
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง    การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับด้วยวิธีโควตา 

โครงการโควตาพิเศษท่ีตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 
…………………. 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการโควตาพิเศษท่ีตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 
2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า  
 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)  
ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  
และจำนวนรับ 
 1.3 มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดพัทลุง หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดพัทลุง 
 1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ หลักฐานการสมัคร และวิธีการพิจารณาคัดเลือก  
(ตรวจสอบขอ้มูลจากตาราง เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) 
 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาทีเ่กี่ยวข้อง และ
เอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด 
 3.2 การสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 
   ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและวิธีการพิจารณาคัดเลือก ได้จากตารางแนบ
ท้ายประกาศฯ 
 

ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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4. การสมัคร  
 4.1 สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการทีต่้องการสมัคร  
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 
 4.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ  
ทุกสาขา หรือชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคาร
กรุงเทพ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  
 4.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 
90000 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ (EMS) เป็นสำคัญ 
   ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการยื่นใบสมัครออนไลน์ 
เนื่องจากเม่ือยื่นใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ ทุกกรณี 
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในรอบที่ 2 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องลงทะเบียน TCAS  
ที่ Website : https://student.mytcas.com/ ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถสมัครในระบบรับสมัคร
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่  Website : http://entrance.tsu.ac.th/ ได้ และข้อมูลที่ระบุ 
ในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้องถูกต้องตรงกัน 
มิฉะนั้นการสมัครในรอบท่ี 2 จะถือเป็นโมฆะ 
   ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม 
 
5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 5.1 ใบสมัคร (Print จากระบบรับสมัครออนไลน์) ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด  
1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
 5.3 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (กรณีไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ที่ตัง้อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดพัทลุง) 
 5.5 หลักฐานอื่น ๆ (ตามท่ีหลักสูตรกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
   ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
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6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
การดำเนินงาน ระยะเวลา 

1. สมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ 1 – 30 มีนาคม 2564 
2. ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรงุเทพทุกสาขา 
หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารกรุงเทพ 

1 – 31 มีนาคม 2564 

3. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร 2 เมษายน 2564 
4. วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร  5 เมษายน 2564 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 21 เมษายน 2564 
6. สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 25 เมษายน 2564 
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ  
Clearing House ทาง http://entrance.tsu.ac.th/ 

8 พฤษภาคม 2564 

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House  
กับทาง ทปอ. ผ่าน website : http://www.mytcas.com/ 

10 – 11 พฤษภาคม 2564 

9. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ 

15 พฤษภาคม 2564 

10. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์/ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ  
ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ
ธนาคารกรุงเทพ 

15 – 24 พฤษภาคม 2564 

 

   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 
5,000 บาท และ/หรือชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบ
ถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในระบบ TCAS ให้ทันเวลา 
ที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้  
   ผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท แล้ว หากต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา  
ไม่สามารถขอคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท ได ้
 

7. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
จำนวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศ
ให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ต่อไป ผู้ที่ ไม่
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
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8. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
 8.1 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ  
 8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2564     
 
 
 
                                       (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 



 

คุณสมบัตเิฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ หลักฐานการสมัคร และวิธีการพิจารณาคัดเลือก โครงการโควตาพิเศษท่ีตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับรวม  150  คน 
คณะนิติศาสตร์       
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนท่ีวิทยาเขตพัทลุง) 5 1. สำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.25 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

คณะวทิยาศาสตร์     
วท.บ.คณิตศาสตร ์ 7 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระคณติศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์
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คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

วท.บ.เคม ี 4 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

วท.บ.จุลชีววิทยา 11 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศลิป์ – คำนวณ / ศลิป์ – คณติ และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกวา่ 2.00 หรือ  
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาประมง / 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / สาขาการจัดการประมง / สาขาสัตวศาสตร์ 
/ สาขาเกษตรศาสตร์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลีย่
สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

วท.บ.ชีววิทยา 15 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์



7 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศลิป์ทุกสาขา และมผีลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ  
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาคอมพิวเตอร์ 
/ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /  
สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ / หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง  
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำ่กว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

วท.บ.ฟิสิกส ์ 10 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากผลการเรียนและ
เอกสารการสมัคร และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ 

8 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศลิป์ – คำนวณ / ศลิป์ – คณติ และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกวา่ 2.00 หรือ  
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาประมง / 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / สาขาการจัดการประมง / สาขาสัตวศาสตร์ 
/ สาขาเกษตรศาสตร์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลีย่
สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์



8 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร ์ 10 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศลิป ์– คำนวณ / ศลิป์ – คณติ  
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำ่กว่า 2.00 หรือ  
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาคอมพิวเตอร์ 
/ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /  
สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ / หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง  
และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำ่กว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยูใ่นพื้นที่จงัหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. เอกสารแนะนำตัวเอง  
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 
ประกอบด้วย  
- ช่ือเล่น 
- ช่องทางสื่อสารออนไลน์ท่ีสามารถ
ติดต่อได ้
- วิชาที่ชอบ 
- เหตุผลในการเลือกเรยีนหลักสูตรนี้ 
- อาชีพในอนาคต 
- ประสบการณ์วิชาการ/กิจกรรมใน
ระดับมัธยมศกึษา 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์



9 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชมุชน     
วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 9 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
ศิลป์–คำนวณ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.25 หรือ 
3. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
ศิลป์ – ทั่วไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและ 
การพัฒนาชุมชน  

