
 
 
 
 
 

 
                                                            

 

                              ประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 
          เรื่อง  เปล่ียนแปลง ก าหนดการและแนวทางการด าเนินงานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียน 
                 โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)  ในระบบ TCAS รอบที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๕  

   _________________________________ 
  
 

              ตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนใน  ๑๔  จังหวัดภาคใต้  ลงวันที ่ ๒๐  
เมษายน  ๒๕๖๕  ได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง 
(โควตาภูมิภาค)  ในระบบ  TCAS  รอบที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ไปแล้ว นั้น 
 
 เนื่องจากคณะกรรมการด าเนินการ TCAS  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   มีการ 
อนุโลมให้น ากระดาษค าตอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ที่ผู้เข้าสอบลืมฝนชุดแบบทดสอบทั้งหมด มาด าเนิน 
การตรวจและให้คะแนนใหม่   จึงต้องรอผลคะแนนใหม่ในการจัดล าดับที่    คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ  
จึงขอแจ้งก าหนดการสอบสัมภาษณ์  และเปล่ียนแปลงใหม่  ดังนี้ 

๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ) ในวันที่  ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๕  ทางเว็บไซต์  https://entrance.psu.ac.th   

๒. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ทุกคณะ ในวันพฤหัสบดีที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ยกเว้น 
 ๒.๑  คณะแพทยศาสตร์  ระหว่างวันที่ ๓ – ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
 ๒.๒  คณะทันตแพทยศาสตร ์ ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

และมบีางคณะไม่มกีารสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ (ข้อ ๖)  
๓. มหาวิทยาลัยฯ  จะประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายชื่อ 

เพิ่มเติม (กรณีตกสัมภาษณ์จากคณะที่มีการสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  และให้ผู้ผ่านการ
คัดเลือกทุกคนยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com 

๔. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ สามารถด าเนินการสละสิทธิ์ 
เข้าศึกษาได้ในระบบ  TCAS  ในวันที่   ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ทางเว็บไซต์   https://student.mytcas.com  
และจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
ทางเว็บไซต์  https://entrance.psu.ac.th 
 
                                                                            ๕.  การตรวจสุขภาพ 
                                                                         
                                                          - ๒ - 
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๕. การตรวจสุขภาพร่างกาย       

๕.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนิน 
การตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  Download ได้ที่
หน้าเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th  และน าผลการตรวจสุขภาพไปยื่นในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ (วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ติดตามได้ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษา/งานทะเบียน
กลางแต่ละวิทยาเขต)  ดูรายละเอียดในประกาศฉบับนี้  (ข้อ ๖) 
      ๕.๒ ผูท้ี่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เช่น คณะ 
พยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่ หรือ ปัตตานี) คณะเภสัชศาสตร์  คณะการแพทย์แผนไทย  คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากใบรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามข้อ ๕.๑ แล้ว จะต้องมีรายงานการตรวจ 
ตาบอดสี และ/หรือ รายงานการตรวจความบกพร่องของการได้ยินแบบถาวร ตามที่คณะ/สาขา ก าหนดด้วย 
ดูรายละเอียดในประกาศฉบับนี้  (ขอ้ ๖) 
 
 ๖. ข้อก าหนดและรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละคณะ 
  

             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๑. คณะวศิวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๐๑๐๑-๑๐๑๑๐ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS   
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิราพร  พงศ์สุขนริันดร์ 
หรือ e-mail: pjiraporn@eng.psu.ac.th 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๐๙๓ 
   

๒. คณะวทิยาศาสตร์ (หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๐๒๐๐-๑๐๒๑๒ 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ผ่าน ZOOM 
๒. วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว  
เข้ารหัส ID: 999-001-8102  
Link ID:https://zoom.us/j/9990018102 
๓. ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤตยภร  คุ่มเคียม 
หรือ e-mail: krittayaporn.k@psu.ac.th    
หรือ  โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๘๑๑๔ 
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             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๓. คณะแพทยศาสตร ์ ทกุสาขาวิชา  ก าหนดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้รายงานตัวผ่าน QR cord 
(ด้านล่าง) ทันทีหลังจากประกาศรายชื่อ  และขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้ 

๓.๑  สัญญาณ Internet (กรณีใช้สัญญาณจากโทรศัพท์ให้ใช้ Package แบบ 4Mbs Unlimited) 
       ๓.๒  อุปกรณ์ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

       ๓.๒.๑  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมโน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือ หรือ iPad หรืออุปกรณ์ Smart device 
อ่ืน ๆ  ส าหรับสอบสัมภาษณ์  โดยขอให้เตรียมอุปกรณ์ส ารอง  กรณีอุปกรณ์หลักมีปัญหาในการใช้งาน 

