
 

 

 

 

 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
เร่ือง   กําหนดวันรายงานตัวเขาเปนนิสิต  ถายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ  ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเขาหอพัก 

ของมหาวิทยาลัย  สําหรับบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิต 
ณ  วิทยาเขตสงขลา   ปการศึกษา  2562   

………………….. 
 

      เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการรายงานตัวเขาเปนนิสิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559  และขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559     
จึงใหบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ รับเขาเปนนิสิตเพ่ือศึกษา  ณ  วิทยาเขตสงขลา  ปการศึกษา  2562     ดําเนินการรายงานตัวเขาเปนนิสิต 
ถายรูปนิสติ  บันทึกลายน้ิวมือลงในระบบสารสนเทศ  เขารับการปฐมนิเทศและรายงานตัวเขาหอพักของมหาวิทยาลัย   ตามกําหนดการดังน้ี 

 

การรายงานตัวของนิสิตเขาใหม  ณ วิทยาเขตสงขลา  ทุกระดับ  ทุกประเภท 
การแตงกาย นิสิตปริญญาตรี  ภาคปกติ แตงชุดนิสิตมหาวิทยาลยัทักษิณ 
  นิสิตปริญญาตรี ภาคสมทบ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา    แตงชุดสุภาพ 
 

กิจกรรม สถานท่ีท่ีดําเนินการ วันท่ี 
1.  การรายงานตัวเปนนิสิต หองทะเบียนฯ  ช้ัน 1  อาคาร 7 กําหนดวัน เวลา ตามตาราง 
2.  การถายรูป ใตอาคารเรียน  15 กําหนดวัน เวลา ตามตาราง 
3.  การบันทึกลายน้ิวมือ หอง IT  สํานักคอมพิวเตอร กําหนดวัน เวลา ตามตาราง 
4.  การปฐมนิเทศ หอประชุมปาริชาต กําหนดวัน เวลา ตามตาราง 
5.  เขาฐานกิจกรรมสวัสดิการนิสติและอัตลักษณ  
     มหาวิทยาลัย (เฉพาะป.ตรีภาคปกติ  ปท่ี 1) 

หอประชุมปาริชาต กําหนดวัน เวลา ตามตาราง 

6.  การชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ชําระเงินสดท่ีเคานเตอร ธ.กรุงศรอียุธยา  
ธ.กรุงไทย  ธ.ไทยพาณิชย   ทุกสาขา    
ท่ัวประเทศ 

วันท่ี  25  มิ.ย. 2562  -  1  ก.ค. 2562 
(ดูรายละเอียดตามกําหนดการลงทะเบียน 
ภาคเรยีนท่ี 1  ปการศึกษา 2562) 

7.  - การรายงานตัวเขาหอพักของมหาวิทยาลัย 
    -  ประชุมผูปกครองนิสิตท่ีพักในหอพักของ  
       มหาวิทยาลัย 

- หอพักปาริชาต 1 – 3 
- หอประชุมปาริชาต 

- วันอาทิตยท่ี  2  มิถุนายน  2562  
- เวลา 10.00 – 12.00 น. 

8.  กิจกรรมรับขวัญนองใหม (นิสติหอพัก)  
- หลังหอพักปาริชาต 3 
- หอประชุมปาริชาต 

วันจันทรท่ี  3  มิถุนายน  2562 
- ตักบาตรอาหารแหง เวลา 06.00 - 09.00 น. 
- กิจกรรมรับขวัญ  เวลา 17.00  น. 

9.  การจําหนายเครื่องแบบนิสิต      
     (ชุดนิสิตชาย-หญิง เครื่องหมายตาง ๆ   
     ชุดพละ  เครื่องนอน  ของใชท่ีจําเปนอ่ืน ๆ) 

ช้ัน 2  ศูนยอาหาร 1 วันท่ี  27 - 31 พฤษภาคม 2562   
เวลา  09.00 – 16.00 น. 

 
 
หมายเหตุ   กิจกรรมตามขอ  1 -  6   นิสิตตองกระทําใหครบถวน  มิฉะน้ันจะสงผลตอการเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย 
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นิสิตภาคปกติ  ชั้นปท่ี 1 
ชุดท่ี  1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายงานตัวเปนนิสิต วันท่ี  3  มิถุนายน 2562 เวลา  08.30 – 11.30  น. 
 ถายรูปและบันทึกลายน้ิวมือ วันท่ี  3  มิถุนายน 2562 เวลา  13.00 – 15.30  น. 
 ปฐมนิเทศ วันท่ี  4  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 18.30  น. 
 เขาฐานกิจกรรมสวัสดิการนิสติ

และอัตลักษณมหาวิทยาลัย 
วันท่ี  10  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 17.00  น. 

