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ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64 (ประเภททั่วไป รอบท่ี 3) 
---------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา           
มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเ พ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                
วิทยาเขตมหาสารคาม  (ประเภททั่วไป รอบท่ี 3) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       

 1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      
 1.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา  จ านวน 2 คน 
 1.2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)      
            สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา    จ านวน 50 คน 
      

 2. คุณสมบัติผู้สมัคร      
 2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างการเรียนในภาคเรียน   
                      การศึกษาสุดท้าย    
 2.2  ไมเป็นโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 2.3  เป็นผู้มีความประพฤติท่ีดี   
      

 3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 3.1  ระเบียนผลการเรียน มีตราประทับของสถานศึกษา 
 3.2  ทะเบียนบ้าน 
 3.3  บัตรประจ าตัวประชาชน 
 3.4  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 3.5  หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีผูส้มัครที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานองคก์ารของรัฐ  
                       หรือรัฐวิสาหกิจ)  
 

 4. ก าหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ    
      4.1  รับสมัคร/ช าระค่าสมัครสอบ      6 - 18 พ.ค. 2564 
      4.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (www.tnsumk.ac.th)   19 พ.ค. 2564   
 4.3  สอบคัดเลือก (สอบออนไลน์)     20 พ.ค. 2564  
 4.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (www. tnsumk.ac.th)  21 พ.ค. 2564 
 4.5  รายงานตัว ช าระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา   24 - 31 พ.ค. 2564 
   ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย 
   ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา    
 

/5. วิธีการรับสมัคร... 
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 5. วิธีการรับสมัคร      
 5.1  ผู้สมัครเข้าศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา 
                       แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (www. tnsumk.ac.th)  
 5.2  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ จากสาขาที่เปิดรับสมัคร มีค่าสมัครดังนี้ 
  5.2.1 ค่าสมัคร 1 สาขา 300 บาท 
  5.2.2 ค่าสมัคร 2 สาขา 400 บาท 
 5.3  พิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ น าไปช าระเงินค่าสมัครสอบ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระ 
                       เงินภายในเวลาที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร โดยสามารถช าระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้ 
  5.3.1  ช าระเงินที่ งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขตมหาสารคาม   ภายหลังจากช าระเงินให้น า 
                                 ใบเสร็จฯพร้อมใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครตัวจริง มายื่นที่งานทะเบียน   
                                 และประมวลผล 
  5.3.2  ช าระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย โดยน าหลักฐานการช าระเงินจากธนาคาร พร้อมใบสมัครและ 
                                 หลักฐานประกอบการรับสมัครตัวจริง มาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
 5.4  ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบจากระบบฯ พร้อมติดรูปถ่ายบนบัตรประจ าตัวได้ตั้งแต่ 
                      วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
 5.5  วิทยาเขตจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 
 

 6. วิธีการสอบคัดเลือก 
 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  การสอบคัดเลือกและตารางการสอบคัดเลือกในแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศ 1,2 
      

 7. การรายงานตัวเข้าศึกษา 
 7.1  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวจากระบบ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว รายงานตัว  
                      ที่วิทยาเขต (วัน เวลา ตามท่ีก าหนดในข้อ 4.5) และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ไม่เกิน  30  
                      วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย) พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังรายการต่อไปนี้ 
 7.1.1  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท 
 7.1.2  ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา      200 บาท 
 7.1.3  ค่าคู่มือนักศึกษา 100 บาท 
 7.1.4  ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท 
 7.1.5  ค่าสมุดกิจกรรม 100 บาท 
 7.1.6  ค่าตรวจสุขภาพ 100 บาท 
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7.1.7  ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 บาท 
          (คุ้มครองเป็นเวลา 1 ปี นับจากเปิดภาคการศึกษา) 
7.1.8  เครื่องแต่งกาย(ไม่รวมชุดนักศึกษา) 3,500 บาท 
          แบ่งเป็น 

 - เสื้อวอร์ม 1 ตัว ,กางเกงวอร์ม 1 ตัว , เสื้อยืดคอปก 2 ตัว 
  เสื้อยืดคอกลม 2 ตัว ,กางเกงขาสั้น 1 ตัว ,เข็มขัด พร้อมหัวเข็มขัด 1 เส้น 

 - เนคไท ,เข็มกลัดติดเนคไท (นักศึกษาชาย) 
 - กระดุม ,เข็มตราสถาบันฯ (นักศึกษาหญิง) 

รวมเป็นเงิน  5,800 บาท 

8. การลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มาลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามก าหนดการ ข้อ 4.5 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

8.1  ค่าลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  8,500 บาท 
8.2  ค่าลงทะเบียนเรียน คณะศิลปศาสตร์     8,000 บาท 

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม               
โทร. 0 4371 1254 หรือ www.tnsumk.ac.th ในวัน เวลา ราชการ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่      พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 

(นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม 
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แนบท้ายประกาศ 1 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64 (ประเภททั่วไป รอบท่ี 3) 

-------------------------------- 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกในแต่ละสาขาต้องเข้าสอบตามสาขาที่สมัครในแต่ละคณะดังต่อไปนี้ 
 

คณะ/หลักสูตร/สาขา รายการสอบ คะแนนเต็ม 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) 
      สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

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

120 

ข้อสอบชุดที่ 2 
 1) คณิตศาสตร์ 
 2) วิทยาศาสตร์ 

80 

สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ศิลปศาสตร์ 
 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
      สาขาการบริหารจัดการกีฬา 

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

120 

สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
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แนบท้ายประกาศ 2 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  ๒๕64 (ประเภททั่วไป รอบท่ี 3) 

-------------------------------- 
 ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
 

วันท่ีสอบ เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.00 น. 
20 พ.ค. 2564 ข้อสอบชุดที่ 1 

(ภาษาไทย – อังกฤษ – สังคม) 
ส าหรับผู้สมัครสอบทุกสาขา 

ข้อสอบชุดที่ 2 
(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 
(ส าหรับผู้สมัครสอบสาขาใน 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 

(สอบสัมภาษณเ์ฉพาะผู้ทีส่มัครสอบสาขาในคณะศิลป
ศาสตร์อันดับเดียว) 

21 พ.ค. 2564 สอบสัมภาษณ/์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 

 


