
คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 
วิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังนี้ 
 1. การสมัครสอบคัดเลือกมีวิธีดังนี้ 
 1.1 เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไปที่ www.tnsu.ac.th คลิกเลือกเมนู  
“วิทยาเขต” ดังรูปที่ปรากฏ 

 
 
 1.1.1 หลังจากท่ี คลิกเลือกเมนูวิทยาเขตท่ีประสงค์จะสมัคร “ตรัง” หน้าจอจะปรากฏดังภาพ ให้
คลิกเมนู “สมัครเรียนออนไลน์” ดังรูปที่ปรากฏ 

 
  

 

http://www.tnsu.ac.th/


 1.1.2 หลังจากท่ี คลิกเลือกเมนู “สมัครเรียนออนไลน์” หน้าจอจะปรากฏดังภาพ  

 
 
 1.1.3 หลังจากนั้น ให้กรอกข้อความในช่องว่างให้ครบถ้วน ดังรูปทีป่รากฏ หลังจากที่กรอกข้อมูล
เสร็จแล้วให้คลิก “เข้าสู่การกรอกข้อมูลผู้สมัคร” ดังปรากฏในภาพ  

 
 
 1.1.4 หลังจากท่ีคลิกเลือกเมนู “เข้าสู่การกรอกข้อมลูผู้สมัคร” หน้าจอจะปรากฏดังภาพให้เลือก
อันดับคณะที่จะเข้าศึกษา และกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนในช่องว่าทุกช่องโดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย  
( * ) ดังปรากฏในภาพ 

 

 



 1.1.5 หลังจากท่ีคลิกเลือกเมนู และกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนในช่องว่าทุกช่องเรียบร้อยแล้ว
ให้กดตรงเมนู “ตกลง”  

 1.1.6 เมื่อพิมพ์เอกสารแล้วให้ไปที่หน้าเว็บไซต์ www.ipetr.ac.th คลิกท่ีเมนู “ใบชำระค่าสมัคร
ผ่านธนาคาร เลือกคณะที่สมัครเรียน”  

 1.1.7 เมื่อพิมพ์เอกสารแล้วให้ไปชำระเงินที่ธนาคารตามกำหนดท้ายใบสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipetr.ac.th/


 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

1. ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีสถานที่จัดการเรียนการสอน  17 แห่ง คือ 
 1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  
 111 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0-7566-3245,0-7561-1938  
 โทรสาร 0-75663-638 http://www.ipekrabi.ac.th 
 2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ   
 69 หมู่ 3 ถ.รังสิต-องค์รักษ์ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2546-1301 
 http://www.ipebk.ac.th 
 3. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  
 111 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-38805-4192-4 
 http://www.tnsucbi.ac.th 
 4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  
 239 ถ.องค์การบริหารจังหวัดสาย 2 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3600 โทรศัพท์ 0-4481-2088 
 http://www.tnsuc.ac.th 
 5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 
 140 ถ.สายเอเชีย ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 26190 โทรศัพท์  0-7764-2930 
 http://www.ipecp.ca.th 
 6. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  
 68 / 1 ถนนสนามกีฬา ต. ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์  0-5322-3320  
 โทรสาร 053–223163 http://www.ipecm.ac.th 
 7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  
 90 หมู่ 1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-7520-4755  
 โทรสาร 0-7528-0109 http://www.ipetr.ac.th 
 8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  
 30 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7089, 0-5673-7092  
 http://www.ipepb.ac.th 
 9. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
 144/4 ถ.มหาสารคาม-โกสุมพิสัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4372-1528  
 http://www.ipemk.ac.th 
 10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา  
 129 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7321-2899 โทรสาร 0-7322-2608 
 http://www.ipeyala.ac.th 
 