คณะศึกษาศาสตร   และ ถายรูปและบันทึกลายน้ิวมือ วันท่ี  3  มิถุนายน 2562 เวลา  08.30 – 11.30  น. 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา รายงานตัวเปนนิสิต วันท่ี  3  มิถุนายน 2562 เวลา  13.00 – 15.30  น. 
 ปฐมนิเทศ วันท่ี  4  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 18.30  น. 
 เขาฐานกิจกรรมสวัสดิการนิสติ

และอัตลักษณมหาวิทยาลัย  
วันท่ี  10  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 17.00  น. 

 
 

ชุดท่ี  2 
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ รายงานตัวเปนนิสิต วันท่ี  4  มิถุนายน 2562 เวลา  08.30 – 11.30  น. 
 ถายรูปและบันทึกลายน้ิวมือ วันท่ี  4  มิถุนายน 2562 เวลา  13.00 – 15.30  น. 
 ปฐมนิเทศ วันท่ี  5  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 18.30  น. 
 เขาฐานกิจกรรมสวัสดิการนิสติ

และอัตลักษณมหาวิทยาลัย  
วันท่ี  11  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 17.00  น. 

คณะศลิปกรรมศาสตร  และ ถายรูปและบันทึกลายน้ิวมือ วันท่ี  4  มิถุนายน 2562 เวลา  08.30 – 11.30  น. 
คณะนิติศาสตร รายงานตัวเปนนิสิต วันท่ี  4  มิถุนายน 2562 เวลา  13.00 – 15.30  น. 
 ปฐมนิเทศ วันท่ี  5  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 18.30  น. 
 เขาฐานกิจกรรมสวัสดิการนิสติ

และอัตลักษณมหาวิทยาลัย  
วันท่ี  11  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 17.00  น. 

 
 

นิสิตภาคปกติ - ภาคสมทบ   ชั้นปท่ี 3  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธรุกิจ    นิสิตภาคสมทบ  คณะนิติศาสตร 
และนสิิตภาคสมทบ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

 

นิสิตภาคปกติ  ช้ันปท่ี 3 รายงานตัวเปนนิสิต วันท่ี  5  มิถุนายน 2562 เวลา  08.30 – 10.00  น. 
 ถายรูปและบันทึกลายน้ิวมือ วันท่ี  5  มิถุนายน 2562 เวลา  10.00 – 12.00  น. 
 ปฐมนิเทศ วันท่ี  6  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 17.00  น. 
นิสิตภาคสมทบ   ถายรูปและบันทึกลายน้ิวมือ วันท่ี  5  มิถุนายน 2562 เวลา  08.30 – 10.00  น. 
 รายงานตัวเปนนิสิต วันท่ี  5  มิถุนายน 2562 เวลา  10.00 – 12.00  น. 
 ปฐมนิเทศ วันท่ี  6  มิถุนายน 2562 เวลา  07.00 – 17.00  น. 

 
 

พิธีปฐมโอวาทนิสิตปริญญาตรี 
 

นิสิตใหมปริญญาตรีทุกคณะ  
ทุกประเภท 

ปฐมโอวาทปาริชาต ชอท่ี 51 วันท่ี  7  มิถุนายน  2562 เวลา  17.00 – 22.00  น. 

 
 
 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

บัณฑิตศึกษาภาคปกติ - ภาคพิเศษ รายงานตัวเปนนิสิต วันท่ี  8  มิถุนายน 2562 เวลา  08.30 – 10.00  น. 
 ถายรูปและบันทึกลายน้ิวมือ วันท่ี  8  มิถุนายน 2562 เวลา  10.00 – 12.00  น. 
 ปฐมนิเทศ วันท่ี  8  มิถุนายน 2562 เวลา  12.30 – 17.00  น. 
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เอกสารท่ีใชสําหรับการรายงานตัวเขาเปนนิสิต 
 

ก. ระดับปริญญาตรี 
 

1. ถายสําเนาใบแสดงคณุวุฒิฉบับสําเร็จการศึกษา  จํานวน  2  ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 
2. ถายสําเนาบัตรประชาชน   จํานวน  1  ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
3. ถายสําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  1  ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

 

