ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
..........................
มหาวิทยาลั ย ทักษิ ณ มีความประสงค์จะรับสมั ครบุค คลเพื่อสอบคัดเลื อกเข้าเป็นนิ สิ ตระดั บปริญ ญาตรี
ภาคสมทบ หลักสูตรนิ ติศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ ไม่ เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง หรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจานวนรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

จานวนรับรวม 210 คน
คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
1. น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
ภาคสมทบ กลุ่มเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์
คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
1. น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
ภาคสมทบ กลุ่มเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์
2. น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
ภาคสมทบ กลุ่มเรียน วันศุกร์ – วันอาทิตย์
(Block Course)

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

70

1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

70

1. สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

70
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หมายเหตุ
ในกรณี ที่ จ านวนผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ไม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะเปิ ด สอนได้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการที่จะเปิดสอน และจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เพื่อสมทบเรียนกับผู้ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับต่อไป
ส าหรั บ หลั ก สู ต ร น.บ.นิ ติ ศ าสตร์ (เรี ย นที่ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง) ภาคสมทบ กลุ่ ม เรีย น วั น จั น ทร์ – วั น ศุ ก ร์
หากจานวนผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจานวนที่คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) กาหนด มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิ ท ธิ์ในการไม่เปิ ดการเรี ย นการสอนในกลุ่ มดังกล่ าว แต่ทั้ งนี้ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกสามารถแจ้งความจานง
ขอเข้าศึกษาในหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) ภาคสมทบได้ และซึ่งคณะนิติศาสตร์จะรวบรวม
และแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่มหาวิทยาเพื่อดาเนินการต่อไป และจะไม่คืนค่าสมัครทุกกรณี
3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
4. เวลาเรียน
1. ภาคสมทบ กลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.30 น.
2. ภาคสมทบ กลุ่มเรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์ (Block Course) เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.30 น. และ
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
5. การสมัคร
5.1 สมัครผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลการ
สมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563
5.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนี ยมการสมัคร นาไปช าระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563
5.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 5 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ
5.4 การแก้ไขข้อมูลการสมัคร
5.4.1 กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่แก้ไ ขในใบสมัคร และวงเล็บมุมบน
ด้านขวาใบสมัครว่าแก้ไขข้อมูล ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง
จ.สงขลา 90000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง
5.4.2 กรณีที่ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครเพื่อแกไขข้อมูล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้จาก website : http://admission.tsu.ac.th แล้วแฟกซ์เอกสารมายังภารกิจรับนิสิต หมายเลขโทรสาร
074 – 317628 หรือ สแกนแล้วส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์มายัง e-mail : admission.tsu2560@gmail.com ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง
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ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่า
จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
6.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
6.2 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
รับสมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/
ชาระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง http://entrance.tsu.ac.th/
ผู้ผ่านการคัดเลือกชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 5,000 บาท
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

ระยะเวลา
24 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2563
24 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563
30 เมษายน 2563
13 พฤษภาคม 2563
16 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
19 – 25 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (จานวน 5,000 บาท) แล้ว และประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ คืนได้
8. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th และ website :
http://entrance.tsu.ac.th/ ผู้ ที่ ไ ม่ ร ายงาน ตั ว เข้ า เป็ นนิ สิ ต ตามวั น เวลาที่ ก าหน ด จะถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์
ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
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 21 กุมภาพันธ์ 2563

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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รหัสโครงการ 544
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1 นิ้ว

;

เลขที่สมัครสอบ 5 4 4 -

-

ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ (นาย/นางสาว)................................................................นามสกุล.................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปี เกิด......................................................................................ศาสนา............................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่ .................... ตาบล ..........................................อาเภอ.............................................
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์................................... หมายเลขโทรศัพท์ .......................................
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาเร็จการศึกษา ระดับ....................................................... ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ...............................
โรงเรียน ....................................................................................อาเภอ....................................................................................
จังหวัด.......................................................................... รหัสไปรษณีย์.......................................................................................

ข้อมูลการสมัคร
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จ ะสมัครเข้าเป็นนิสิ ตระดับ ปริญ ญาตรี ภาคสมทบ หลั กสู ตรนิติศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ดังนี้ (เลือกได้ 1 หลักสูตร)
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง) ภาคสมทบ กลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) ภาคสมทบ กลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) ภาคสมทบ กลุ่มเรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์ (Block Course)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจพบว่ามีข้อความใดเป็นเท็จ จะถือว่า
การสมัครนี้เป็นโมฆะ พร้อมนี้ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา จานวน ........ ฉบับ ดังนี้
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(.....) ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
(.....) ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
(.....) สาเนาการชาระเงินค่าสมัคร จานวน 370 บาท 1 ฉบับ
(.....) หลักฐานอื่น (โปรดระบุ) .....................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
(..................................................................)
วันที่..............เดือน.........................................พ.ศ. …………..
หมายเหตุ 1. การแก้ไขใบสมัครต้องลงชื่อกากับทุกครั้ง
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนและได้ชาระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website : http://admission.tsu.ac.th

