ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง กาหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก
สาหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2563
……….............…………..

เพื่อให้การดาเนิน งานเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การรายงานตัวเข้าหอพัก และการเข้าร่วมกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 2724/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง มอบ
อานาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงให้บุคคลที่มหาวิทยาลัยทักษิณ รับเข้า
เป็นนิสิตเพื่อศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2563 ดาเนินการตามกาหนดการดังนี้
1. กาหนดการดาเนินกิจกรรม ณ วิทยาเขตพัทลุง ของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี
กิจกรรม
1. การจองห้องพักของมหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบออนไลน์
2. การชาระเงินค่าบารุงหอพัก

3.
4.
5.
6.

รายงานตัวเข้าหอพัก
ประชุมผู้ปกครอง
รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่
สแกนลายนิ้วมือ ถ่ายรูปนิสิตใหม่
- อบรมการใช้สานักคอมพิวเตอร์
- อบรมการลงทะเบียนเรียน
- และอบรมการใช้ห้องสมุด
7. วันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ (ระดับคณะ)
8. วันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ (ระดับมหาวิทยาลัย)
9. กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเรียนฯ
(มหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงวันและ
กิจกรรมตามความเหมาะสม)
10. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่
จองผ่านเว็บไซต์
https://dorm.tsu.ac.th/home/
ชาระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา เทสโก้ โลตัส พัทลุง
เลขที่บัญชี 468-0-22633-9

วัน เดือน ปี
อ. 7 เม.ย. ถึง
จ. 15 มิ.ย. 63
อ. 7 เม.ย. ถึง
จ. 15 มิ.ย. 63

เวลา
ตลอด 24 ชั่วโมง

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
คณะที่นสิ ิตสังกัด
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

จ. 8 มิ.ย. 63
จ. 8 มิ.ย. 63
อ. 9 มิ.ย. 63
อ. 9 มิ.ย. 63

08.00 – 11.00 น.
13.00 – 16.00 น.
08.00 – 09.30 น.
09.30 – 16.00 น.

คณะที่นสิ ิตสังกัด
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

พ. 10 มิ.ย. 63
พฤ. 11 มิ.ย. 63
ศ. 12 – อา.14 มิ.ย. 63

08.00 – 16.30 น.
08.00 – 16.30 น.
09.00 – 16.00 น.

ตามตารางเรียนที่กาหนด

15 มิ.ย. 63

08.00 น.

09.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตไม่สามารถรายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให้รายงานตัวเป็นนิสิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน ทั้งนี้นิสิตต้องชาระเงินค่ารายงานตัวช้า ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ค่าปรับกรณีรายงานตัวล่าช้า ไม่เกิน 7 วัน วันละ 500 บาท)
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2. เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนิสิต ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 (ถ่ายสาเนาด้วยกระดาษ A4 เท่านั้น)
2.1 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ใบแสดงผลการเรียน ม.6) จานวน 2 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบแสดงคุณวุฒิ ให้ถ่ายสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล แนบมาพร้อมด้วย)
2.2 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับภูมิลำเนำเดิมก่อนย้ำยเข้ำมหำวิทยำลัยทักษิณ จานวน 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
2.4 รายละเอียดอื่นๆ ทีน่ ิสิตควรทราบและปฏิบตั ิ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
2.5 การแต่งกายของนิสิต
2.5.1 นิสิตหญิง แต่งกายด้วยกระโปรงนิสิตสีดา เสื้อนิสิตสีขาว ติดกระดุมคอ ไม่สวมเครื่องประดับ (ต่างหู)
ผูกมัดผมเรียบร้อย และสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว
2.5.2 นิสิตชาย แต่งกายด้วยกางเกงนิสิตสีดา เสื้อนิสิตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท ติดเข็มมหาวิทยาลัยบนเนคไท
ทรงผมเรียบร้อย และสวมรองเท้าหนังสีดา
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
1.1 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว วันที่ 9 มิถุนายน 2563
1) สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ใบแสดงผลการเรียน ม.6) จานวน 2 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
2) สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับภูมิลำเนำเดิมก่อนย้ำยเข้ำมหำวิทยำลัยทักษิณ จานวน 1 ฉบับ
(ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

2. การสแกนลายนิ้วมือ และการถ่ายรูปนิสิต วันที่ 9 มิถุนายน 2563
2.1 การแต่งกายของนิสิต
1) นิสิตหญิง แต่งกายด้วยกระโปรงนิสิตสีดา เสื้อนิสิตสีขาว ติดกระดุมคอ ไม่สวมเครื่องประดับ (ต่างหู) ผูกมัดผมเรียบร้อย
และสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว
2) นิสิตชาย แต่งกายด้วยกางเกงนิสติ สีดา เสื้อนิสติ แขนยาวสีขาว ผูกเนคไท ติดเข็มมหาวิทยาลัยบนเนคไท ทรงผม
เรียบร้อย และสวมรองเท้าหนังสีดา
2.2 การถ่ายรูปนิสิต
1) นิสิตเตรียมเงินสาหรับชาระค่าถ่ายรูป จานวน 60 บาท (นิสิตควรเตรียมเงินให้พอดีไม่ต้องทอน)
2) นิสิตแต่งกายและจัดทรงผมให้ถูกต้องและเรียบร้อยสาหรับการถ่ายภาพ (ดูตัวอย่างรูปภาพ) ดังนี้

นิสิตชาย

นิสิตหญิง

นิสิตหญิงมุสลิม

3. ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม (Facebook)
3.1
3.2
3.3
3.4

ภารกิจหอพัก ชื่อกลุ่ม หอพักนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
ภารกิจกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ชื่อกลุ่ม กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ วิทยำเขตพัทลุง (กยศ.)
ภารกิจราชการทหาร ชื่อกลุ่ม ชมรมนักศึกษำวิชำทหำร มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา ชื่อ งำนทะเบียนนิสิต ม.ทักษิณ พัทลุง หรือ
เพจ ชื่อ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
3.5 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนิสติ วิทยาเขตพัทลุง ชื่อกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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4. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานของวิทยาเขตพัทลุง
หน่วยงาน
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
3. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
4. คณะนิติศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
8. คณะศึกษาศาสตร์
9. งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
10. ภารกิจหอพักนิสิต

หมายเลขโทรศัพท์
074-609607
074-609613
074-609605, 081-5366770
074-609631, 074-609600 ต่อ 5201, 5204
065-0428445, 084-5392209
074-609611
074-609618
074-673206
074-673206
089-4695115 ตลอด 24 ชั่วโมง

