
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ที่ตั้ง 
 

 1. วิทยาเขตสงขลา  มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ 2 แหง คือ 

  1.1 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท 074-317600-1 มีพ้ืนที่ 160 ไร ปจจุบัน 
ใชจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   1.1.1 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

   1.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

  1.2 ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 24 ไร ปจจุบันเปนท่ีตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 2. วิทยาเขตพัทลุง มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ 2 แหง คือ 
  2.1 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท 074-609600 มีพ้ืนที่ 3,500 ไร ปจจุบัน 
ใชจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
   2.1.1 ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
   2.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  2.2 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 1,500 ไร เปนสํานักงานวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน 
 

การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 

  ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในคณะ/สาขาวิชาตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี 

 1. วิทยาเขตสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
  1.1 คณะศึกษาศาสตร   
   1.1.1 เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา  
   1.1.2 เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตรวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา 
   1.1.3 เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร ในสาขาวิชาศิลปศึกษา 
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   1.1.4 เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตรวมกับคณะวิทยาศาสตร ในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาชีววิทยา 
   1.1.5 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา และสาขาวิชา 
การวัดและประเมินทางการศึกษา 
  1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   1.2.1 เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร 
   1.2.2 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา
มลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาประวัติศาสตร 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
   1.2.3 เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   1.2.4 เปดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร 
  1.3 คณะศิลปกรรมศาสตร 
   1.3.1 เปดสอนหลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล  และสาขาวิชา 
ดุริยางคศาสตรไทย 

   1.3.2 เปดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป สาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

  1.4 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
   1.4.1 เปดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
   1.4.2 เปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
   1.4.3 เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชา
การตลาด และสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ  
  1.5 คณะนิติศาสตร 
   เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
  1.6 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
   เปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยตุิธรรม 
 

 2. วิทยาเขตพัทลุง อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
  2.1 คณะวิทยาศาสตร 
   เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาฟสิกส 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํ้า สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม 
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  2.2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
   เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

  2.3 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
   2.3.1 เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา 
   2.3.2 เปดสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

   2.3.3 เปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

  2.4 คณะนิติศาสตร  
   เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
  2.5 คณะวิศวกรรมศาสตร 
   เปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  และสาขาวิชาวิศวกรรม
ยางและพอลิเมอร 
  2.6 คณะพยาบาลศาสตร 
   เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
  2.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
   เปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
 

 

 

 

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ไดที่  
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th 

เว็บไซตภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 
 

  

 TCAS62  4 410/742



การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 รอบที่ 4 Admission ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
……………………………………………………………..……. 

 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
รอบท่ี 4 Admission ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 

 1. คุณสมบัติทั่วไป 

  1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สายสามัญ หรือเทียบเทา ตามแผนการเรียนที่กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ในขอ 2 

  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ไมต่ํากวา 2.00  
  1.3 เปนผูมีความประพฤติดี 
  1.4 มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติ  
ที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
  1.5 ไมเปนผูที่ไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประจําปการศึกษา 2562 ไวแลว 
 

 2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจํานวนรับ  
 

รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

วิชาที่ใช
คัดเลือก 

  คณะศึกษาศาสตร    
02240100105 กศ.บ.เคมี   15 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  

สายสามัญ แผนการเรียนวิทย – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

GAT 

PAT2 

PAT5 

02240100106 กศ.บ.ชีววิทยา    15 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

GAT 

PAT2 

PAT5 

02240100108 กศ.บ.ฟสิกส  15 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

GAT 

PAT2 

PAT5 

02240100109 กศ.บ.ภาษาไทย   4 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

GAT 

PAT5 

02240100110 กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   10 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 

GAT 

PAT5 
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

วิชาที่ใช
คัดเลือก 

02240100112 กศ.บ.สังคมศึกษา   10 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

GAT 

PAT5 

 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ    
02240100701 บช.บ.การบัญช ี  10 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  

สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตรตลอดหลักสูตร  
ม.ปลาย ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

GAT 

PAT1 

02240100703 บธ.บ.การตลาด    5 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

GAT 

PAT1 

02240100704 บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ   25 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

GAT 

PAT1 

02240100705 ศ.บ.เศรษฐศาสตร   30 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00 

3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตรตลอดหลักสูตร  
ม.ปลาย ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร  
ไมต่ํากวา 2.00 

GAT 

PAT1 

 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    
02240100501 พท.บ.การแพทยแผนไทย  5 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  

สายสามัญ แผนการเรียน วิทย – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 

GAT 

PAT2 

02240100502 วท.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา 10 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.30 

GAT 

PAT2 
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รหัส ชื่อคณะ/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

วิชาที่ใช
คัดเลือก 

02240100503 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  
สายสามัญ แผนการเรียน วิทย – คณิต 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.30 

GAT 

PAT2 

 คณะพยาบาลศาสตร    
02240101001 พย.บ.พยาบาลศาสตร 10 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ัน ม.6  

สายสามัญ แผนการเรียน วิทย – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.75 