หมายเหต ุ   เอกสารตามขอ 1 – 3  ใหถายสําเนาดวยกระดาษขนาด  A4  เทาน้ัน 
 

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. ถายสําเนาใบแสดงคณุวุฒิ    จํานวน  2  ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 
2. ถายสําเนาใบแสดงผลการเรียน  (Transcript)   จํานวน  2  ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 
3. ถายสําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
4. ถายสําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  1  ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

 

หมายเหต ุ   เอกสารตามขอ 1 – 4   ใหถายสําเนาดวยกระดาษขนาด  A4  เทาน้ัน 
 
 

* กรณี คํานําหนาชื่อ  ชื่อ-สกลุ  ไมตรงกับใบแสดงคุณวุฒิ  ใหนิสิตถายสําเนาหลักฐานนัน้แนบดวย (คําสั่งแตงต้ังชั้นยศ  การเปลี่ยนชื่อ  
เปลี่ยนชื่อสกลุ  การสมรส  ฯลฯ) 
 
** ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตไมสามารถรายงานตัวเปนนิสติตามวัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให
รายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน 7 วัน  ท้ังนี้นิสิตตองชําระเงินคารายงานตัวชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   (คาปรับกรณีรายงานตัวลาชา     
ไมเกิน 7 วัน  วันละ 500 บาท) 
 

วันเปดภาคเรียนและวันเริ่มตนการเรียน 
 
 

ประเภทนิสิต วันเปดภาคเรียน วันเร่ิมตนการเรียน 
นิสิตปรญิญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เรียนวันจันทร – วันศุกร วันท่ี  17  มิถุนายน 2562 วันท่ี  17  มิถุนายน 2562 
นิสิตปรญิญาตรี  เรียนวันจันทร -  วันอาทิตย  วันท่ี  17  มิถุนายน 2562 วันท่ี  17  มิถุนายน 2562 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  เรียนวันเสาร -  วันอาทิตย วันท่ี  17  มิถุนายน 2562 วันท่ี  22  มิถุนายน 2562 

 
  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัต ิ
 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  6   มีนาคม   พ.ศ. 2562 
 
 
 
  
    

    (รองศาสตราจารยไพบูลย   ดวงจันทร) 
                                                            รองอธิการบดฝีายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ปฏิบัติหนาท่ีแทน                                                                           
                                                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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รายละเอียดแนบทายประกาศ 
 

1.  การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิต 
 นิสิตใหมรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนิสิต  ท่ีกลุมภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา อาคาร 7  ช้ัน 1    (ตามวันท่ีแจงไว
ขางตน)   โดยนิสิตตองเตรยีมตัวและหลักฐานการรายงานตัวดังน้ี 
 1.1  เอกสารท่ีใชในการรายงานตัว (ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1) 
  1)  ถายสําเนาใบแสดงคณุวุฒิ (ใบแสดงผลการเรยีน ม.6) จํานวน 2 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 
  2)  ถายสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
  3)  ถายสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
 1.2  เอกสารท่ีใชในการรายงานตัว (ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3) 
  1)  ถายสําเนาใบแสดงคณุวุฒิ  จํานวน 2 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 
  2)  ถายสําเนาบัตรประชาชน   จํานวน 1 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
  3)  ถายสําเนาทะเบียนบาน     จํานวน 1 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
 1.3  เอกสารท่ีใชในการรายงานตัว (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
  1)  ถายสําเนาใบแสดงคณุวุฒิ  จํานวน 2 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 
  2)  ถายสําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  จํานวน 2 ฉบับ  (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ) 
  3)  ถายสําเนาบัตรประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ   (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
  4)  ถายสําเนาทะเบียนบาน    จํานวน 1 ฉบับ   (ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
 1.4 การแตงกายของนิสิต 
  1) นิสิตหญิง  แตงกายดวยกระโปรงนิสิตสดีํา เสื้อนิสิตสีขาว ติดกระดมุคอ ไมสวมเครื่องประดบั (ตางหู) ผูกมัดผม  
       เรียบรอย และสวมรองเทาผาใบสีขาว 
  2)  นิสิตชาย แตงกายดวยกางเกงนิสติสีดํา เสื้อนิสติแขนยาวสีขาว ผูกเนคไท ติดเข็มมหาวิทยาลัยบนเนคไท ทรงผม 
   เรียบรอย และสวมรองเทาหนังสีดาํ 
 1.5 การถายรูปนิสิต 
  1) นิสิตเตรียมเงินสําหรับชําระคาถายรูป จํานวน 35 บาท (นิสิตควรเตรียมเงินใหพอดไีมตองทอน) 
  2) นิสิตแตงกายและจดัทรงผมใหถูกตองและเรียบรอยสําหรับการถายภาพ (ดูตัวอยางรูปภาพ) ดังน้ี 
 
  

นิสิตชาย นิสิตหญิง นิสิตหญิงมุสลิม 
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2. การดําเนินการเกี่ยวกับการพักอาศัยอยูในหอพักมหาวิทยาลัย (เฉพาะนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ ช้ันปท่ี 1) 
 ใหนิสิตใหมดําเนินการเก่ียวกับการพักอาศัยอยูในหอพักตามข้ันตอนดังน้ี 
 2.1  การจองหอพัก 
  1)  นิสิตใหมจองหอพักโดยวิธีออนไลน ผานระบบบริหารจัดการหอพัก ท่ี www.tsu.ac.th  
  2) นิสิตพิมพใบชําระเงิน (Bill Payment) จากระบบ โดยชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชย  เลขท่ีบัญชี 691-301070-0      

ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
 2.2 การรายงานตัวเขาหอพัก 
  1) นิสิตใหมกรอกใบสมัครเขาหอพัก/ระเบียนประวัติ ตอเจาหนาท่ีหอพัก 
  2) ชําระเงินคามดัจํากุญแจหอพัก  
  3) นิสิตท่ีประสงคจะนํารถจักรยานยนตมาใชในหอพักมหาวิทยาลัย  ใหนําหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบอนุญาต
ขับข่ีรถจักรยานยนต จํานวน 1 ฉบับ สําเนาคูมือทะเบียนรถ หรือสาํเนาปายวงกลม จาํนวน 1 ฉบับ กรณีท่ีเปนรถใหมท่ียังไมมีคูมือทะเบียนรถ
ใหใชสําเนาสัญญาเชาซื้อแทนได 

  (ในวันรายงานตัวเขาหอพักนิสิตสามารถแตงกายดวยชุดลําลองได) 
 

3. ส่ิงท่ีตองเตรียมสําหรับการพักอาศัยในหอพัก 
  หอพักปาริชาต 1  (หอพักชาย)  และหอพักปาริชาต 2  (หอพักหญิง)   ในหองพัก 1 หอง    มหาวิทยาลัยจัดสรรใหนิสติเขาพักได 
จํานวน 4 คน    หอพักปาริชาต 3  (หอพักหญิง) ในหองพัก 1 หอง มหาวิทยาลยัจัดสรรใหนิสิตเขาพักได จํานวน 2 คน  โดยมหาวิทยาลยัจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในหองพัก ไดแก ฟูกนอน  โตะอานหนังสือ  เกาอ้ี  ตูเสื้อผา  ราวตากผา  (หองนํ้ารวม)  นอกจากน้ีนิสิตจะตองเตรยีมของใช
สวนตัวมาเอง ดังน้ี 
   1)  หมอน  ปลอกหมอน   ผาปูท่ีนอน  ผาหม  เตารดี  พัดลม  กระติกนํ้ารอน ท่ีสําหรับรองรีดผาและของใชสวนตัวอ่ืนๆ  
   2)  มหาวิทยาลยัไมอนุญาตใหนิสิตนําตูเย็น เครื่องซักผา ไมโครเวฟ  หมอหุงขาวและเตาแกสมาใชในหองพัก 
 

4. อัตราคาบํารุงหอพัก 
  อัตราคาบํารุงหอพักมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเปนรายภาคเรียน  ดังน้ี 
  4.1 หอพักปาริชาต 1  และหอพักปารชิาต 2   
   ภาคเรยีนท่ี 1  และภาคเรียนท่ี 2   คิดคาบํารุงหอพักในอัตราภาคเรยีนละ 3,200 บาท / คน 
   ภาคเรยีนฤดูรอน คดิคาบํารุงหอพักในอัตราภาคเรียนละ 1,600 บาท / คน 
  4.2 หอพักปาริชาต 3        
   ภาคเรยีนท่ี 1  และภาคเรียนท่ี 2   คิดคาบํารุงหอพักในอัตราภาคเรยีนละ 4,000 บาท / คน 
   ภาคเรยีนฤดูรอน คดิคาบํารุงหอพักในอัตราภาคเรียนละ 2,000 บาท / คน 
  4.3 คาประกันของเสยีหายหอพัก เรียกเก็บเฉพาะภาคเรยีนท่ี 1 ของปการศึกษา ในอัตรา 1,000 บาท โดยจะคืนใหนิสติ 
   เมื่อสิ้นปการศึกษา ซึ่งนิสิตตองผานการตรวจสอบความเสยีหายของหองพักและพันธะตาง ๆจากท่ีปรกึษาหอพักกอน 
 

