
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง    การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบท่ี 2 การรับด้วยวิธีโควตา 

โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563  
…………………. 

   มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
  1.1 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า  
  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีก าลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีส าเร็จการศึกษา) ไม่ต่ ากว่า 
2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่ก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจ านวนรับ 
  1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  1.4 เป็นผู้ที่ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  1.5 ต้องไม่เคยส าเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับคนพิการจาก
สถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน 
  1.6 เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ าวันและเรียน
ร่วมกับนิสิตปกติได้ 
  1.7 เป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 
   

2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจ านวนรับ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จ านวนรับรวม 8 คน 

คณะวิทยาศาสตร์   
วท.บ.ชีววิทยา 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน 

วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1 
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หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วท.บ.ฟิสิกส์ 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน 

วิทย์ – คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

1 

วท.บ.จุลชวีวิทยา 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ / ศิลป์ – คณิต หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง / 
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า / สาขาการจัดการประมง / สาขาสัตวศาสตร์ / 
สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน 

วิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ  
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.25 หรือ 
3. ก าลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป  
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1 

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและ 
การพัฒนาชุมชน 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ  
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.25 หรือ 
3. ก าลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป  
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1 

วท.บ.สัตวศาสตร ์ 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ  
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.25 

1 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ   
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน 

วิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ / ศิลป์ – คณิต และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือ 
2. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม / สาขาคหกรรม / สาขาเกษตรกรรม / สาขาประมง / 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.25 

1 



3 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ / ศิลป์ – คณิต  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จ านวนรับรวม  5  คน 
คณะศึกษาศาสตร์   
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

2 

คณะนิติศาสตร์   
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) 1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 

หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   
รป.บ.การบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 

1. ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน 
หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2 

 

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
  3.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เก่ียวข้อง  
  3.2 การสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 
 

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 น าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563 
  4.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 5 ถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
  4.4 การแก้ไขข้อมูลการสมัคร เมื่อกดยื่นใบสมัครออนไลน์แล้ว ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบด้วยตนเอง
ได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้ด าเนินการดังนี้ 
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   4.4.1 กรณีท่ีผู้สมัครยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่แก้ไขในใบสมัคร และวงเล็บมุมบน
ด้านขวาใบสมัครว่าแก้ไขข้อมูล ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง  
จ.สงขลา 90000 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง 
   4.4.2 กรณีท่ีผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 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 
 

   ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่า  
จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานจ านวน 2 ชุด โดยจัดส่งมายังภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 1 ชุด 
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ และน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ เพ่ือแสดงต่อกรรมการสอบ
คัดเลือก จ านวน 1 ชุด หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี ้
  5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน (สามารถใช้ใบสมัครจากแนบ
ท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ หรือ ใบสมัครซึ่งปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์ แบบใดแบบหนึ่ง) จ านวน 2 ฉบับ 
  5.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ 
  5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ จ านวน 2 ฉบับ 
  5.4 ส าเนาการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จ านวน 2 ฉบับ 
 

  หมายเหตุ เอกสารนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 5 (ถ้ามี) ให้ผู้สมัครน ามายื่นต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์  
และ หลักฐานการสมัครจะไม่คืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี 
 

6. การส่งหลักฐานการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามท่ีระบุในข้อ 5 จ านวน 2 ชุด โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 เอกสารการสมัคร ชุดที่ 1 ให้ส่งถึงภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
เพ่ือให้ภารกิจรับนิสิตตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในเบื้องต้น หากไม่ส่งหลักฐานหรือหลักฐานมาถึงมหาวิทยาลัยช้า
กว่าก าหนด จะไมไ่ด้เข้ารับการพิจารณา 
  6.2 เอกสารการสมัคร ชุดที่ 2 ให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ เพ่ือให้กรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือก โดยสามารถแนบหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) 
 

7. การสอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ 
  7.1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ไปแสดงตนเข้าสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 6 เมษายน 2563 รายงานตัวเข้าสอบ
สัมภาษณ์เวลา 08.30 – 09.00 น. โดยสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทาง 
website : http://entrance.tsu.ac.th/ 
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  7.2 ให้ผู้ที่มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์แสดงบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการสมัครแก่กรรมการฯ ดังนี้ 
   7.2.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมขวาด้านบน (สามารถใช้ใบสมัคร
จากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ หรือ ใบสมัครซึ่งปริ้นจากระบบรับสมัครออนไลน์ แบบใดแบบหนึ่ง) 
   7.2.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ 
   7.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ จ านวน 1 ฉบับ 
   7.2.3 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
การด าเนินงาน ระยะเวลา 

สมัครออนไลน์ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ 6 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2563 
ช าระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา 6 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2563 
วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร  20 มีนาคม 2563 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 31 มีนาคม 2563 
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 6 เมษายน 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ  
Clearing House ทาง http://entrance.tsu.ac.th/ 

22 เมษายน 2563 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. 
ผ่าน website : http://www.mytcas.com/ 

22 – 23 เมษายน 2563 

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ผ่าน website : http://entrance.tsu.ac.th/ 

27 เมษายน 2563 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
จ านวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์/ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา 

27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563 

 
   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท และ/หรือ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์ กับสมาคม 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ทันเวลาที่ก าหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้  
 
9. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 
5,000 บาทแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง 
website : www.tsu.ac.th และ website : http://entrance.tsu.ac.th/ ต่อไป ผู้ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
ตามวัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
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10 หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
  10.1 ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จ านวน 2 ฉบับ  
  10.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 
    ประกาศ  ณ วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
                                       (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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รหัสโครงการ....541.....   

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2  

การรับด้วยวิธีโควตา โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปกีารศึกษา 2563 

            เลขที่สมัครสอบ   5   4    1  -                 -         
 

ข้อมูลผู้สมัคร 
ชื่อ (นาย/นางสาว)................................................................นามสกุล................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก               
วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................................................ศาสนา....................................................................... 
ที่อยู่ บ้านเลขที่.................. หมู่ที่ .................... ต าบล  ..........................................อ าเภอ................................................ 
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์................................... หมายเลขโทรศัพท์ ......................................... 
ข้อมูลการศึกษา 

    ก าลังศึกษา    ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  แผนการเรียน............................................................. 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ......................................โรงเรียน  ............................................................................................. 
อ าเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์...................................... 

    ก าลังศึกษา    ส าเร็จการศึกษา ปวช. ปีที่ 3  สาขา......................................................................................... 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ......................................โรงเรียน  ............................................................................................. 
อ าเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์..................................... 
ข้อมูลการสมัคร 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตร/สาขาวิชาดังต่อไปนี้  

    หลักสูตร/สาขาวิชา.....................................................................คณะ........................................................ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
(.....)  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 
(.....)  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบบั 
(.....)  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ จ านวน 1 ฉบับ 
(.....)  ส าเนาการช าระเงินคา่สมคัร 370 บาท 1 ฉบับ   
(.....)  หลักฐานอื่นๆ............................................................................... 
 

           ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 
                  (..................................................................) 
           วันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. 2563 
หมายเหต ุ 1. การแก้ไขใบสมัครต้องลงชื่อก ากับทกุครั้ง 
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนและได้ช าระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 
3. มหาวิทยาลัยถือเป็นหนา้ที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website : http://admission.tsu.ac.th 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  
1 นิ้ว 


