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แนบท้ายประกาศ 1 
ประกาศมหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาติ วทิยาเขตมหาสารคาม 

เรื่อง  เรียกลําดับสํารองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564 
ประเภทโควตา 

--------------------------------------------- 
ขั้นตอนการรายงานตัวผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจําปีการศึกษา 2564 
ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ขั้นตอนที ่1 การยืนยันสทิธิผ์ูม้ีสทิธิ์สําหรับผู้สอบผ่าน 
คณะฯ ยืนยนัสิทธิ์สําหรบัผูส้อบผ่านประเภทโควตา พร้อมตัวสํารองในระบบ e-education 

ขั้นตอนที ่2 ผูม้ีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อดําเนินการรายงานตัว ผ่านระบบการรับสมคัรนกัศกึษาหน้าเว็บเพ็จ 
ดําเนินการกรอกข้อมูลรายงานตัวโดยเข้าไปยัง www.tnsumk.ac.th ผ่านระบบรายงานตัว       

พร้อมพิมพ์เอกสารการรายงานตัว 1 แผ่น ติดภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ลงลายมือช่ือให้
เรียบร้อย และดําเนินการบันทึกขนาดรูปร่าง ดังนี้ 

1) นําใบรายงานตัวส่งไปรษณยี์ตามคณะที่ตนสอบได้(1.1) และอัพโหลดรูปถ่าย(1.2)
 1.1 ที่อยู่จัดสง่ คณะ........ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เลขที่2             

      ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม 44000 
 1.2 ลิงค์อปัโหลดรูปถ่าย https://forms.gle/mVF8rYQXDxqLjkGX8 

2) เข้าไปกรอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดรูปร่างเพือ่รับชุดฝกึปฏบิัติ (ชุดกีฬา) โดยหน่วยเป็นนิ้ว
ตามลิงค ์ https://forms.gle/mVF8rYQXDxqLjkGX8

3) ชําระเงินรายงานตัว (แยกโอน 2 บัญชี) ตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 ค่าขึน้ทะเบียนนกัศกึษา 

* ชําระที่ ธ.กรุงไทย บัญชี 4096060712 ชื่อ สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขต
มหาสารคาม

 - ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท 
 - ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา    200 บาท 
 - ค่าคู่มือนักศึกษา   100 บาท 
 - ค่าประกนัของเสียหาย    500 บาท  

รวม 1,800 บาท 
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 3.2 ค่าเคร่ืองแต่งกาย ประกันอบุัติเหต ุตรวจสุขภาพ และสมุดกิจกรรม 
          * ชําระที่ ธ.ทหารไทย บัญชี 4382540799  ชื่อ มูลนธิิปรีดา รอดโพธิท์อง- 
     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

 - เครื่องแต่งกาย (ไม่รวมชุดนักศึกษา)  3,500 บาท 
 แบง่เปน็ 
 - เสื้อวอร์ม 1 ตัว ,กางเกงวอร์ม 1 ตัว  
 เสื้อยืดคอปก 2 ตัว เสื้อยืดคอกลม 2 ตัว  
 กางเกงขาสัน้ 1 ตัว ,เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัด 1 เส้น 
 - เนคไท ,เข็มกลัดติดเนคไท (นักศึกษาชาย) 
 - กระดุม ,เข็มตราสถาบนัฯ (นักศึกษาหญิง) 
 - ค่าสมุดกิจกรรม       100 บาท 
 - ค่าตรวจสุขภาพ       100 บาท 
 - ค่าประกนัอุบัติเหตุ      300 บาท 
 รวม      4,000 บาท 
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4) นําใบเสร็จท้ัง 2 บัญชี ถ่ายรูป/สแกน แล้วอัพข้อมูลไปที่
https://forms.gle/mVF8rYQXDxqLjkGX8

5) เสร็จสิน้ขัน้ตอนการรายงานตัว ถ้าหากไม่อัพใบเสร็จท้ัง 2 ฉบบั ทางมหาวิทยาลัยจะถอืว่า
ท่านสละสิทธ์ิ และจะเรียกตัวสํารองทนัที

ขั้นตอนที ่3 การลงทะเบียนเรียนหลังจากขึ้นทะเบียนเปน็นักศกึษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยจะออกรหัสนักศึกษา หลังจากนัน้ให้ดําเนนิการลงทะเบียนเรียนตามขั้นตอนดังนี ้

1. เข้าไปกรอกรหัสนักศึกษาในระบบ

2. เข้าไปท่ีหนา้ลงทะเบียนเรยีน

3. กดยืนยันการลงทะเบียนเรียน และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน

4. ชําระค่าลงทะเบียนเรียน โดยโอนเข้าบญัชี
* ชําระที่ ธ.กรุงไทย บญัช ี4096060712 ช่ือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม

 - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  8,500 บาท 
 - คณะศึกษาศาสตร์  8,500 บาท 
5. เสร็จสิน้กระบวนการลงทะเบียนเรียน

หมายเหต ุใหน้ักศกึษาเก็บใบเสร็จทั้งหมดไว้กับตนเองเป็นอย่างดี ห้ามทําหายเนื่องจากเป็น
ใบเสร็จที่ออกโดยธนาคาร ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไมม่ีตน้ข้ัวใบเสร็จดงักล่าว  
(แนบปฏทิินการศึกษาไปใหก้ับประกาศดว้ย)




