
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
เร่ือง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี                 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป) รอบ 4 
---------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครและ                
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภทท่ัวไป) รอบ 4 ในสาขา            
ท่ีเปิดสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (๔ ปี)  จ านวน 3 คน 
๑.2  คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

   - สาขาส่ือสารการกีฬา (๔ ปี)  จ านวน 22 คน 

  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่าง

การเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย 
  ๒.1.๒  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา 
      ๒.1.๓  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  ๒.1.๔  กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  

จะต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดไปแสดง 

๒.2 คุณสมบัติตามที่คณะวิชาก าหนด  ดังนี้ 

ท่ี 
คณะ/สาขาท่ีสมัคร คุณสมบัติท่ีก าหนด 

คณะ สาขา แผนการเรียน GPA 
1 วิทยาศาสตร์การกีฬา 

และสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ                 
การออกก าลังกาย (4 ปี) 

ไม่จ ากัด 2.00 

2 ศิลปศาสตร์ ส่ือสารการกีฬา (4 ปี) ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 

      หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบในภายหลัง
ว่าข้อท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอมแปลงเอกสาร 
ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว             
ก็ตามนอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีอาญาทางกฎหมายด้วย 

๓.   หลักฐานการสมัคร 
      ๓.๑  ส าเนาระเบียนผลการเรียน มีตราประทับสถานศึกษา จ านวน  2  ฉบับ 
      3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
      3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  

    3.4  ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้าม)ี จ านวน 1 ฉบับ 
     /3.5.... 
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3.5  หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีผู้สมัครท่ีเป็นข้าราชการ หรือ 
พนักงานองค์กรของรัฐหรือวิสาหกิจ) 

    ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการรับสมัครของผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 ๔.   การรับสมัคร 

   4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์  
http://www.tnsuudn.ac.th/ 

       4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถเลือกสมัครได้  2  อันดับจากสาขาท่ีคณะเปิดรับสมัคร                                      
มีค่าสมัครดังนี้ 

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

 4.3 พิมพ์ใบสมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์  บนเว็บไซต์ของวิทยาเขต                  
น าไปช าระเงินค่าสมัครสอบ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนดในประกาศ                
รับสมัคร โดยสามารถช าระเงินค่าสมัครได้  2 ช่องทาง ดังนี้ 

                 4.3.1  ช าระเงินท่ีงานการเงินและบัญชีของวิทยาเขตอุดรธานี ช้ัน 2 ตึกเอราวัณ 
ภายหลังการช าระเงินให้น าใบเสร็จฯ พร้อมใบสมัครและหลักฐานการประกอบการรับสมัครตัวจริง มายื่นท่ี                
งานทะเบียนและประมวลผล ช้ัน 2 อาคารเอราวัณ 
       4.3.2  ช าระเงินท่ี ธนาคารกรุงไทย ภายหลังการช าระเงิน 3 วัน ให้ผู้สมัครพิมพ์
บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจากระบบฯ แล้วน ารูปถ่ายติดบนบัตรประจ าตัวใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันเข้าสอบ 

4.4  ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจากระบบรับสมัคร
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th/ พร้อมติดรูปบนบัตรประจ าตัวผู้สอบได้ต้ังแต่วันท่ี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ และน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

          4.5  วิทยาเขตจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน 
          หมายเหตุ  ผู้สมัครท่ีสมัครผ่านธนาคารให้ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
มายัง “งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 380 หมู่ 5 
ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000” วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครคณะ......” โดยจะยึดถือวันท่ี 
13 พฤษภาคม 2565 ท่ีท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงรับเป็นวันสุดท้ายของส่งหลักฐานการรับสมัครทาง
ไปรษณีย์ 

5.   ก าหนดการสมัคร 
กิจกรรม วัน/เวลา สถานที่/รายละเอียดอื่นๆ 

5.1 รับสมัครและช าระค่าสมัครสอบคัดเลือก 
6 - 13 พฤษภาคม 2565 
(ในวันและเวลาราชการ) 

- เว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th 
 

5.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 16 พฤษภาคม 2565 
- เว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th 
- Facebook แต่ละคณะวิชา 

5.3 สอบคัดเลือกออนไลน์ 17 พฤษภาคม 2565 รอประกาศ 

5.4 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2565 
- เว็บไซต์ http://www.tnsuudn.ac.th 
- Facebook แต่ละคณะวิชา 

5.5 รายงานตัวเข้าศึกษา  23 พฤษภาคม 2565 รอประกาศ 
     

 
/6.เกณฑ์... 
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6.  เกณฑ์การคัดเลือก 
        6.1 วิชาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ส าหรับผู้สมัครท่ีเลือก
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
            6.2 วิชาความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ ส าหรับผู้สมัครท่ีเลือกสาขาส่ือสารการกีฬา 

  6.3  สอบสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ การสอบคัดเลือกและตารางสอบคัดเลือกในแต่ละสาขา ให้เป็นไปตาม                                         

แนบท้ายประกาศ 1  
7.  การรายงานตัวเข้าศึกษา 

    ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลจากระบบฯ พร้อมติดรูปถ่ายหน้า
ตรงขนาด 1 นิ้ว และส่งหลักฐานประกอบการการรายงานตัวมายัง “งานทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 380 หมู่ 5 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000” ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  1,8๐๐  บาท 

8.   การลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
       ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามาลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี ในวันท่ี 23 – 31 พฤษภาคม 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         8.1  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 8,500 บาท 
         8.2  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย คณะศิลปศาสตร์    8,000 บาท 

9.   แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่ควรทราบ 
        9.๑  นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนตามวัน เวลาและ
สถานท่ีท่ีวิทยาเขตก าหนด 
            9.๒  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี มีอ านาจ                    
ในการพิจารณาตัดสินปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖5 
 
 

 
             

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต)  
        รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 
 



 
แนบท้ายประกาศ 1 

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอุดรธานี 
เร่ือง การรับสมัครและเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป) รอบ 4 
 
 

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
 
 

วันที่สอบ เวลา 09.00-10.00 น. เวลา 10.30-11.30 น. เวลา 13.00 เปน็ต้นไป 
17 เมษายน 2565 วิชาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาและสุขภาพ 
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือกสาขา 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 

การออกกาลังกาย) 

วิชาความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ 
(ส าหรับผู้สมัครที่เลือก 
สาขาสื่อสารการกีฬา) 

สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 


