ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา
ประจาปีการศึกษา 2563
……………..
ด้วยมหาวิทยาลั ยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิ ตระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา ประจาปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจานวนรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
1. บธ.บ.การจัดการธุรกิจ
1. กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
การค้าสมัยใหม่ ภาคปกติ
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการตลาด / การจัดการทั่วไป / การ
บัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์ / ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.20
2. บธ.บ.การจัดการธุรกิจ
1. กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
การค้าสมัยใหม่ ภาคสมทบ
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการตลาด / การจัดการทั่วไป / การ
บัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์ / ภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
3. บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ
1. กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00

จานวนรับ
(คน)
30

30

10
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หลักสูตร/สาขาวิชา
4. บช.บ.การบัญชี ภาคสมทบ

จานวนรับ
(คน)
1. กาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา
20
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

3. เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
4. เวลาเรียน
4.1 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.10 น.
4.2 ภาคสมทบ เรี ย นวันจั น ทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์/วันอาทิตย์ เวลา
8.00 – 20.30 น.
5. การสมัคร
5.1 สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
5.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นาไปชาระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขาภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 หากชาระเงินผิดช่องทาง ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือก
5.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 6 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
90000 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.4 การแก้ไขข้อมูลการสมัคร
5.4.1 กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่แก้ไขในใบสมัคร และวงเล็บ
มุมบนด้านขวาใบสมัครว่าแก้ไขข้อมูล ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏ
ใน website ถูกต้อง
5.4.2 กรณีที่ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครเพื่อแก้ ไขข้อมูล ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก website : http://entrance.tsu.ac.th/ แล้วแฟกซ์เอกสารมายังภารกิจรับนิสิต
หมายเลขโทรสาร 074 – 317628 หรื อ สแกนแล้ ว ส่ ง เอกสารในรู ป แบบไฟล์ ม ายั ง e-mail :
admission.tsu2560@gmail.com ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. มิฉะนั้นมหาวิทยาลั ย
จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
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6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัย กรอกข้อความสมบูรณ์ ถูกต้อง ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
6.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาเอกสารการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จานวน 1 ฉบับ
6.4 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
การดาเนินงาน
รับสมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/
ชาระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร
(เอกสารถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์)
ประกาศผลการคัดเลือกทางwebsite : http://entrance.tsu.ac.th/
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชาระเงินค่าธรรมเนีย มการศึกษา
จานวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์/ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา

ระยะเวลา
1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562
1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562
10 มกราคม 2563
10 – 27 มกราคม 2563

ผู้ที่ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึก ษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
5,000 บาท แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน
5,000 บาท คืนได้
ผู้ที่ผ่า นการคัด เลือกและมีสิทธิ์ เ ข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องดาเนินการขอเทียบ
รายวิชา โอนรายวิชา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการโอนรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้ที่ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
5,000 บาท แล้ ว ต้ องรายงานตั วเข้า เป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศ
ให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th ต่อไป และ http://entrance.tsu.ac.th/ ผู้ไม่รายงานตัว
เข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
9. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
9.1 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จานวน 2 ฉบับ
9.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
9.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
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ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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รหัสโครงการ 518

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา
ประจาปีการศึกษา 2563
เลขประจาตัวสมัครสอบ
5 1 8 -

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1 นิ้ว

-

ชื่อ (นาย/นางสาว)..............................................................นามสกุล...................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปี เกิด......................................................................................ศาสนา................................................................
วุฒิการศึกษา
กาลังศึกษา
สาเร็จการศึกษา ระดับ................................. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ................
โรงเรียน ....................................................................................อาเภอ..............................................................................
จังหวัด.......................................................................... รหัสไปรษณีย์................................................................................
ชื่อบิดา ....................................................................... ชื่อมารดา.....................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ...........................................................................................................................................
............................................รหัสไปรษณีย์...................................... หมายเลขโทรศัพท์......................................................
ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา ประจาปีการศึกษา 2563
ในหลักสูตร/สาขาวิชา ต่อไปนี้ (เลือกได้เพียง 1 อันดับ)
(.....) บช.บ. สาขาวิชาการบัญชี

(.....) ภาคปกติ

(.....) ภาคสมทบ

(.....) บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(.....) ภาคปกติ

(.....) ภาคสมทบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจพบว่ามีข้อความใดเป็นเท็จ จะถือว่า
การสมัครนี้เป็นโมฆะ พร้อมนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา จานวน ........ ฉบับ ดังนี้
(.....) ใบสมัคร กรอกข้อมูล ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
(.....) สาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
(.....) สาเนาการชาระเงินค่าสมัคร จานวน 1 ฉบับ
(.....) หลักฐานอื่น ๆ ..........................................................................................................

(ลงชื่อ) ......................................................ผู้สมัคร
วันที่..............เดือน......................................พ.ศ..................
หมายเหตุ 1. กรณีแก้ไขใบสมัคร ผู้สมัครต้องลงชื่อกากับทุกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครทีส่ ่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนและได้ชาระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website :
http://admission.tsu.ac.th

