
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบท่ี 1/2 การรับด้วย Portfolio  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  2561  
…………………. 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ชั้นปีที่  1 รอบที่  1/2 การรับด้วย Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติทั่วไป 
  1.1 ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต   
  1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีก าลังศึกษา) หรือ 6 ภาคเรียน (กรณีส าเร็จการศึกษา)  
ไม่ต่ ากว่า 2.75  
  1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 
2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  
 
3. จ านวนรับ หลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตร์ จ านวน 30 คน  
 
4. การสมัคร ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 
  4.1 สมัครด้วยตนเอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง และวิทยาเขตสงขลา  
 4.2 สมัครในโครงการแนะแนวสัญจรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งทางคณะฯ จะออกแนะแนวในโรงเรียนต่างๆ 
และรับสมัครโดยตรง ณ โรงเรียนที่ไปแนะแนว 
  4.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตาม ข้อ 5 ถึงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
เลขที่ 140 หมู่ 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 หรือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง เลขที่  222 หมู่ที่  2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210  ภายในวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ ผู้ที่ไม่ส่งหลักฐานและ/หรือไม่ช าระเงินค่า
สมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

  ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะ
ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม 
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5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
   5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ที่มุมขวาด้านบน  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
   5.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
   5.3 ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ 
   5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   5.5 ส าเนาการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จ านวน 1 ฉบับ 
   5.6 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี  
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
- สมัครด้วยตนเอง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
- สมัครในโครงการแนะแนวสัญจร ของ คณะพยาบาลศาสตร์ 
- ช าระเงินค่าสมัคร  

25 ธันวาคม 2560–20 กุมภาพันธ์ 2561 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ 
Clearing House ทาง http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 

12 มีนาคม 2561 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. 
ผ่าน website : http://tcas61.cupt.net/ 

19 – 20 มีนาคม 2561 

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่าน 
website : http://www2.tsu.ac.th/org/student/ 

26 มีนาคม 2561 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 
5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

27 มีนาคม – 11 เมษายน 2561 

 
  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท และ/หรือ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ หรือ ทปอ. ให้ทันเวลาที่ก าหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้  
 
7. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 5,000 
บาทแล้ว  ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง 
website : www.tsu.ac.th ต่อไป  ผู้ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้า
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 
8. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 
   8.1 ใบแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมฉบับส าเนาถ่ายเอกสารจากฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ 
   8.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ 

8.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
8.4 เอกสารการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,000 บาท  จ านวน  1  ฉบับ  
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    ประกาศ  ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
 
 
 
                           (รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล) 
                รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  2561  

; 
เลขที่สมัครสอบ        -       -  

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

ข้อมูลการศึกษา 
    ก าลังศึกษา    ส าเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  แผนการเรียน............................................................

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ......................................โรงเรียน  ........................................................................................... 
อ าเภอ...................................................... จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์.................................... 

ข้อมูลการสมัคร 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่  1 รอบที่  2 รอบที่  1/2 
การรับด้วย Portfolio ประจ าปีการศึกษา  2561  

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  
 

  

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
(.....)  ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 
(.....)  ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  1  ฉบับ 
(.....)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1  ฉบับ 
(.....)  ส าเนาการช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 370 บาท  1 ฉบับ   
(.....)  หลักฐาน เอกสาร เกียรติบัตรต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความสามารถด้านต่าง ๆ จ านวน ..........  ฉบับ 
(.....)  ใบรับรอง (เฉพาะสาขาวิชาที่ก าหนด) 

           ลงชื่อ....................................................... .............ผู้สมัคร 
                    (..................................................................) 
           วันที่..............เดือน........................................พ.ศ. ............ 
 
 
หมายเหต ุ 1.  การแก้ไขใบสมัครต้องลงชื่อก ากับทกุครั้ง 
 2.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะใบสมัครที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนและได้ช าระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 

3.  มหาวิทยาลยัถือเป็นหน้าที่ของผู้สมคัรที่จะต้องติดตามผลการสมัครและรายละเอียดการสอบด้วยตนเองทาง website :  
http://admission.tsu.ac.th 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  
1 นิ้ว 

รหัสโครงการ    428       