5. งานบริการอนามัย  สงใบรายงานผลการตรวจรางกายนิสิต  (เฉพาะนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ ช้ันปท่ี 1) 
 5.1  พิมพใบรายงานผลการตรวจรางกายนิสติปริญญาตรีภาคปกติ ช้ันปท่ี 1  (ใชแบบฟอรมตามแบบของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน)  โดย
ดาวนโหลดแบบฟอรมจาก  http://www.tsu.ac.th   หัวขอ :  ขาวประชาสัมพันธ : ใบรายงานผลตรวจสุขภาพ นิสิตใหมช้ันปท่ี 1  ประจําป
การศึกษา 2562  สามารถเขารับการตรวจสุขภาพไดท้ังสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 
 5.2  สงเอกสารทางไปรษณีย ตามท่ีระบุใน   http://www.tsu.ac.th / ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการตรวจสุขภาพ  ตั้งแต
บัดน้ี  ถึงวันท่ี  5  มิถุนายน  2562    (กรณมีีขอสงสัยตดิตอภารกิจบริการอนามยั  โทร. 074-317600  ตอ 7360) 
 
 
 
 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
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6. กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ./กรอ.)  

  นิสิตใหมประจําปการศึกษา 2562  ท่ีมีความประสงคจะขอกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)   หรือกองทุนเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ขอใหนิสิตตดิตามประกาศและดําเนินการตามท่ีภารกิจ กยศ.  มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดเทาน้ัน 
โดยตดิตามไดจากเว็บไซด www2.tsu.ac.th/org/scholarship / Facebook : กลุม กยศ. ม.ทักษิณ 621   (จะเริ่มประกาศวันท่ี 1 พ.ค. 2562) 
 

7. การสมัครเพ่ือขอทุนการศึกษาแบบใหเปลา 

  นิสิตใหมประจําปการศึกษา 2562  ท่ีประสงคจะขอทุนการศึกษาแบบใหเปลา รับและสงใบสมัครไดตั้งแตวันท่ี 3 - 11 มิถุนายน 2562    
ระหวางเวลา  09.00 – 16.00 น.   ณ หองภารกิจทุนการศึกษา  อาคารฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
 

8. นักศึกษาวิชาทหาร 
 นิสิตท่ีประสงคจะเรยีนวิชาทหารทุกช้ันป   รับระเบียบการใบสมัครและสงใบสมัคร  ตั้งแตวันท่ี 12  มิถุนายน  2562     ถึงวันท่ี  15  
กรกฎาคม  2562  ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ภารกิจราชการทหาร  อาคารฝายกิจการนิสติ วิทยาเขตสงขลา 
 

9. รานคาสวัสดิการนิสิต 
 นิสิตใหมซื้อชุดเครื่องแบบนิสติ เข็มขัด เนคไทและเครื่องหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  ณ ช้ัน 2  ศูนยอาหาร 1  ตั้งแตวันท่ี  
27 - 31 พฤษภาคม  2562   ระหวางเวลา  09.00 – 16.00 น.    โทรศัพท  074-317600   ตอ 7425/7428 
  
 

10.  ขอมูลการติดตอบุคลากรฝายกิจการนิสิตและหอพักมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสงขลา 
 

ตําแหนง / ภารกิจ หมายเลขโทรศัพท 
หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 074-317600 ตอ 7301    
ท่ีปรึกษาหอพักปาริชาต 3  074-317643  หรือ 

074-317600 ตอ 7343, 7344 
ท่ีปรึกษาหอพักปาริชาต 2 074-317600 ตอ 7342   
ท่ีปรึกษาหอพักปาริชาต 1  074-317600 ตอ 7341   
ภารกิจกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา/กรอ. 074-317600 ตอ 7373, 7374 
ภารกิจทุนการศึกษา 074-317600 ตอ 7375 
ภารกิจบริการอนามยั 074-317600 ตอ 7360 
ภารกิจกิจกรรมนิสิต 074-317600 ตอ 7314, 7315, 7316 
ภารกิจวินัยนิสิต 074-317600 ตอ 7380 
ภารกิจราชการทหาร 074-317600 ตอ 7390 
ภารกิจสารสนเทศและประชาสัมพันธ 074-317600 ตอ 7385 
ภารกิจการแนะแนวและจัดหางาน 074-317600 ตอ 7320, 7321 
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