ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป
***************************
ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อ เข้ าศึ กษาต่ อระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในวิท ยาเขต สั ง กัด สถาบั นการพลศึก ษา ประจาปีก ารศึก ษา 2562
ตามหลั ก สู ตรและสาขาวิช าที่เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะวิ ทยาเขต เพื่อ ให้ การรับ สมั ค รและสอบคัด เลื อ กเป็น ไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ สมั ค รและสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง (ประเภททั่วไป) ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2.1 สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
3.1 สาขาวิชา พลศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวน 20 คน
จานวน 20 คน
จานวน 60 คน
จานวน 100 คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.2 อยู่ระหว่างศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2.5 เป็นผู้มีความประพฤติและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบันการพลศึกษา
ทุกประการ
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
3.2 ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1, ปวช. , กศน. 1-ป. หรืออื่น ๆ) ฉบับสาเร็จการศึกษา หรือ
ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน สาหรับผู้ที่อยู่ระหว่างกาลังศึกษา พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
/3.5 กรณีผู้สมัคร...

-๒3.5 กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสือ
ยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดไปแสดง
3.6 สาเนาใบรับรองผลการแข่งขันกีฬาหรือเกียรติบัตรอื่น ๆ
4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
- ค่าสมัครเข้าเรียน 300 บาท
5. กาหนดการรับสมัคร
- ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562
6. ขั้นตอนการสมัคร
6.1 กรอกข้ อ มู ล ใบสมั ค รประเภททั่ ว ไป ผ่ า นเว็ บ ไซด์ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตตรั ง
(www.ipetr.ac.th) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก “ตกลง”
6.2 พิมพ์ใบสมัครจากรระบบ และดาวน์โหลดใบชาระเงินค่าสมัคร แล้วนาไปชาระเงินสมัครสอบที่
งานการเงินของวิทยาเขต หรือที่ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 22 มีนาคม
2562 ภายในเวลา 15.30 น. (กรณีชาระค่าสมัครผ่านธนาคารให้ส่งหลักฐานการชาระเงินและหลักฐานการ
สมัครที่งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
92140 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562)
6.3 ผู้สมัครที่ชาระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคาร ภายหลังการชาระเงินแล้ว 3 วัน ให้พิมพ์บัตร
ประจาตัวผู้เข้าสอบพร้อมติดรูปถ่ายแล้วนามาแสดงในวันสอบ
6.4 กรณี สมั ครที่ วิ ทยาเขต เมื่ อผู้ สมั ครช าระค่ าสมั ครสอบแล้ ว ให้ น าใบเสร็ จรั บเงิ นไปแสดงที่
งานทะเบียนและประมวลผล เพื่อติดต่อขอรับบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
6.5 การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อได้ชาระเงินค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้ งนี้ วิทยาเขต
จะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6.6 หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องยกเลิกการสมัครครั้งแรกก่อนจึงจะสมัครครั้ง
ต่อไปได้ และต้องชาระค่าสมัครสอบใหม่ทั้งหมด
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- วันที่ 25 มีนาคม 2562
8. การสอบคัดเลือก
8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
วัน/เดือน/ปี
1 เมษายน 2562

เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 – 10.30 น. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม)
(80 ข้อ)
10.30 – 12.00 น. ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา (60 ข้อ)
13.00 – 14.00 น. สอบสัมภาษณ์
14.00 เป็นต้นไป ทดสอบสมรรถภาพทางกายและกลไก
/8.2 คณะศิลปศาสตร์...

-๓8.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารจัดการกีฬา
วัน/เดือน/ปี
1 เมษายน 2562

เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 – 10.30 น. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคม) (80 ข้อ)
10.30 – 12.00 น. ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาการ
จัดการกีฬา (60 ข้อ)
13.00 – 14.00 น. สอบสัมภาษณ์
14.00 เป็นต้นไป ทดสอบสมรรถภาพทางกายและกลไก

8.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
วัน/เดือน/ปี
1 เมษายน 2562

2 เมษายน 2562
3 เมษายน 2562

เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 – 10.30 น. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคม) (80 ข้อ)
10.40 – 11.40 น. ความรู้พื้นฐานด้านพลศึกษาและสุขศึกษา
(60 ข้อ)
13.00 – 14.00 น. วัดแวดความเป็นครู (60 ข้อ)
09.00 เป็นต้นไป ทดสอบสมรรถภาพทางกายและกลไก
09.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
- วันที่ 22 เมษายน 2562
10. รายงานตัว
- วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตตรัง

