
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เรื่อง  กําหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต และรายงานตัวเขาหอพัก  

สําหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปการศึกษา 2562 

……….............………….. 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนเปนนิสิต การรายงานตัวเขาหอพัก และการเขารวมกิจกรรม

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคําส่ังมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 2724/2561 ลงวันท่ี 24 กันยายน 

2561 เรื่อง มอบอํานาจใหรองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี  จึงใหบุคคลที่

มหาวิทยาลยัทักษิณรับเขาเปนนิสิตเพ่ือศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปการศึกษา 2562 ดําเนินการตามกําหนดการดังนี้ 

1.  กําหนดการดําเนินกิจกรรม ณ วิทยาเขตพัทลุง ของนิสิตใหมชั้นปท่ี 1 ระดับปริญญาตรี 

กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ป เวลา 

1. การจองหองพักของมหาวิทยาลัยผาน

 ระบบออนไลน  

จองผานเว็บไซต 

https://dorm.tsu.ac.th/home/ 

อ. 16 เม.ย. 62 ถึง 

พ. 5 ม.ิย. 62 

ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. การชําระเงินคาบํารุงหอพัก 

 (ชําระผานธนาคารไทยพาณิชย  

    สาขา เทสโก โลตัส พัทลุง  

 เลขท่ีบัญชี 468-0-22633-9) 

ชําระผานธนาคาร 

 

อ. 16 เม.ย. ถึง 

พ. 5 ม.ิย. 62 

09.00 – 15.00 น. 

3.  การรายงานตัวเปนนสิิตใหม รายงาน 

    ตัวเขารวมโครงการเพาะกลาปาริชาต  

    และรายงานตัวเขาหอพัก 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จ. 10 มิ.ย. 62 08.00 – 11.00 น. 

4. ประชุมผูปกครอง   คณะท่ีนิสิตสังกัด จ. 10 มิ.ย. 62 13.00 – 16.00 น. 

5. สแกนลายนิ้วมือ ถายรปูนิสิตใหม 

    อบรมการใชหองสมุด  

    อบรมการใชบริการสํานักคอมพิวเตอร  

    อบรมการลงทะเบียนเรียน 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ. 11 มิ.ย. 62 08.00 – 17.00 น. 

6.  กิจกรรมโครงการเพาะกลาปาริชาต  

 (TSU Seed 2019) 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

และอาคารเรียนรวม 

พ.12 – ศ.14 มิ.ย. 62 08.00 – 20.00 น. 

7. วันปฐมนิเทศนิสิตใหม ปการศึกษา 2562 

 (ระดับคณะ) 

คณะท่ีนิสิตสังกัด ส. 15 มิ.ย. 62 08.00 – 16.30 น. 
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กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ป เวลา 

8.  วันปฐมนิเทศนิสิตใหม ปการศึกษา 2562  

 (ระดับมหาวิทยาลัย) 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อา. 16 มิ.ย. 62 08.00 – 16.30 น. 

9.  นิสิตใหมช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2562  

     ทุกคนเขารวมกิจกรรมผูกไท-ใสเข็ม 

     (TSU Pride) 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อา. 16 มิ.ย. 62 18.00 – 20.00 น. 

10. เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  

     (วันเร่ิมตนของการเรียนการสอน)  

ตามตารางเรียนท่ีกําหนด 17 มิ.ย. 62 08.00 น. 

11. กิจกรรมตอนรับนองใหมและ 

     ประชุมเชียร 

คณะท่ีนิสิตสังกัด จ.17 – อา.23 ม.ิย. 62 17.00 – 20.00 น. 