 

http://www.ipeyala.ac.th/


 11. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง    
  398 หมู่ 15 ถนนจามเทวี ต.แฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0- 5421-8311,  
 โทรสาร 0-5422-1544 http://www.ipelp.ac.th 
  12. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ  
 771 ถ.ทองมาก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2645 http://www.ipessk.ac.th 
 13. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  
 137  ถ.สมุทรสาคร-โคกขาม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  74000  
 โทรศัพท์ 0-3443-5899  โทรสาร 0-3441-1719 ต่อ 103 http//www.ipesk.ac.th 
 14. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย   
 1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5565-1091-3 http//www.ipest.ac.th 
 15. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
 1 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3554-5744-5  
 โทรสาร 0-3555-5263 http//www.ipesp.ac.th 
  16. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง  
 39 หมู่ 8 ถนนสายเอเชีย ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 โทรศัพท์.035-866240-1  
 โทรสาร. 035-866203  http//www.ipeat.ac.th 
 17. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี   
 380 ถ.อุดร-หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท ์0-4222-2900  www.ipeud.ac.th 

 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3805-4218,  
0-38015-4222, 0-3805-4235 โทรสาร. 0-3805-4219 

2. การจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  ดังต่อไปนี้ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
-  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 

    -  สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสุขภาพ   
-  สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา  

 คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  
- สาขาการบริหารจัดการกีฬา  
- สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
- สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
- สาขาสื่อสารการกีฬา  



 คณะศึกษาศาสตร์  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 
- สาขาพลศึกษา (4 ปี) 
- สาขาสุขศึกษา (4 ปี) 
- สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) 
- สาขาพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ (4 ปี) 

3.  อัตราค่าธรรมเนียม 
 3.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก 
  - ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1 สาขา      300 บาท 
  - ค่าสมัครสอบคัดเลือก 2 สาขา      400  บาท 
  - ค่าสมัครสอบคัดเลือก 3 สาขา      500  บาท 
 3.2 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา      1,000 บาท 
 3.3 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา       200  บาท 
 3.4 ค่าคู่มือนักศึกษา        100  บาท 
 3.5 ค่าประกันของเสียหาย       500  บาท 
 3.6 ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย         
   - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   
  ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ      8,500 บาท 
  ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ           4,250 บาท 
 - คณะศิลปศาสตร์ 
  ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ      8,000 บาท 
  ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ           4,000 บาท 
  - คณะศึกษาศาสตร์ 
  ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ      8,500 บาท 
  ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ           4,250 บาท 

รายละเอียดของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติดูได้ที่ www.tnsu.ac.th 

4. หลักฐานการสมัคร 

     4.1 ระเบียนผลการเรียนมีตราประทับของสถานศึกษา 

     4.2 ทะเบียนบ้าน 

     4.3 บัตรประจำตัวประชาชน 

     4.4 หลักฐานดารเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

     4.5 หนังสือยินยอมจากต้นสังกัด (กรณีผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือ

 รัฐวิสาหกิจ) 

 

http://www.tnsu.ac.th/


5.  กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

     5.1  รับสมัครพร้อมกันทั้ง 17 วิทยาเขต ระหว่าง วันที่ 11 ธ.ค. 62 – 24 ม.ค. 63 

     5.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 ม.ค. 63 

     5.3  สอบคัดเลือก วันที่ 1-2 ก.พ. 63 

     5.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 ก.พ. 63 

     5.5  รายงานตัว/ปฐมนิเทศ แต่ละวิทยาเขตเป็นผู้กำหนด 

     5.6  การลงทะเบียนเรียน และวันเปิดภาคเรียน ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

           หมายเหตุ  การรับสมัครและสอบคัดเลือกในช่วงเวลาหลังจากที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขต และให้รายงานสถาบันการพลศึกษาทราบ 

