
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตสมุทรสาคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖6 (ประเภททั่วไป รอบ 2) 

                                                  ----------------------------- 
         ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตสมุทรสาคร มีความประสงคร์ับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 
(ประเภททั่วไป รอบ 2) ตามหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน ทั้งนี้ เพ่ือให้การรับสมัครและสอบคัดเลือก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับ
สมัครและสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตร/สาขาวิชา/และจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา 
    ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (4 ปี)     
    ๑.๒ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
 สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ) (4 ปี)       
    ๑.๓ คณะศึกษาศาสตร์ หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  
   สาขาพลศึกษา (4 ปี)  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
  หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รวม 5 ภาคเรียน   
 2.2 เป็นผู้ไม่มีโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือเป็นโรคทีส่ังคมรังเกียจ หรือเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา 
    2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 

3. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 3.1 ค่าสมัคร 1 สาขา จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท   
 3.2 ค่าสมัคร 2 สาขา จำนวนเงิน 400 บาท 
 3.3 ค่าสมคัร 3 สาขา จำนวนเงิน 500 บาท 
 ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

4. หลักฐานการรับสมัคร 
    4.1 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร 
 4.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ 
  หรอืสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  หรือเทยีบเทา่ 5 ภาคเรียน     จำนวน  ๒  ฉบับ   
 4.3 สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน  ๒  ฉบับ 
  

 /4.๔ สำเนาทะ... 
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 4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  ๒  ฉบบั 
 4.5 รูปถา่ยหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว    จำนวน  ๒  รูป 
 4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าม)ี หรือหลักฐานอ่ืน ๆ  จำนวน  ๒  ฉบับ 
 4.7 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น  ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือรับรอง เป็นต้น   

5. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก รายงานตัว และปฐมนิเทศ      

ลำดับที ่ กจิกรรม กำหนดการ หมายเหตุ 

5.1 
การรับสมัครและ 
การชำระค่าสมัคร 

วันท่ี 16 มกราคม 2566 
ถึง 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2566 

- พิมพ์ใบสมัครจากระบบออนไลน ์
นำไปชำระเงินค่าสมคัรที่ห้องงานการเงินฯ ช้ัน 2  
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร หรือชำระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทัว่ประเทศ 

5.2 ส่งหลักฐานการสมคัร 
ภายในวันท่ี  10 พฤษภาคม 

2566 

- ส่งใบสมัครทางไปรษณยี์ ตามคณะทีเ่ลือก 
อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตสมุทรสาคร  
- ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ตามคณะที่เลือกอันดับหนึ่ง          
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

5.3 
ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธ์ิสอบ
คัดเลือก 

วันที ่12 พฤษภาคม 2566 
- เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร http://www.tnsuskn.ac.th 

5.4 

สอบคัดเลือก 
 - สอบข้อเขียน 
 - สอบสัมภาษณ ์
 - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

วันท่ี 15 - 16 พฤษภาคม 
2566 

สถานทีส่อบ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
   - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
   - คณะศิลปศาสตร ์
   - คณะศึกษาศาสตร ์

5.5 
ประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธ์ิ 
เข้าศึกษา 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2566 
- เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร http://www.tnsuskn.ac.th 

5.6 รายงานตัวนักศึกษา วันท่ี 22 พฤษภาคม 2566 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ณ ห้องทะเบียนฯ ช้ัน 1 อาคารวทิยบริการ 

5.7 ปฐมนิเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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6. วิธีการรับสมัคร  
 6.1  ศึกษาประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                  
วิทยาเขตสมทุรสาคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖6 (ประเภททั่วไป รอบ 2) 
 ๖.๒  ผู้สมัครกรอกใบสมัครนักศึกษาออนไลน์จากเว็บไซต์ http://www.tnsuskn.ac.th เมนู “การรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน์” หรือ http://edu-skn.tnsu.ac.th:81/tnsu_skn/ent_user_register.php โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของคณะ และหลักสูตรที่เลือกก่อนกด “ตกลง” 
 6.๓ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจากระบบ นำไปชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก โดยสามารถเลือกชำระได้ ๒ ช่องทาง 
คือ ห้องงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร หรือ
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทัว่ประเทศ  
        นำใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงินและหลักฐาน
การสมัคร ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ตามคณะที่เลือกอันดับหนึ่ง 
 จ่าหน้าซองถึง รองคณบดีคณะ............................... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร    
137 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวัดสมุทรสาคร 74000 
วงเล็บมุมซองล่างขวา (รับสมัครนักศึกษา) เอกสารหลักฐานต้องส่งถึงคณะที่เลือกอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 
 6.๔ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
  6.๔.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  034435899 ต่อ 528 
  6.๔.2 คณะศิลปศาสตร์  034435899 ต่อ 524 
  6.๔.3 คณะศึกษาศาสตร์ 034435899 ต่อ 526      

