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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565
………………………………………………………
มหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ภาคสมทบ หลั กสู ตรนิ ติ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติศ าสตร์ ประจำปี การศึ กษา 2565 โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่ว ยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จำนวนรับ
(คน)

จำนวนรับรวม 150 คน
คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
ภาคสมทบ กลุ่มเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
ภาคสมทบ กลุ่มเรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์
(Block Course)

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

100

สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

50

ในกรณี ที่ จ ำนวนผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ไม่ ถึ งเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะเปิ ด สอนได้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอ
สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะเปิดสอน และจะขึน้ บัญชีผู้สอบได้ไว้เพื่อสมทบเรียนกับผู้ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับต่อไป
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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4. ลักษณะของการศึกษา
4.1 ภาคสมทบ กลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.30 น.
4.2 ภาคสมทบ กลุ่มเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (Block Course) เวลา 08.00 – 17.00 น.
5. การสมัคร
5.1 สมั ค รออนไลน์ ผ่ า น website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลื อ กโครงการที่ ต้ อ งการสมั ค ร
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 20 มกราคม
2565
5.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา หรือชำระเงิน โดยการสแกน Barcode ผ่ าน Application ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ห รือธนาคาร
กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 21 มกราคม 2565 หากชำระเงินผิดช่องทาง ผู้สมัครจะไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินฯ แล้ว
3 วันทำการ
5.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 6 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ
ไฟล์รูปภาพ ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 25 มกราคม 2565
5.4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร และ
ส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย และสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
6.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6.2 สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ
6.3 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
การดำเนินงาน
1. รับสมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/
2. ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application
ของธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ

ระยะเวลา
25 พฤศจิกายน 2564 –
20 มกราคม 2565
25 พฤศจิกายน 2564 –
21 มกราคม 2565
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การดำเนินงาน
3. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
4. วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (ออนไลน์)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
6. สอบสัมภาษณ์
7. ประกาศผลการสอบคัดเลือกทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/
8. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ
ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ /
ธนาคารกรุงเทพ

ระยะเวลา
3 วันทำการหลังจาก
ชำระเงินค่าสมัคร
25 มกราคม 2565
9 กุมภาพันธ์ 2565
12 กุมภาพันธ์ 2565
17 กุมภาพันธ์ 2565
17 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ที่ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึก ษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
จำนวน 5,000 บาท แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ไม่สามารถขอรับ เงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
จำนวน 5,000 บาท คืนได้
8. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ ช ำระเงิน ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา จำนวน 5,000 บาทแล้ ว ต้องรายงานตัว
เข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th
และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ต่อไป ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
9. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
9.1 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ
9.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