6.  ขั้นตอนการสมัคร 

     6.1  ผูส้มัครเข้าศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ บนเว็บไซต์ของวิทยาเขตท่ีประสงค์ 
จะเข้าศึกษา 
 6.2  ผู้สมัครเขา้ศึกษาสามารถเลือกสมัครได้ 3 อันดับจากสาขาที่คณะเปิดรับสมัครมีค่าสมัคร ดังนี้  
 -  ค่าสมัคร 1 สาขา 300 บาท  
  -  ค่าสมัคร 2 สาขา 400 บาท  
 -  ค่าสมัคร 3 สาขา 500 บาท  
 6.3  พิมพ์ใบสมัครจากระบบฯ นำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้  
ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดในประกาศรับสมัคร โดยสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้ 
  -  ชำระเงินที่ งานการเงินและบัญชีของวิทยาเขต ภายหลังจากการชำระเงินให้นำใบเสร็จฯ พร้อม 
ใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครตัวจริง มายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล 
  -  ชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย โดยนำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร พร้อมใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครตัวจริง มาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
 6.4  ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากระบบฯ พร้อมติดรูปถ่ายบนบัตรประจำตัวได้ตั้งแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
 6.5  วิทยาเขตจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 

 หมายเหตุ ให้วิทยาเขตเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครและห้ามมิให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่าย ในการทำสำเนาเอกสารดังกล่าว 
 

 

 

 

 

 



สถานที่ติดต่อมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน สถานทีต่ิดต่อ รายช่ือผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 
1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ 

111 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่
ใหญ ่อ.เมือง จ.กระบี่ 
81000 

นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ 0-7566-3638 

2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกรุงเทพ 

69 หมู่ 3 ถ.รังสิต-องค์
รักษ์ ต.บึงน้ำรักษ์  
อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 

ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 0-2549-1301 

3. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชลบุรี 

111 หมู่ 1 ต.หนอง
ไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000 

นายปรีชา  ศรีเขียวพงษ์ 0-3805-4392 

4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ 

239 หมู ่4 ถ.องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสาย 
2 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ชัยภูมิ 36000 

ผศ.ดร.อนันต์  เมฆสวรรค์ 0-4481-2088 

5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชุมพร 

140 หมู่ 8 ต.ขุนกระทิง 
อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 

นายณัฐกร  หงส์เจริญกรุง 0-7764-2930 

6.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

68/1 ถนนสนามกีฬา  
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์ 0-5321-3269 

7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง 

90 ม.1 ต.ทุ่งกระบือ  
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

ผศ.เสนีย์  นิลทจันทร์ 0-7529-1446 

8. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 

30 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-
หล่มสัก ต.สะเดียง  
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
67000 

ผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา 0-5673-7089 

9. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 

2 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
44000 

นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต 0-4371-1254 

10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตยะลา 

129 ถนนเทศบาล 3 ต.
สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 

ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว 0-7321-2899 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัย/สถาบัน สถานที่ติดต่อ รายช่ือผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 
11. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตลำปาง 

398 หมู่ 15 ถถนนจาม
เทวี ตำบลบ่อแฮ้ว 
อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง 

นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ 0-5421-8311 

12. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตศรีสะเกษ 

771 หมู่ 10 ถ.ทองมาก 
ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะ
เกษ 33000 

ผศ.ส.อ.สุทัศน์ สีแก้วเขียว 0-4561-2645 

13. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

137 หมู่ 3 ถ.
สมุทรสาคร-โคกขาม  
ต.บางหญ้าแพรก  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

ผศ.พิทยา  บุญคงเสน 0-3443-5899  
ต่อ 555 

14. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสุโขทัย 

1 หมู่ 7 ต.บ้านกล้วย  
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 

ผศ.ดร. ณัฐพัชร์  พูลสวัสดิ์ 0-5565-1092 

15. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

1 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน 
ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง  
จ.สุพรรณบุรี 72000 

นายสมชาย  ประเสริฐศรี 0-3554-5744 

16. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอ่างทอง 

39 หมู่ 8 ถ.สายเอเชีย 
ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.
อ่างทอง 14140 

ผศ.ดร.ธงชัย  สุขด ี 0-3561-0714 

17. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตอุดรธานี 

380 หมู่ 5 ถ.อุดรธานี-
หนองบัวลำภู  
ต.หมากแข้งอ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต 0-422-3593 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