3. มีสวนสูงไมต่ํากวา 150 เซนติเมตร 
4. ไมเปนตาบอดสีทั้งสองขางอยางรุนแรงและ
ไมมีความบกพรองทางการไดยินแบบถาวรที่
เปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือฝกปฏิบัติใน
วิชาชีพพยาบาล โดยมีใบรับรองแพทยเปน
หลักฐาน 

GAT 

PAT2 

 

  หมายเหตุ หากผูสมัครเขาศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไมถูกตองครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไมมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษา และ/หรือปรับตก
สัมภาษณทันที 
 

 3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
การดําเนินงาน ระยะเวลา 

รับสมัครผานระบบ TCAS ทาง website : https://student.mytcas.com/th  
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

9 – 19 พฤษภาคม 2562 

ชําระเงินคาสมัคร  9 – 19 พฤษภาคม 2562 
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 29 พฤษภาคม 2562 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณของมหาวิทยาลัยทักษิณ สอบสัมภาษณ ณ วิทยาเขต/คณะ ที่มีสิทธ์ิสอบ 1 มิถุนายน 2562 
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทยประกาศผลการสอบสัมภาษณ/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิ
เขาศึกษา ทาง website : https://student.mytcas.com/th 

7 มิถุนายน 2562 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 5,000 บาท  
ผานธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา/ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยทักษิณและดาวนโหลดเอกสารการชําระเงินไดที่ 
http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 

7 – 11 มิถุนายน 2562 
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  ผูที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท และ/หรือ
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแลว หากประสงคจะสมัครในรอบถัดไป จะตองขอสละสิทธิ์กับสมาคม 
ที่ประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทยใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงจะสามารถสมัครเขาศึกษาในรอบตอไปได  
 

 4. ขั้นตอนการสมัคร 
  4.1 การสมัคร สมัครผาน website : https://student.mytcas.com/th ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562 โดยผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดสูงสุด 6 สาขาวิชา  
  4.2 การชําระเงิน ใหผูสมัครพิมพใบสมัครจาก website : https://student.mytcas.com/th และนําไป
ชําระที่ธนาคาร/เคานเตอรเซอรวิส ตามท่ีสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยกําหนด ระหวางวันที่ 9 – 19 
พฤษภาคม 2562 
 

 5. องคประกอบท่ีใชพิจารณาคัดเลือก 
  5.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร (ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
จึงจะไดรับการพิจารณา) 
  5.2 ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ 2562) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) หรือ สทศ. ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด โดยผูสมัครตองมีคะแนนครบทุกวิชาที่ใชในการคัดเลือก 
 

 6. วิธีพิจารณาคัดเลือก 
  พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ตามที่ระบุใน 
แตละสาขาวิชา ผูสมัครเขาศึกษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไมถูกตองครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ/หรือ
สมัครผิดแผนการเรียน จะไมมีสิทธิ์เขารับการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษา และ/หรอืปรับตกสัมภาษณทันที 
  การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ถือเปนที่สิ้นสุด 
 

 7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ทาง website : 

https://student.mytcas.com/th วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
 

 8. การสอบสัมภาษณ 
  ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณในคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ใหไปแสดงตนเขาสอบสัมภาษณ  
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ วิทยาเขต/คณะที่ไดรับคัดเลือก (สถานท่ี 
สอบสัมภาษณจะประกาศใหทราบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ทาง website :  

http://www2.tsu.ac.th/org/student/) 
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 9. เอกสารที่ตองนําไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
  9.1 ใบสมัครใหพิมพออกจากระบบซึ่งจะมีชื่อสาขาวิชาและลําดับที่ ติดรูปถายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ใหเรียบรอย 

  9.2 บัตรประชาชนฉบับจริง  
  9.3 สําเนา ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่แสดงระดับผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร และผลการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระวิชา โดยจะตองใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่
ไดรับมอบหมายลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเปนสําคัญ จํานวน 1 ฉบับ  
 

  หมายเหตุ ผูที่ไมนําระเบียนแสดงผลการเรียนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ จะถูกปรับตกสัมภาษณ 
เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ได 
 

 10. การประกาศรายช่ือผูผานการสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษา 
  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง 
website : https://student.mytcas.com/th ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จะถูกสงชื่อเพ่ือ
ตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ เวนแตได ขอสละสิทธิ์กับสมาคมท่ีประชุมอธิการบดี 
แหงประเทศไทยใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงจะสามารถสมัครเขาศึกษาในรอบตอไปได ทั้งนี้ผูผานการคัดเลือก
ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 5,000 บาท ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและ
ดาวนโหลดเอกสารการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาไดที่ website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 
 

 11. การรายงานตัวเขาเปนนิสิต 
  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 5,000 บาทแลว ตองรายงานตัวเขาเปน
นิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ 
http://www2.tsu.ac.th/org/student/ ผูไมรายงานตัวเขาเปนนิสิตตามวัน เวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์ 
ในการเขาเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย  
 

 12. หลักฐานที่ใชในการรายงานตัวเขาเปนนิสิต 
  12.1 สําเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จํานวน 2 ฉบับ  
  12.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

  12.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
 

 13. การติดตอสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต 
  ภารกิจรับนิสิต ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 90000 โทรศัพท 074–317–600 ตอ 7107 , 7110 , 7112 , 074–317–608 ในวันและเวลาราชการ  
 

******************************** 
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