ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2562
....................................................................................................
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี กาหนดการรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสู ตร
1.1 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
1.2 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร 4 ปี ) สาขาวิชาพลศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา
2.1 สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2 มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิต ไม่มีมีโรคประจาตัวที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
2.3 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยและไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
2.4 มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู สาหรับผูท้ ี่จะเข้าศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา
2.5 ผูส้ าเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศหรื อเป็ นชาวต่างประเทศ ต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
การเทียบระดับชั้นวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อจากหน่วยงานที่กากับดูแลทางการศึกษา
ของรัฐบาลแต่ละประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรื อสถานทูต สถานกงศุล รับรองว่าหลักฐาน
การศึกษาที่ผสู ้ มัครนามาเป็ นหลักฐานประกอบการสมัคร เป็ นหลักสู ตรที่รัฐบาลของแต่ละประเทศ
กาหนด และเป็ นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
3. วิธีการสมัครเข้ าศึกษา
3.1 สมัครด้วยตนเองที่สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา อาคาร 12
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี ระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-17.00 น.
3.2 ส่ งใบสมัครทางไปรษณี ย ์ โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th แล้วส่ งใบ
สมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา ทางไปรษณี ยไ์ ปที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี ทีอ่ ยู่ 16/10 ถนนทวีวฒ
ั นา แขวง/เขตทวีวฒ
ั นา กรุ งเทพมหานคร 10170
4. เอกสารการสมัครเป็ นนักศึกษา
4.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ชุด
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
,, 2 ชุด
4.3 สาเนาวุฒิการศึกษา
,, 2 ชุด
4.4 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
,, 2 ชุด

5. ค่ าธรรมเนียมในการสมัคร
5.1 ผูส้ มัครด้วยตนเองจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและคู่มือนักศึกษา
จานวน 500 บาท
5.2 ผูส้ มัครทางไปรษณี ย ์ ให้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครโดยโอนเงินค่าสมัครจานวน 500 บาท
ผ่านบัญชีธนาคารกรุ งเทพ สาขา มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี ชื่อบัญชี มหาวิยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
เลขทีบ่ ัญชี 047-8-000011 แล้ วแฟ็ กซ์ หลักฐานการโอนเงินไปทีฝ่ ่ ายการเงิน หมายเลขโทรสาร
02-800-68006 และสาเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
6. กาหนดการรับสมัคร
6.1 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2562
6.2 การทดสอบวัดแววความเป็ นครู สาหรับผูส้ มัครสาขาวิชาพลศึกษา วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
6.3 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
6.4 การชาระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
6.5 การปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน 2562
6.6 การเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562
7. สวัสดิการเพือ่ การศึกษา
7.1 หอพักสวัสดิการ
ค่าหอพัก ค่าน้ าประปา ไฟฟ้ า ฟรี ตลอดหลักสู ตร เป็ นห้องพัดลม
7.2 หอพักแบบเช่ารายเดือน
ค่าหอพักเดือนละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าน้ าประปา ไฟฟ้ า) พักได้ -3 คน พร้อมเฟอร์ นิเจอร์
เครื่ องปรับอากาศและระบบกล้องวงจรปิ ด
7.3 มีระบบ E-BOOK
7.4 นักศึกษาสามารถยืน่ กูค้ ่าเล่าเรี ยนและค่าครองชีพ รายเดือน จากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
(กยศ.) ได้
8. ติดต่ อสอบถาม
ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9355495
ID LINE : prakit.rugby
E-MAIL : prakitsport@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

