ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป) รอบ 2
---------------------ด้วยมหาวิ ทยาลั ยการกีฬ าแห่ง ชาติ วิท ยาเขตอุ ดรธานี มี ความประสงค์ จะรับ สมัค รและ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภททั่วไป) รอบ 2 ในสาขา
ที่เปิดสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คณะและจานวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
๑.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย (๔ ปี) จานวน 51 คน
๑.2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขาสื่อสารการกีฬา (๔ ปี) จานวน 27 คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่าง
การเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
๒.1.๒ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
๒.1.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๒.1.๔ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดไปแสดง
๒.2 คุณสมบัติตามที่คณะวิชากาหนด ดังนี้
ที่
1
2

คณะ/สาขาที่สมัคร
คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
ศิลปศาสตร์

สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย (4 ปี)
สื่อสารการกีฬา (4 ปี)

คุณสมบัติที่กาหนด
แผนการเรียน
GPA
ไม่จากัด
2.00
ไม่จากัด

ไม่จากัด

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบในภายหลัง
ว่าข้อที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร
ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว
ก็ตามนอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดาเนินคดีอาญาทางกฎหมายด้วย
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ สาเนาระเบียนผลการเรียน มีตราประทับสถานศึกษา จานวน 2 ฉบับ
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
/3.5....

-23.5 หนั ง สื อ ยิ น ยอมจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด (กรณี ผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ หรื อ
พนักงานองค์กรของรัฐหรือวิสาหกิจ)
ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการรับสมัครของผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อ ง
ทุกฉบับ
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 พิ ม พ์ ใ บสมั ค รจากระบบการรั บ สมั ค รออนไลน์ บนเว็ บ ไซต์ ข องวิ ท ยาเขต
นาไปชาระเงินค่าสมัครสอบ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนดในประกาศ
รับสมัคร โดยสามารถชาระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
4.3.1 ชาระเงินที่งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขตอุดรธานี ชั้น 2 ตึกเอราวัณ
ภายหลัง การชาระเงิ นให้ นาใบเสร็จฯ พร้ อมใบสมั ครและหลัก ฐานการประกอบการรับสมัครตัวจริง มายื่ นที่
งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารเอราวัณ
4.3.2 ชาระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ภายหลังการชาระเงิน 3 วัน ให้ผู้สมัครพิมพ์
บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบจากระบบฯ แล้วนารูปถ่ายติดบนบัตรประจาตัวใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันเข้าสอบ
4.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบจากระบบรับสมัคร
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th/ พร้อมติดรูปบนบัตรประจาตัวผู้สอบได้ตั้ง แต่วัน ที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และนามาแสดงในวันสอบคัดเลือก
4.5 วิทยาเขตจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครผ่านธนาคารให้ส่ง ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
มายัง “งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 380 หมู่ 5
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000” วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครคณะ......” โดยจะยึดถือวันที่
7 มกราคม 2565 ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นวันสุดท้ายของส่ง หลักฐานการรับสมัครทาง
ไปรษณีย์
5. กาหนดการสมัคร
กิจกรรม
วัน/เวลา
สถานที่/รายละเอียดอื่นๆ
21 ก.พ. – 16 มี.ค. 65 - เว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th
5.1 รับสมัครและชาระค่าสมัครสอบคัดเลือก
(ในวันและเวลาราชการ)
- เว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
18 มี.ค. 65
- Facebook แต่ละคณะวิชา
4.3 สอบคัดเลือกออนไลน์
21 มี.ค. 65
รอประกาศ
- เว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th
5. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
23 มี.ค. 65
- Facebook แต่ละคณะวิชา
5. รายงานตัวเข้าศึกษา
29 มี.ค. 65
รอประกาศ
/6.เกณฑ์...

-36. 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 การสอบคั ด เลื อ กและตารางสอบคั ด เลื อ กในแต่ ล ะสาขา ให้ เ ป็ น ไปตาม
แนบท้ายประกาศ 1 และ 2
7. การรายงานตัวเข้าศึกษา
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลจากระบบฯ พร้อมติดรูปถ่ายหน้า
ตรงขนาด 1 นิ้ ว และส่ ง หลั ก ฐานประกอบการการรายงานตั ว มายั ง “งานทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 380 หมู่ 5 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000” ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรายการต่อไปนี้
7.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,8๐๐ บาท
7.2 ชาระค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย
3,610 บาท
8. การลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามาลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ในวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ/
คณะศึกษาศาสตร์
8,500 บาท
8.2 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย คณะศิลปศาสตร์
8,000 บาท
9. แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่ควรทราบ
9.๑ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่วิทยาเขตกาหนด
9.๒ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตอุดรธานี มีอานาจ
ในการพิจารณาตัดสินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖5

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตอุดรธานี

-4แนบท้ายประกาศ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครและเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป) รอบ 2
.........................................................
ผู้สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละสาขาต้องเข้าสอบตามสาขาที่สมัครในแต่ละคณะดังต่อไปนี้
คณะ / หลักสูตร / สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย (4 ปี)

ศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขาสื่อสารการกีฬา (4 ปี)

รายการ
คะแนนเต็ม
ข้อสอบชุดที่ 1
1) ภาษาไทย
120
2) ภาษาอังกฤษ
3) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อสอบชุดที่ 2
1) คณิตศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
ข้อสอบชุดที่ 1
1) ภาษาไทย
2) ภาษาอังกฤษ
3) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สอบสัมภาษณ์

80
ผ่าน/ไม่ผ่าน
120
ผ่าน/ไม่ผ่าน

-5แนบท้ายประกาศ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครและเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป) รอบ 2
ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
วันที่สอบ
21 มี.ค. 65

เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
ข้อสอบชุดที่ 1
(ภาษาไทย – อังกฤษ – สังคม)
(สาหรับผู้สมัครสอบทุกสาขา)

เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ข้อสอบชุดที่ 2
(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
- สอบสัมภาษณ์
(สาหรับผู้สมัครสอบสาขาใน
(สอบสัมภาษณ์สาหรับผู้ที่สมัครสอบ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ)
สุขภาพ)
(สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่สมัครสอบ
เพียงคณะศิลปศาสตร์คณะเดียว)

