
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก   
ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 

………………………….. 
 

   ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1.1  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 1.2  มีความประพฤติดี 
 1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.4 มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  1.4.1 TOEFL (The Test for English as a Foreign Language) 
   - Paper Based (TOEFL Paper)     คะแนน 500 
   - Computer Based (TOEFL CBT)     คะแนน 173 
   - Internet Based (TOEFL IBT)     คะแนน 61 
  1.4.2 IELTS (International English Testing System)   คะแนน 5.5 
  1.4.3 มาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าซึ่งได้รับการยอมรับจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
  1.4.4 กรณีใช้ผลคะแนนนอกเหนือจากที่ก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  การศึกษา
ต่างประเทศ และมีหลักฐานประกอบว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตศึกษาที่จะ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
   ในกรณีที่ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้ อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยความเห็นชอบของประธานหลักสูตร 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะแต่ละวิชาเอก  
 2.1 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
  หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ภาคพิเศษ 
   (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
   (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.50 และ มีประสบการณ์การท างานด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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 2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
  หลักสูตรแบบ 2.1 (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ภาคปกติและภาคพิเศษ  
   (1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่
ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือ 
   (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ที่มีพ้ืนฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี และมีประสบการณ์การท างานในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับ
งานด้านบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีประสบการณ์วิจัยหรือมีผลงานอ่ืน ๆ เช่น งานวิจัยหรือ
งานวิชาการอ่ืน ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
   (3) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 4 ข้อ 17 ข้อ 18 และ ข้อ 19 (ภาคผนวก ค) โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร    

 2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) 
  หลักสูตรแบบ 2.1 (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) 
   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.25 
หรือ มีผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก าหนด 
หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการสมัครหรือข้อมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ปร.ด.การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมที่ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒิสุขขี (คณะกรรมการ/เลขานุการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) หมายเลขโทรศัพท์ 090-2011101 หรอือีเมล ์drtp2004@gmail.com 
 2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ภาคปกติ  
   (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ 
   (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.25 
  หลักสูตรแบบ 2.1 (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ภาคปกติ  
   (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ 
   (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
   (3) มีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรแบบ 2.2 (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ภาคปกติ  
   (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร ์
   (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.50 
  หรือ  
   (1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ 
   (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.25 
   (3) มีประสบการณ์วิจัยตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
  หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ภาคปกติ  
   (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ 
   (2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ที่มีพ้ืนฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับ
วิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 
   (3) มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
  หลักสูตรแบบ 2.1 (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา) ภาคปกต ิ
   (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 
   (2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ที่มีพ้ืนฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับ
วิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้เข้าศึกษาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ข้อ 15 ข้อ16 และข้อ 17 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3. วิธีการคัดเลือก 
  สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ  โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จาก Website : 
http:// admission.tsu.ac.th และผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนในวันสอบ 
 

4. ลักษณะการจัดการศึกษา 
 4.1  สภาพของการศึกษา  มี 2 สภาพ คือ 
  4.1.1  ภาคปกติ    เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 
  4.1.2  ภาคพิเศษ   เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.  
 4.2  จ านวนภาคเรียน  ในปีการศึกษาหนึ่งมีจ านวนภาคเรียนตามสภาพการศึกษาดังนี้ 
  4.2.1  ภาคปกติ    มี 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
  4.2.2  ภาคพิเศษ   มี 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน 
 4.3  ระยะเวลาการศึกษา  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา   
  4.3.1  ภาคปกติ  มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ภาคเรียน อย่างมากไม่เกิน 12 ภาคเรียน 
  4.3.2  ภาคพิเศษ  มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ภาคเรียน อย่างมากไม่เกิน 18 ภาคเรียน 
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5. จ านวนรับและแผนการศึกษา 
   5.1 เรียนที่วิทยาเขตสงขลา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
จ านวนรับ จ านวนรับ 

กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - แบบ 1.1 = 1 คน 
บธ.ด.การจัดการธุรกิจ แบบ 2.1 = 5 คน แบบ 2.1 = 5 คน 
ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) แบบ 2.1 = 5 คน  
 

 

   5.2 เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
จ านวนรับ จ านวนรับ 

ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1 =  5 คน 
แบบ 2.1 =  5 คน 
แบบ 2.2 =  5 คน 

- 

ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1.1 = 3 คน 
แบบ 2.1 = 7 คน 

- 

 

หมายเหตุ หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับมีจ านวนผู้สอบผ่านเป็นไปตามจ านวนแผนรับ หรือในภาคปกติ 
จ านวนผู้สอบผ่านต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และภาคพิเศษ จ านวนผู้สอบผ่านต้องไม่น้อยกว่า 10 คน 
มหาวิทยาลัยจึงจะเปิดสอน ถ้าในสาขาวิชาใดมีจ านวนผู้สอบผ่านไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัย  
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนสาขาวิชานั้นและจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เพ่ือสมทบเรียนกับกลุ่มผู้สอบได้  
ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับในครั้งต่อไป 
 