หมายเหตุ : ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตไมสามารถรายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

   มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายในเวลาไมเกิน 7 วัน ทั้งน้ีนิสิตตองชําระเงินคารายงานตัวชา   

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (คาปรับกรณีรายงานตัวลาชา ไมเกิน 7 วัน วันละ 500 บาท) 

 
2. เอกสารและการเตรียมตัวสําหรับการรายงานตัวเปนนิสิต  และรายงานตัวเขารวมโครงการเพาะกลาปาริชาต 

 (TSU Seed 2019) ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 (ถายสําเนาดวยกระดาษ A4 เทานั้น) 

 2.1  สําเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ใบแสดงผลการเรียน ม.6) จํานวน 2 ฉบับ  (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)  

   กรณี ช่ือ-สกุล ไมตรงกับใบแสดงคุณวุฒิ ใหถายสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ชื่อ-สกุล แนบมาพรอมดวย) 

 2.2  สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

 2.3  สําเนาทะเบียนบาน ฉบับภูมิลําเนาเดิมกอนยายเขามหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 

 2.4  รายละเอียดอ่ืนๆ ที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ สามารถดูไดจากเว็บไซต www.tsu.ac.th หรือรายละเอียด 

   แนบทายประกาศน้ี 

 2.5  การแตงกาย ใหนิสิตชายแตงกายดวยชุดสภุาพ สวมกางเกงขายาว รองเทาหุมสน  นิสิตหญิงแตงกายดวย 

   ชุดสุภาพ สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาว รองเทาหุมสน 
   

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

   
  (อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหนาที่แทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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รายละเอียดแนบทายประกาศ 
 

1.  การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนสิิต 

 1.1  เอกสารที่ใชในการรายงานตัว  วันที่ 10 มิถุนายน 2562  

  1)  สําเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ใบแสดงผลการเรียน ม.6) จํานวน 2 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

  2)  สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

  3)  สําเนาทะเบียนบานฉบับภูมิลาํเนาเดิมกอนยายเขามหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 1 ฉบับ  

   (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 

2.  การสแกนลายนิ้วมือ และการถายรูปนิสิต วันท่ี 11 มิถนุายน 2562 

 2.1 การแตงกายของนิสิต  

  1) นิสิตหญิง  แตงกายดวยกระโปรงนิสิตสดํีา เสื้อนิสิตสขีาว ติดกระดุมคอ ไมสวมเครื่องประดับ (ตางหู) ผูกมัดผม 

   เรียบรอย และสวมรองเทาผาใบสีขาว 

  2)  นิสิตชาย แตงกายดวยกางเกงนิสิตสีดาํ เสื้อนิสิตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท ติดเข็มมหาวิทยาลัยบนเนคไท ทรงผม 

   เรียบรอย และสวมรองเทาหนังสีดํา 

 2.2 การถายรูปนิสิต  

  1) นิสิตเตรยีมเงินสําหรับชาํระคาถายรูป จํานวน 60 บาท (นิสิตควรเตรียมเงินใหพอดีไมตองทอน) 

  2) นิสิตแตงกายและจัดทรงผมใหถูกตองและเรียบรอยสําหรับการถายภาพ (ดตัูวอยางรูปภาพ) ดังน้ี 

  

นิสิตชาย นิสิตหญิง นสิิตหญิงมุสลิม 

   
 

3.  ชองทางติดตอเพิ่มเติม (Facebook) 
 3.1  ภารกิจหอพัก  ช่ือกลุม  หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 3.2  ภารกิจกองทุนใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา  ชื่อกลุม กองทุนเงินใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา วิทยาเขตพัทลุง (กยศ.) 

 3.3  ภารกิจราชการทหาร  ชื่อกลุม ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 3.4  งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ชื่อ งานทะเบียนนิสิต ม.ทักษิณ พัทลุง  หรือ 

  เพจ ชื่อ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  3.5 ประชาสัมพันธฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ชื่อกลุม ประชาสัมพันธฝายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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4.  ขอมูลการติดตอหนวยงานของวิทยาเขตพัทลุง 
 

หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 

คณะวิทยาศาสตร 074-609607 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 074-609613 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 074-693996, 081-5366770 

คณะนิติศาสตร 074-609631,  074-609600 ตอ 5204 

คณะวิศวกรรมศาสตร 065-0428445, 084-5392209 

คณะพยาบาลศาสตร 074-609600 ตอ 4702 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 074-609618 

งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 074-673206 

ภารกิจหอพักนิสิต 089-4695115 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

   


