ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2) ประจาปีการศึกษา 2563
………………….
มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2) ประจา
ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกาลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสาเร็จการศึกษา) ไม่ต่ากว่า
2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจานวนรับ
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ยหรื อ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง หรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรมตามที่หลักสูตรกาหนดโดยมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
1.6 เลื อกสมัครได้ 2 อันดับ โดยอันดับ ที่ 1 ผู้ ส มัครสามารถเลื อกสาขาวิช าที่อยู่ในกลุ่ มที่ 1 และกลุ่ มที่ 2
สาหรับอันดับที่ 2 ผู้สมัครเลือกได้เฉพาะสาขาวิชาที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 เท่านั้น หากผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่อยู่ในกลุ่ม
ที่ 1 มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาสาขาวิชาที่เลือกในอันดับ 2
กลุ่มที่ 1 (เลือกได้เฉพาะลาดับที่ 1)
พย.บ.พยาบาลศาสตร์
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
กศ.บ.ศิลปศึกษา

กลุ่มที่ 2 (เลือกได้ทั้งลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2)
วท.บ.ชีววิทยา
วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้า
ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย
ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล
ศป.บ.ทัศนศิลป์
ศป.บ.ศิลปะการแสดง
ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ
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2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจานวนรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จานวนรับรวม 5 คน
คณะพยาบาลศาสตร์
พย.บ.พยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้า

วท.บ.ชีววิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร
5. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและไม่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ
พยาบาล โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน
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1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต หรือ
2. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง /
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า / สาขาการจัดการประมง / สาขาสัตวศาสตร์ /
สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จานวนรับรวม 69 คน

1

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

1

1

3

หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
กศ.บ.ศิลปศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย

ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล

ศป.บ.ทัศนศิลป์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีความสามารถด้านทัศนศิลป์โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่
แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านทัศนศิลป์แสดงประกอบการสมัคร
หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นแสดงประกอบ
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1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถด้านดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้านโดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านดนตรีไทยหรือดนตรี
พื้นบ้านแสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถด้านดนตรีสากลโดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่
แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านดนตรีสากลแสดงประกอบการสมัคร
หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นแสดงประกอบ
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถด้านทัศนศิลป์โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่
แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านทัศนศิลป์แสดงประกอบการสมัคร
หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือ
หลักฐานอื่นแสดงประกอบ
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15