9 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
ศิลป์–คำนวณ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.25 หรือ 
3. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
ศิลป์ – ทั่วไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์



10 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

วท.บ.สัตวศาสตร ์ 9 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
ศิลป์–คำนวณ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.25 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกฬีา     
พท.บ.การแพทย์แผนไทย  2 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่่ำกว่า 3.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตัง้อยูใ่นพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกนิ 10 หน้า 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 



11 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่่ำกว่า 2.25 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 2.30 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกนิ 10 หน้า 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่กวา่ 2.50 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 2.30 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบา้น (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวดัพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกนิ 10 หน้า 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์



12 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 4 1. กำลังศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณติ 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่่ำกว่า 2.50 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาตา่งประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกนิ 10 หน้า 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์     
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 1 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาอุตสาหการ 
ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์



13 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร ์
 

1 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาอุตสาหการ 
ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

คณะพยาบาลศาสตร์     
พย.บ.พยาบาลศาสตร ์ 5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 
3. มผีลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 
4. มีสัญชาตไิทย 
5. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 
6. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและไม่มคีวามบกพร่อง
ทางการได้ยินท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ
พยาบาล  

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง 

 
 
 
 
 
 

 

   



14 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต / ศลิป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณติ และ มผีลการเรียน
เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 
2. กำลังศึกษาระดับ ปวช. สาขาเทคโนโลยีและอตุสาหกรรม/  
สาขาคหกรรม/ สาขาเกษตรกรรม/ สาขาประมง/ สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร และมผีลการเรยีนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต / ศลิป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณติ  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



15 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

คณะศึกษาศาสตร์     
กศ.บ.คณติศาสตร์ (เรียนท่ีวิทยาเขตพัทลุง)   10 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน

วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระคณติศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. ผู้สมัครต้องระบุ E-mail ในระบบรับสมคัรทุกคน 
 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  
(เฉพาะผู้ที่ผา่นการคดัเลือกจากการ
พิจารณาคุณสมบัติของ
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกฯ) 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับรวม  239  คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
นศ.บ.นิเทศศาสตร ์ 15 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์



16 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

วท.บ.ภูมิศาสตร์    5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศลิป์ – คำนวณ / ศลิป์ – คณติ 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบา้น (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

ศศ.บ.การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  10 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน  9 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงนิ 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 



17 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์  

2 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

ศศ.บ.ประวตัิศาสตร์    5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น  3 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรยีนกลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 



18 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

ศศ.บ.ภาษาไทย  7 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.50 
3. หากมีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยจะได้รับการพิจารณา 
เป็นพิเศษ 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

คณะศึกษาศาสตร์     
กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา  19 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 



19 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

กศ.บ.การศึกษาปฐมวยั   12 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 

กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา   15 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบา้น (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 

กศ.บ.สังคมศึกษา   14 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ทีต่ั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 



20 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

กศ.บ.คณติศาสตร์ (เรียนท่ีวิทยาเขตสงขลา)   12 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระคณติศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
4. ผู้สมัครต้องระบุ E-mail ในระบบรับสมคัรทุกคน 
 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  
(เฉพาะผู้ที่ผา่นการคดัเลือกจากการ
พิจารณาคุณสมบัติของ
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกฯ) 

กศ.บ.เคมี   5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.50 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 2.75 
  

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน  
2. สอบข้อเขียนแบบปรนัย ณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา และ 
3. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  
(เฉพาะผูผ้่านข้อเขียน) 

กศ.บ.ชีววิทยา    5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 2.75 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน  
2. สอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ออนไลน์ และ 
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
(เฉพาะผูผ้่านข้อเขียน) 



21 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

กศ.บ.ฟิสิกส์  5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  

คณะศิลปกรรมศาสตร์       
ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ   5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่่ำกว่า 2.00 
3. มีความสามารถดา้นศิลปกรรมโดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใด 
ที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม (ศิลปะการออกแบบ) 
แสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
อื่นๆ โดยมีวุฒิบตัรหรือหลักฐานอืน่แสดงประกอบ 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตัง้อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 
5. Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า แสดง
ประวัติและผลงานด้านการออกแบบ 
6. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมไลน์กลุม่ผ่าน 
QR Code 
 
  

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ 



22 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

ดศ.บ.ดรุิยางคศาสตรไ์ทย 2 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีความสามารถดา้นศิลปกรรม โดยมีวุฒิบตัรหรือหลักฐานอื่นใด 
ที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม (ดนตรีไทยหรือดนตรี
พื้นบ้าน) แสดงประกอบการสมคัร หรือมีประสบการณเ์ข้าร่วม
กิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีหลักฐานอื่นแสดงประกอบ 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ทีต่ั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ     
บช.บ.การบัญชี   10 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  

บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวตักรรมบริการ 13 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  
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บธ.บ.การตลาด    3 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ   5 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  

ศ.บ.เศรษฐศาสตร์   15 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 
3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพทัลุง) 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์
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คณะนิติศาสตร์       
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนท่ีวิทยาเขตสงขลา)  13 1. สำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบ้าน (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
รป.บ.การบริหารงานตำรวจและ
กระบวนการยตุิธรรม  

30 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  
ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 
 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 
4. สำเนาทะเบยีนบา้น (กรณไีมไ่ด้
ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย 
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาหรือ
จังหวัดพัทลุง) 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
ทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  

 


