ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564
..........................
มหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ภาคสมทบ หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ
หลักสูตร/สาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จำนวนรับ
(คน)

จำนวนรับรวม 210 คน
คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
1. น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง) กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ภาคสมทบ กลุ่มเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์
คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)
1. น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ภาคสมทบ กลุ่มเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์
2. น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ภาคสมทบ กลุ่มเรียน วันศุกร์ – วัน
อาทิตย์ (Block Course)
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70

ในกรณี ที่ จ ำนวนผู้ ส อบคั ด เลื อ กได้ ไ ม่ ถึ งเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะเปิ ด สอนได้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอ
สงวนสิทธิ์ในการที่จะเปิดสอน และจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เพื่อสมทบเรียนกับผู้ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับต่อไป
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3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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 สมั ค รออนไลน์ ผ่ า น website : http://entrance.tsu.ac.th/ โดยเลื อ กโครงการที่ ต้ อ งการสมั ค ร
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564
5.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัค ร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงเทพ
ทุกสาขา หรือชำระเงิน โดยการสแกน Barcode ผ่ าน Application ของธนาคาร ภายในวันที่ 26 มกราคม
2564 หากชำระเงินผิดช่องทาง ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินฯ แล้ว 3 วันทำการ
5.3 ส่งหลั กฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 6 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลั ยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
90000 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการยื่นใบสมัครออนไลน์ เนื่องจาก
เมื่อยื่นใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ ทุกกรณี
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงิน ค่าสมัคร
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
6.1 ใบสมัคร (ปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์) ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
6.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี
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7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
รับสมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/
ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคาร
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร
ตรวจสอบสถานะการส่งหลักฐานการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานทีส่ อบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง http://entrance.tsu.ac.th/
ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ
ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคาร

ระยะเวลา
6 พฤศจิกายน 2563 –
25 มกราคม 2564
6 พฤศจิกายน 2563 –
26 มกราคม 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
12 กุมภาพันธ์ 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564
20 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ –
5 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงิน ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา (จำนวน 5,000 บาท) แล้ว และประสงค์จะสละสิ ทธิ์
การเข้าศึกษาไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ คืนได้
8. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัว
เข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th
และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ผู้ ที่ ไ ม่ ร ายงานตั ว เข้ า เป็ น นิ สิ ต ตามวั น เวลาที่ ก ำหนด
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 6 พฤศจิกายน 2563

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