8

4

หลักสูตร/สาขาวิชา
ศป.บ.ศิลปะการแสดง

ศป.บ.ศิลปะการออกแบบ

จานวนรับ
(คน)
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
15
หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงโดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใด
ที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปะกการแสดงแสดงประกอบการ
สมัคร หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตร
หรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ
4. มีผลงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะการแสดงมาอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
15
หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบโดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐาน
อื่นใดที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปะการออกแบบแสดง
ประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ
โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
3.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
3.3 สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ ในลาดับที่ 1 เท่านั้น หากไม่ผ่านการคัดเลือกในลาดับที่ 1 มหาวิทยาลัยจะส่ง
เอกสารการสมัครของผู้สมัครไปยังหลักสูตรในลาดับที่ 2 เพื่อพิจารณา โดยไม่มีการจัดสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
ในลาดับที่ 2 เพิ่มเติม
ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. การสมัคร
4.1 สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอก
ข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563
4.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นาไปชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563
4.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 5 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ
4.4 การแก้ไขข้อมูลการสมัคร เมื่อกดยื่นใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบด้วยตนเอง
ได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้ดาเนินการดังนี้
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4.4.1 กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่แก้ไขในใบสมัคร และวงเล็บมุมบน
ด้านขวาใบสมัครว่าแก้ไขข้อมูล ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง
จ.สงขลา 90000 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง
4.4.2 กรณีที่ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครเพื่อแก้ไขข้อมูล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้จาก website : http://admission.tsu.ac.th แก้ไขข้อมูลแล้วสแกนส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์มายัง
e-mail : admission.tsu2560@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. มิฉะนั้นมหาวิทยาลัย
จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่า
จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานจานวน 2 ชุด โดยจัดส่งมายังภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน 1 ชุด
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และนามาในวั นสอบสัมภาษณ์ เพื่อแสดงต่อกรรมการสอบ
คัดเลือก จานวน 1 ชุด หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้
5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน (สามารถใช้ใบสมัครจากแนบ
ท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ หรือ ใบสมัครซึ่งปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์ แบบใดแบบหนึ่ง) จานวน 2 ฉบับ
5.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ
5.3 สาเนาการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จานวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 5 (ถ้ามี) ให้ผู้สมัครนามายื่นต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
และ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี
6. การส่งหลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 5 จานวน 2 ชุด โดยให้ดาเนินการดังนี้
6.1 เอกสารการสมัคร ชุดที่ 1 ให้ส่งถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
เพื่อให้ภารกิจรับนิสิตตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในเบื้องต้น หากไม่ส่งหลักฐานหรือหลักฐานมาถึงมหาวิทยาลัยช้า
กว่ากาหนด จะไม่ได้เข้ารับการพิจารณา
6.2 เอกสารการสมัคร ชุด ที่ 2 ให้ นามาในวันสอบสั มภาษณ์ / สอบปฏิบัติ เพื่อให้ กรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือก โดยสามารถแนบหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ (ถ้ามี)
7. การสอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
7.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ไปแสดงตนเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2563 รายงานตัว เข้าสอบ
สั มภาษณ์ เวลา 08.30 – 09.00 น. โดยสถานที่ส อบสั มภาษณ์จ ะแจ้งให้ ท ราบ ในวัน ที่ 31 มีนาคม 2563 ทาง
website : http://entrance.tsu.ac.th/
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7.2 ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แสดงบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัครแก่กรรมการฯ ดังนี้
7.2.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน (สามารถใช้ใบสมัคร
จากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ หรือ ใบสมัครซึ่งปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์ แบบใดแบบหนึ่ง)
7.2.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
7.2.3 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
8. ระยะเวลาในการดาเนินการ
การดาเนินงาน
สมัครออนไลน์ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/
ชาระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ
Clearing House ทาง http://entrance.tsu.ac.th/
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ.
ผ่าน website : http://www.mytcas.com/
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จานวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์/ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา

ระยะเวลา
6 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2563
6 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563
6 เมษายน 2563
22 เมษายน 2563
22 – 23 เมษายน 2563
27 เมษายน 2563
27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท และ/หรือ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์ กับสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ทันเวลาที่กาหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้
9. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน
5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง
website : www.tsu.ac.th และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ต่อไป ผู้ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ตามวัน เวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
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10 หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
10.1 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จานวน 2 ฉบับ
10.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
10.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ติดรูปถ่าย
ขนาด
1 นิ้ว

รหัสโครงการ....539.....

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2
การรับด้วยวิธีโควตา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2) ประจาปีการศึกษา 2563
เลขที่สมัครสอบ

5 3 9 -

-

ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ (นาย/นางสาว)................................................................นามสกุล.................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................................................ศาสนา.......................................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่ .................... ตาบล ..........................................อาเภอ................................................
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์................................... หมายเลขโทรศัพท์ .........................................
ข้อมูลการศึกษา
กาลังศึกษา
สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 แผนการเรียน.............................................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ......................................โรงเรียน .............................................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์......................................
กาลังศึกษา
สาเร็จการศึกษา ปวช. ปีที่ 3 สาขา.........................................................................................
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ......................................โรงเรียน .............................................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์.....................................
ข้อมูลการสมัคร
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ
ด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2) ประจาปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตร/สาขาวิชาดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 หลักสูตร/สาขาวิชา.....................................................................คณะ........................................................
ลาดับที่ 2 หลักสูตร/สาขาวิชา.....................................................................คณะ........................................................
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(.....) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
(.....) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
(.....) สาเนาการชาระเงินค่าสมัคร 370 บาท 1 ฉบับ
(.....) หลักฐานอื่นๆ...............................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
(..................................................................)
วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. 2563
หมายเหตุ 1. การแก้ไขใบสมัครต้องลงชื่อกากับทุกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนและได้ชาระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website : http://admission.tsu.ac.th