7. การสอบคัดเลือก 
 ๗.๑ รายการสอบ 

คณะ/หลักสูตร/สาขา รายการ คะแนนเต็ม 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
       สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ 
       ออกกำลังกาย         

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

120 

ข้อสอบชุดที่ 2 
   1) คณิตศาสตร์ 
   2) วิทยาศาสตร์ 

80 

สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน 

คณะศิลปศาสตร์ 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)      
       สาขาสื่อสารการกีฬา 
       (หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ) 

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

120 

สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
           

/คณะ/หลักสูตร... 

http://edu-skn.tnsu.ac.th:81/tnsu_skn/ent_user_register.php
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คณะ/หลักสูตร/สาขา รายการ คะแนนเต็ม 

คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)    

       สาขาพลศึกษา (4ปี) 

 

 

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

120 

ข้อสอบชุดที่ 2 
   1) คณิตศาสตร์ 
   2) วิทยาศาสตร์ 

80 

ข้อสอบชุดที่ 3 
    1) ความถนดัทางวิชาชีพครูและ 
        วัดแววคร ู

50 

สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน 

7.2 ตารางสอบ 

วันที่สอบ เวลา  

วันที่ 15 พฤษภาคม 6566 

เวลา 09.00 – 10.30 น. 

ข้อสอบชุดที ่1 
1) ภาษาไทย 
2) ภาษาอังกฤษ 
3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(สำหรับผู้สอบทุกคณะ) 

เวลา 10.30 – 12.00 น. 

ข้อสอบชุดที่ 2  
คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 
(สำหรับผู้สอบ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ 
คณะศึกษาศาสตร์ ) 

เวลา 13.00 – 14.00 น 

ข้อสอบชุดที่ 3 
ความถนดัทางวิชาชีพครูและวัดแววครู 
(สำหรับผู้ที่สมัครสอบศึกษาคณะศึกษาศาสตร์) 

สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครสอบที่เลือกสาขาของคณะศิลปศาสตร์อันดบัเดียว 
 
 

/วันที่สอบ... 
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วันที่สอบ เวลา  

วันที ่16 พฤษภาคม 2566 

เวลา 0๘.๓0 – 1๒.๐0 น. 

สอบสัมภาษณ์ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ/คณะศึกษาศาสตร์) 

เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(สำหรับผู้สอบ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ 
คณะศึกษาศาสตร์ ) 

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัว  
  8.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา                              1,000 บาท 
  8.2 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา                                                       200 บาท 
  8.3 ค่าคู่มือนักศึกษา       100 บาท 
  8.4 คา่ประกันของเสียหาย                       500 บาท  
   รวม                   1,800 บาท  

9. เอกสารรายงานตัว  
 9.๑ รายงานตัววันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 
 9.๒ หลักฐานประกอบการรายงานตัว 
 วิทยาเขตนำหลักฐานการรับสมัครมาใช้เป็นหลักฐานการรายงานตัว และให้ผู้สมัครส่งหลักฐาน
เพ่ิมเติม ในกรณีทีห่ลักฐานเอกสารการรับรายงานตัวไม่ครบถ้วน ตามหลักฐานการรบัสมัครข้อ 4 

หมายเหตุ กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส่งหลักฐานเอกสาร สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ฉบับสำเร็จการศึกษา) จะต้องนำส่งหลักฐานเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อยใน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม 2566 หากเกินกำหนดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จะไม่ประกาศ
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน (ตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร) 
และจะไม่คืนเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา      

10. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ            
   10.1 ค่าเครื่องแต่งกายชุดฝึก และอุปกรณ์ (ชาย)   4,880 บาท 
  10.2 ค่าเครื่องแต่งกายชุดฝึก และอุปกรณ์ (หญิง)   4,850 บาท 
  10.3 ค่าประกันอบุัติเหตุ                      400 บาท  
  10.4 ค่ากิจกรรมตลอดหลักสูตร                      500 บาท  

11. การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบยีนเรียน  
  ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์  และชำระค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา                
ทั่ วประเทศ หรืองานการเงินและบัญชี  ชั้ น  2  อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬ าแห่ งชาติ                  
วิทยาเขตสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2566 
  
 

/11.1 คณะวิทยาศาสตร์… 



 ๖ 

   11.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   8,500 บาท 
  11.2 คณะศิลปศาสตร์ 8,000 บาท 
  11.3 คณะศึกษาศาสตร์ 8,500 บาท 

หมายเหตุ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่มารายงานตัว และไมช่ำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  16  มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  บุญคงเสน) 
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร                                                  


