
 

 
 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

...........................…………….. 
    ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
   ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท โดยโอนเงิน
เข้าบัญชี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ  เลขที่บัญชี 691 -236609-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลา
ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564  ผู้ไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ตามกำหนดเวลาจะถือว่า 
สละสิทธิ์ในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตฯ ประจำภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th ผู้ที่ไม่รายงานตัว
เข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
   ผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยนัสิทธิ์แลว้และประสงค์จะสละสิทธิ์การเขา้ศึกษาไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 
คืนได้  
   เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 

   1. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ  

   2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 

   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

     ประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  2564     
 

                                                   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 



ระดับปริญญาเอก   หลักสูตร กศ.ด.เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ภาคปกติ แบบ 1.1

ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - สกุล

1 642001 นำยสมชัย ดันไทร

2 642002 นำงสำวพจนำรัตน์ อ ำไพฤทธ์ิ

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564



ระดับปริญญาโท   หลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2

ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - สกุล

1 641027 นำงสำวอัญชัน มำศวิวัฒน์

2 641058 นำงสำวฐำนิกำนต์ ไชยรัตน์

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - สกุล

1 641007 นำยภัทรกร ชำญน  ำ

2 641035 นำงสำวกนกวรรณ สุขสว่ำง

3 641039 นำยธนพล จันทร์ทิพย์

4 641053 นำยนรภัทร  แพ่งยงยุทธ

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท   หลักสูตร กศ.ม.พลศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - สกุล

1 641005 นำยศิริพงศ์  นุ่นคง   

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท   หลักสูตร กศ.ม.การบริหารการศึกษา  ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2



ล ำดับท่ี เลขท่ีสมัครสอบ ช่ือ - สกุล

1 641004 นำงสำวชิตชนก หนูรอด   

2 641016 นำงสำวกมลวรรณ  นรเนตร

3 641034 นำงสำวโชติรส  บุญวรรณโณ

4 641038 นำงชญำนิษฐ์  เพชรรัตน์มุณี

5 641045 นำยธำดำ  เจริญฤทธ์ิ

6 641048 นำงสำวอนิญชิตำ เพชรย้อย

ส ำรองล ำดับท่ี 1 641017 นำยวรวุฒิ  อินทสุวรรณ

ส ำรองล ำดับท่ี 2 641002 นำงสำวเจนจิรำ  ย่องเส้ง           

ส ำรองล ำดับท่ี 3 641012 นำงสำวศุภลัคน์  รัตนบุรี            

ส ำรองล ำดับท่ี 4 641031 นำยธัชพงษ์  โสตรทอง          

ส ำรองล ำดับท่ี 5 641036 นำงสำวธิดำรัตน์  บุญชัย           

ส ำรองล ำดับท่ี 6 641040 นำงสำวอภิญญำ  สะระยะ          

ส ำรองล ำดับท่ี 7 641054 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงจรรย์อมล  ชุมสวัสด์ิ        

      กรณีมีผู้สละสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อ ทำงคณะศึกษำศำสตร์ จะโทรแจ้งตำมล ำดับคิวส ำรองเพ่ือเข้ำศึกษำต่อ 

ประจ ำภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ตำมล ำดับต่อไป

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท   หลักสูตร กศ.ม.การบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ แผน ข
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