
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง   การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับด้วยวิธีโควตา  
โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 

……………………………………………………………..……. 
 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ และวิธีการพิจารณาคัดเลือก 

1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
1.4 เป็นผู้ที่ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.5 เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันและ

เรียนร่วมกับนิสิตปกติได้ 
1.6 เป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
1.7 ผู้ที่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ  

จากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน เมื่อผ่านการคัดเลือกจะไม่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ และวิธีการพิจารณาคัดเลือก 
 (ตรวจสอบข้อมูลจากตาราง เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) 
 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 3.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เก่ียวข้อง  
 3.2 พิจารณาจากเอกสารการสมัคร / สอบสัมภาษณ์  
   ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและวิธีการพิจารณาคัดเลือก ได้จากตาราง

แนบท้ายประกาศฯ 
ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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4. การสมัคร 
 4.1 สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที ่ต้องการสมัคร  

กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 
2566 

 4.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร และชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น) 
ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2566 

  การชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชำระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น หากชำระเงิน  
ผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว ่าได้ชำระเงินแล้วหรือไม่ ซึ ่งอาจทำให้ผู ้สมัครเสียสิทธิ์  
ในการสมัครและการคัดเลือกได้ โดยผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบผลการชำระเงินค่าสมัครในระบบ 
ด้วยตนเองภายหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครได้ดำเนินการสมัครผิดพลาด 
ไม่ว่ากรณีใด จะไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนได้  
 4.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ไม่รับเอกสาร 

ผ่านช่องทางอื่น โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566 

 4.4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร  
และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย หรือก่อนหมดเขตส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีที่สถานะ
ยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง) และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก 

  ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องก่อนสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนจึงจะยื่น
เอกสารการสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร เมื่อดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภารกิจรับนิสิต
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้
รับเงินค่าสมัครสอบคืน 
  ผู ้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ในโครงการนี้  จะต้องลงทะเบียน TCAS ที ่ Website : 
https://www.mytcas.com/ ให้เรียบร้อยก่อนการกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
และข้อมูลที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้อง
ถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้นการสมัครในโครงการนี้ จะถือเป็นโมฆะ 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์) 
 5.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 
  - กรณีกำลังศึกษา แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน  
  - กรณีสำเร็จการศึกษา แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน  
 5.2 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ 
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 5.3 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 Mb.) โดยให้ระบุ 
“เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร................ ................................... ............มหาวิทยาลัยทักษิณ” 
(จำนวน 1 หน้า กระดาษ A4) 

 5.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
การดำเนินงาน ระยะเวลา 

1. สมัคร (ออนไลน์) ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ 
(โดยระบบจะปิดรับสมัครในวันสุดท้ายของการสมัครเวลา 23.59 น.) 

10 กุมภาพันธ์ –  
10 มีนาคม 2566 

2. ชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking 
(เท่านั้น) 

10 กุมภาพันธ์ –  
11 มีนาคม 2566 

3. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร 3 วันทำการ  
หลังชำระเงินค่าสมัคร  

4. วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (ออนไลน์)  
(โดยระบบจะปิดรับเอกสารในวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.) 

12 มีนาคม 2566 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 20 เมษายน 2566 
6. สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ (online / onsite) 23 เมษายน 2566 

7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง website : 
http://entrance.tsu.ac.th/ 

3 พฤษภาคม 2566 

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ รอบท่ี 2 ในระบบ Clearing 
House กับทาง ทปอ. ผ่าน website : http://www.mytcas.com/ 

4 – 5 พฤษภาคม 2566 

9. สละสิทธิ์เข้าศึกษาช่วงที่ 2 ในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. 
ผ่าน website : http://www.mytcas.com/  

6 พฤษภาคม 2566 

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

8 พฤษภาคม 2566 

12. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 
เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท ผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ 
Internet banking (เท่านั้น) 

9 – 23 พฤษภาคม 2566 

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือในกรณี  
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ขอให้ผู้สมัครติดตามข้อมูลการรับนิสิตผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ 
อย่างสม่ำเสมอ 
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 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท 
และ/หรือชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้อง
ขอสละสิทธิ์กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัคร
เข้าศึกษาในรอบต่อไปได้ และไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท คืนได้  
ในทุกกรณ ี
 

7. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
จำนวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
ประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ต่อไป 
ผู้ทีไ่ม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 

8. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
 8.1 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ  
 8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 

9. การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต 
 ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074–317–608 , 074–317–600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 ในวันและเวลา
ราชการ  
 Website : http://entrance.tsu.ac.th/ 
 Facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 E-mail : admission.tsu2560@gmail.com 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา จำนวนรับ และวิธีการพิจารณาคัดเลือก โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 
 

คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ (คน) วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับรวม 5 คน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   
วท.บ.วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอาหาร 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
/ ศิลป์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 

2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม / สาขาคหกรรม / สาขาเกษตรกรรม / สาขาประมง /  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 

1 พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
/ ศิลป์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 

2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาคหกรรม /  
สาขาเสริมสวย หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ำกว่า 2.25 

1 พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
/ ศิลป์ – คณิต / ศิลป์ทั่วไป / วิทย์ – กีฬา 

2. มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

2 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 
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คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ (คน) วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
พท.บ.การแพทย์แผนไทย  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 
เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับรวม  12  คน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ -  
การปกครองท้องถิ่น 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 

รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ -  
การจัดการภาครัฐและกิจการ 
ระหว่างประเทศ 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 

ศศ.บ.การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์  

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  
ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 
ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  
ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1 พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
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คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ (คน) วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
ศศ.บ.ภาษามลายู   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  

ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1 พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  
ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. หากมีผลสอบคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ  
ศศ.บ.ภาษาจีน  
(หลักสูตรสองปริญญา) 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  
ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. หากมีผลสอบคะแนน TOEIC หรือ มีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน  

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 

คณะศึกษาศาสตร์    
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  

ทุกแผนการเรียน 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
3. เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้ความสามารถด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 
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คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับ (คน) วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  

ทุกแผนการเรียน 
2. มีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ขับร้อง  

ขับเสภา หรืออ่านทำนองเสนาะ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดง
ประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ  
โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ ทั้งนี้สามารถแนบหลักฐาน 
ในรูปแบบไฟล์วีดิโอ หรือ Link ที่แสดงความสามารถต่าง ๆ เพิ่มเติมได้  

3. ไม่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   
รป.บ.การบริหารงานตำรวจ
และกระบวนการยุติธรรม  

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  
ทุกแผนการเรียน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 
คณะนิติศาสตร ์    
น.บ.นิติศาสตร์  
(เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า  
ทุกแผนการเรียน 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 

2 1. พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสาร
การสมัคร  

2. สอบสัมภาษณ์ 
 

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


