5.4 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 26 เมษายน 2564 -เว็บไซต ์http://www.tnsuudn.ac.th 

-Facebook แต่ละคณะวชิา 
5.5 รายงานตัวเข้าศึกษา 30 เมษายน 2564 

09.00 – 12.00 น. 
อาคารเอราวัณ ชั้น 2 

 

/6. เกณฑ์... 
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     6.  เกณฑ์การคัดเลือก 
     6.1 สอบข้อเขียน 

 6.1.1  ข้อสอบชุดที่  1 
   1)  ภาษาไทย 
   2)  ภาษาอังกฤษ 
   3)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 6.1.2  ข้อสอบชุดที่  2 
  1)  คณิตศาสตร์ 
  2)  วิทยาศาสตร์ 

     6.2  สอบสัมภาษณ์ 
      หมายเหตุ กา รสอบคัดเลือกและตารางสอบคัดเลือกในแต่ละสาขา ให้เป็นไปตา ม                                         

แนบท้ายประกาศ 1 และ 2 
 

      7.  การรายงานตัวเข้าศึกษา 
       ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวจากระบบฯ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว          

มารายงานตัวท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรายการต่อไปนี้ 

         7.1  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  1,000  บาท 
         7.2  ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา      200  บาท 
         7.3  ค่าคู่มือนักศึกษา      100  บาท 

        7.4  ค่าประกันของเสียหาย     500  บาท 
 8.   การลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

       ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษามาลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  ในวันที่  19 – 31 พฤษภาคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

         8.1  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ/ 
               คณะศึกษาศาสตร์       8,500 บาท 
         8.2  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย คณะศิลปศาสตร์    8,000 บาท 

  

  9.   แนวปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 
        9.๑  นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนตามวัน เวลาและสถานที่                        
ที่วิทยาเขตก าหนด 
        9.๒  ให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี                     
มีอ านาจในการพิจารณาตัดสินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ 
 

        ประกาศ  ณ   วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 25๖4 
 

         
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต)  

        รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
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แนบท้ายประกาศ 1 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  

เรื่อง การรับสมัครและเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2564  (ประเภทท่ัวไป รอบ 2) 

......................................................... 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละสาขาต้องเข้าสอบตามสาขาท่ีสมัครในแต่ละคณะดังต่อไปน้ี  
 

คณะ / หลักสูตร / สาขา รายการ คะแนนเต็ม 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
   -  สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  
      และกีฬา 

ข้อสอบชุดที่  1 
  1)  ภาษาไทย 
  2)  ภาษาอังกฤษ 
  3)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

120 

ข้อสอบชุดที่  2 
  1)  คณิตศาสตร์ 
  2)  วิทยาศาสตร์ 

80 

สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
   -  สาขาสื่อสารการกีฬา 

ข้อสอบชุดที่  1 
  1)  ภาษาไทย 
  2)  ภาษาอังกฤษ 
  3)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

สอบสัมภาษณ์ 120 
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แนบท้ายประกาศ 2 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี  

เรื่อง การรับสมัครและเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  2564  (ประเภทท่ัวไป รอบ 2) 

 

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
 

 

วันที่สอบ เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
23 เมษายน 2564 ข้อสอบชุดที่ 1 

(ภาษาไทย – อังกฤษ – สังคม) 
(ส าหรับผู้สมัครสอบทุกสาขา) 

ข้อสอบชุดที่ 2 
(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 
(ส าหรับผู้ทีส่มัครสอบ 2 สาขา                  
คือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 

และคณะศิลปศาสตร์) 

- สอบสัมภาษณ์ 
(สอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ที่
สมัครสอบ 2 สาขา คือ              

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ    
และคณะศิลปศาสตร์) 

(สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สมัคร
สอบสาขาในคณะศิลปศาสตร์) 

 


