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4.  ปฏิทินด าเนินการ 
 

ก าหนดการ กิจกรรม 
1-25 พฤศจิกายน 2564 สมัครในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.ttmed.psu.ac.th/tcas1 
1-25 พฤศจิกายน 2564 ส่งใบสมัคร (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ 

https://www.ttmed.psu.ac.th/tcas1) และหลักฐานการสมัคร (ใบสมัคร
และหลักฐานต้องถึงคณะฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) 

9 ธันวาคม 2564 ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ผ่านระบบ TCAS 
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  

13 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ 
http://www.ttmed.psu.ac.th/ 

20 ธันวาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์พร้อมการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือหากมีการเปล่ียนแปลงการสอบ
สัมภาษณ์ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต ์
http://www.ttmed.psu.ac.th/) 

24 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ 
http://www.ttmed.psu.ac.th/ 

7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผ่านระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) 

11 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th 

 
5.  การสมคัรและขัน้ตอนการสมคัร 
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตรงกับเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะฯ ก าหนดไว้
หรือไม่ หากคณะฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติ โดยจะไม่รับพิจารณา 
 5.1  ขั้นตอนการสมัคร 
      5.1.1 นักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2564 โดยกรอก
ข้อมูลการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.ttmed.psu.ac.th/tcas1 พร้อม uplode ไฟล์หลักฐาน 
ข้อ 6.2, 6.3 
      5.1.2 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจากระบบออนไลน์ https://www.ttmed.psu.ac.th/tcas1 
จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครต่าง ๆ ทุกรายการตามข้อ 6 ไปทางไปรษณีย์หรือน าส่งด้วย
ตนเอง ใบสมัครและหลักฐานการสมัครต้องถึงคณะฯ ภายในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2564 
   
       ส่งถึง    งานรับนักศึกษา คณะการแพทย์แผนไทย 
                  อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 
                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                  ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์ 
                  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  
 

/5.2  การช าระเงิน…  
 

https://student.mytcas.com/
https://www.ttmed.psu.ac.th/tcas1%20พร้อม%20uplode%20ไฟล์หลักฐาน%20ข้อ%206.2
https://www.ttmed.psu.ac.th/tcas1%20พร้อม%20uplode%20ไฟล์หลักฐาน%20ข้อ%206.2
https://www.ttmed.psu.ac.th/tcas1
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 5.2  การช าระเงินค่าสมัคร 
    ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 100 บาท ในระหว่างวันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2564 บัญชีธนาคารไทย
พาณิชย ์เลขที่บัญชี 565-287928-7 ชื่อบัญชี การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ค่าสมัคร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)  
 
6.  หลักฐานการสมัคร 
 6.1  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
 6.2  ใบระเบียนผลการเรียน 5 ภาคเรียน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
และจ านวนหน่วยกิต ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
 6.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
  6.4  แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) 
 6.5  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th/doc/pdf/PSUHealth_Form.pdf หรือ 
https://sites.google.com/view/ttmed-entrance 
 6.6  ใบรายงานการตรวจตาบอดสี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th/doc/pdf/Form_eye_check.pdf หรือ 
https://sites.google.com/view/ttmed-entrance 
 6.7  หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร 
 
7.  วิธีการด าเนินการและเกณฑ์การคัดเลือก 
 7.1  คณะฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น หากผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ครบตรงตามที่ก าหนด จะถูกตัดออกจากกระบวนการคัดเลือก 
 7.2  กรณีที่ผู้สมัครมากกว่าจ านวนที่ประกาศรับ คณะฯ จะคัดเลือกด้วยการจัดล าดับ โดย
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในข้อ 3.1 ของผู้สมัคร ซึ่งจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยใน 5 ภาคการศึกษา
ก่อน หากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวม 5 ภาค
การศึกษา แล้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 7.3  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่ก าหนด 
 7.4  ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติครบจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะ
การแพทย์แผนไทย 
 
8. ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ 
 คณะการแพทย์แผนไทย จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์คณะฯ http://www.ttmed.psu.ac.th   
 
9.  เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่ระบุเลขจ านวน 13 หลัก (รายละเอียดการ
สอบสัมภาษณ์พร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงการสอบ
สัมภาษณ์ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์คณะฯ http://www.ttmed.psu.ac.th/) 
 

/10. การสอบสัมภาษณ์… 
 

https://entrance.psu.ac.th/doc/pdf/PSUHealth_Form.pdf%20หรือ
https://entrance.psu.ac.th/doc/pdf/Form_eye_check.pdf%20หรือ
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10. การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จะแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์พร้อมการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ จะประชาสัมพันธ์
ให้ทราบทางเว็บไซต์คณะฯ http://www.ttmed.psu.ac.th/ 
   
11. ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสอบสมัภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  24 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์คณะฯ
http://www.ttmed.psu.ac.th  
 
12.  การยนืยนัใชส้ทิธิ์เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ผ่านระบบ TCAS  

  ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และ ได้รับการคัดเลือก จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่  7-8 
กุ มภาพั นธ์  2565 ผ่ านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ท างเว็บ ไซต์  
https://student.mytcas.com ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    
13.  การสละสทิธิเ์ข้าศกึษา  
    ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ด าเนินการสละสิทธิ์ในระบบ 
TCAS ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. ก าหนด  
 
14.  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ข้าศกึษา 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th  
 
15.  การช าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
 ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/reg ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง 
 
16.  การรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
 ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักงานการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/reg ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในภายหลัง 
 
 

 
/17.  เงื่อนไขส าหรับ… 

 

https://entrance.psu.ac.th/
https://reg.psu.ac.th/reg
https://reg.psu.ac.th/reg