6. การสมัคร 
 6.1 สมัครผ่าน website : http://admission.tsu.ac.th โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูล
การสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 
 6.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร น าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือธนาคาร
กรุงเทพทุกสาขา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
 6.3 หลักฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 7 ให้ผู้สมัครน ามาส่งแก่กรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์ 
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563) 
  มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสถานที่สอบด้วยตนเองจาก  
Website : http://admission.tsu.ac.th ผู้สมัครที่ไม่ช าระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี 
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7. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ (ส่งในวันสอบสัมภาษณ์) 
 7.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
 7.2 ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  อย่างละ 1 ฉบับ  ประกอบด้วย 
  7.2.1 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร 
  7.2.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
 7.3  หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ (650 บาท) 
 7.4  โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่คาดว่าจะท า (concept paper)  
 7.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
รับสมัครทาง website: http://admission.tsu.ac.th 16 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2563 
ช าระเงินค่าสมัคร 16 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2563 

ให้ส่งหลักฐานการสมัครในวันสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ 13 พฤษภาคม 2563 
สอบสัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2563 
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2563 
ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 19 – 25 พฤษภาคม 2563 

 

9. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  
  ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็น
นิสิตในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา เวลา 08.30 – 10.00 น. ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับก าหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ website : www.tsu.ac.th 
และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ผู้ที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้วและประสงค์จะสละสิทธิ์ 
เข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนได้ 
 

10. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  
 10.1 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร จ านวน 2 ฉบับ 
 10.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จ านวน 2 ฉบับ 
 10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 10.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

http://admission.tsu.ac.th/
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11. การเปิดภาคเรียน 
  มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีวันเริ่มต้น
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
  11.1 วันเริ่มต้นการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ คือ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
  11.2 วันเริ่มต้นการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  13  มีนาคม 2563 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่แทน  
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ใบสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

ประจ าปีการศึกษา 2563 คร้ังที่ 2 

 
 

 

 

 
 
 

ชื่อ(ระบุนาย/นาง/นางสาว)...............................................................นามสกลุ........................................................................... 

รหัสประจ าตัวประชาชน              
วุฒิการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ................................................................สาขา................................................................................. 
ส าเรจ็การศึกษาจาก...............................................................วันท่ีส าเร็จการศึกษา................................เกรดเฉลี่ยสะสม............ 
ระดับปริญญาโท หลักสูตร ................................................................สาขา................................................................................. 
ส าเรจ็การศึกษาจาก...............................................................วันท่ีส าเร็จการศึกษา................................เกรดเฉลี่ยสะสม............ 
สถานที่ท างาน ........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั  ............................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................... e-mail ………………………………………………………………………... 

  

  ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ดังนี้    
 กศ.ด.สาขาวิชา ..................................... แบบ .............      ภาคพิเศษ  
 บธ.ด.สาขาวิชา ............................... ...... แผน .............      ภาคปกติ     ภาคพิเศษ 
 ปร.ด.สาขาวิชา ..................................... แผน .............      ภาคปกติ    

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจพบว่ามีข้อความใดเป็นเท็จ จะถือว่า
การสมคัรครั้งนี้เป็นโมฆะ  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา จ านวน ………….…ฉบับ ดังนี ้

ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมลูครบถ้วน ตดิรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
  ส าเนาปรญิญาบัตรหรือใบรับรองปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี/โท  อย่างละ  1  ฉบับ 
 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ระดับปรญิญาตรี/โท  อย่างละ 1 ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
 ส าเนาหลักฐานการช าระเงินคา่สมัคร (จ านวน 650 บาท) จ านวน 1 ฉบับ  
   โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่คาดว่าจะท า (concept paper)   
 อื่น ๆ (ถ้ามี) .......................................................................................................................  
 

                (ลงช่ือ).............................................................ผูส้มัคร 
                วันท่ี ............เดือน ...............................พ.ศ. …………. 
 

หมายเหต ุ 1. กรณีแก้ไขใบสมัคร  ผู้สมัครต้องลงชื่อก ากบัทุกครั้ง 
   2. มหาวิทยาลัยจะพจิารณาคัดเลือกเข้าศึกษาเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วน ถูกต้อง และได้ช าระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 
   3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหนา้ที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website :  
http://admission.tsu.ac.th 

เลขท่ีสมคัรสอบ 5 4 7 -    -    

รูปถ่าย  
ขนาด 1 นิว้ 
ติดด้วยกาว/ 

ลวดเย็บ 

รหัสโครงการ .....547...... 

http://admission.tsu.ac.th/

