
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง    การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับด้วยวิธีโควตา 

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 
…………………. 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที ่1 ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.4 เป็นผู้ที่ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.5 ต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ
จากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน 
 1.6 เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันและเรียน
ร่วมกับนิสิตปกติได้ 
 1.7 เป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
 

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/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร  
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 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 1 ฉบับ 
 5.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
 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 ผ่านธนาคารไทยพาณชิย์/ 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.) ให้ทันเวลาที่กำหนด  
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 ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะประกาศ
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 ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 
                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ หลักฐานการสมัคร และวิธีการพิจารณาคัดเลือก โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับรวม  8  คน 
คณะวทิยาศาสตร์     
วท.บ.คณิตศาสตร ์ 1 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน

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

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชมุชน     
วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 1 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. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและ 
การพัฒนาชุมชน  

1 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. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

วท.บ.สัตวศาสตร ์ 1 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. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์



6 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

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

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

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

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. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ     
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 1 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. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

1. พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

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

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

1. พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

 
 

    



7 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับรวม  10  คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
นศ.บ.นิเทศศาสตร ์ 1 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.00 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

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

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

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

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์  

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

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงนิ 
ค่าสมัคร 

พิจารณาจากผลการเรียน และ
เอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบ
สัมภาษณ ์

 
 
 

    



8 
คณะ/หลักสูตร แผนรับ คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีการพิจารณาคัดเลือก 

คณะศึกษาศาสตร์     
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   1 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

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

คณะศิลปกรรมศาสตร์       
ดศ.บ.ดรุิยางคศาสตรไ์ทย 2 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรไีทย 
3. ไม่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  
4. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

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

คณะนิติศาสตร์       
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนท่ีวิทยาเขตสงขลา)  2 1. สำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 สายสามัญ  

ทุกแผนการเรียน หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ำกว่า 2.75 

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

1. พิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ผลการเรยีน และ 
2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา     
รป.บ.การบริหารงานตำรวจและ
กระบวนการยตุิธรรม  

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

1. ใบสมัคร 
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
3. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 
ค่าสมัคร 

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

 