       ๓.๒.๒  ติดตั้งโปรแกรม ZOOM 
       ๓.๒.๓  หูฟังที่มีไมโครโฟน ส าหรับสอบสัมภาษณ์ 

       ๓.๓  จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
       ๓.๔  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์  นิยมเดชา โทร. ๐๖๓ ๕๙๐๙๖๖๕         
  
ส าหรบัสาขาแพทยศาสตร์ และสาขาเวชปฏบิตัิฉกุเฉินการแพทย์  ใหด้ าเนินการ  ดังนี้ 
วันที ่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
          ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เขียน CV (Curriculum Vitae) ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ เพื่อเป็นข้อมูล
แนะน าตัวให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยขอให้มีข้อมูลดังนี้ 
          ๑. ประวัติส่วนตัวและผลการเรียน 
          ๒. กิจกรรมที่ท าระหว่างเรียน 
          ๓. รางวัลที่ได้รับสูงสุด ไม่เกิน  ๓  รางวัล   
 วันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
          เวลา  ๐๘.๐๐ น.                  รายงานตัวผ่าน ZOOM พร้อมส่ง CV (Curriculum Vitae) 
          เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.      ทดสอบพิเศษ 
          เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      ทดสอบระบบเสมือนจริง 
 
คณะแพทยศาสตร์ (หาดใหญ)่   
รหัส ๑๐๓๐๑ สาขาแพทยศาสตร์ 
                         

 
ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
วันที ่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   สาขาแพทยศาสตร์ 
 
 
 

สาขากายภาพบ าบดั  รหัส ๑๐๓๐๒ 
      
 
 
 
 

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
วันที ่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐ –  ๑๒.๐๐ น.  สาขากายภาพบ าบัด   
 
 
 



             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
สาขารังสเีทคนคิ    รหัส ๑๐๓๐๓ 
   
 
 
   

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
วันที ่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  สาขารังสีเทคนิค                                                           
 
 

สาขาปฏิบตักิารฉกุเฉินทางการแพทย์   
รหัส    ๑๐๓๐๔ 
 
 
     
 

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
วันที ่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๐๐–๑๒.๐๐ น. สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์   
 
 
 

๔. คณะพยาบาลศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๐๔๐๑ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ส่งแบบรายงานการตรวจสุขภาพ 
ร่างกาย  รายงานการตรวจตาบอดสี และรายงานการตรวจความ
บกพร่องของการได้ยิน ให้จัดส่งทาง Google Forms : https://
zmall.link/oB3Jb หรือจัดส่งด้วยตนเองที่ งานหลักสูตร ปริญญา
ตรี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาคารทองใบปุณญานันต์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐  
เอกสารถึงคณะภายในวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คุณธัณยกานต์  แก้วพิบูลย์ 
โทร. ๐๙๓ ๖๘๑๐๒๓๔   

๕. คณะวทิยาการจดัการ (หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๐๕๑๐-๑๐๕๑๒  (สาขาการจดัการ 
และความเปน็ผู้ประกอบการ) 
 

 
๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ 
๒. วันที่  ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. 
Topic: TCAS๒ BBA Interview Exam 
Join Zoom Meeting 
https://psu-th.zoom.us/j/๙๖๕๓๖๐๗๐๙๒๖?pwd=UkE๓b๒Q๔
cmIyc๓lsOS๘xWTZrWUZPQT๐๙<https://psu-
th.zoom.us/j/96536070926?pwd=
UkE3b2Q4cmIyc3lsOS8xWTZrWUZPQT09&fbclid=IwAR0kbwy
V8vk7j34V-
FlJjUdnmEQrLIAGdmUGJlUEAVAVTFzqwLmRiYvBzFw> 
Meeting ID: ๙๖๕ ๓๖๐๗ ๐๙๒๖ 
Passcode: ๑๑๑๐๐๐ 
๓. ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

https://zmall.link/oB3Jb
https://zmall.link/oB3Jb
https://psu-th.zoom.us/j/๙๖๕๓๖๐๗๐๙๒๖?pwd=UkE๓b๒Q๔cmIyc๓lsOS๘xWTZrWUZPQT๐๙
https://psu-th.zoom.us/j/๙๖๕๓๖๐๗๐๙๒๖?pwd=UkE๓b๒Q๔cmIyc๓lsOS๘xWTZrWUZPQT๐๙
https://psu-th.zoom.us/j/96536070926?pwd=UkE3b2Q4cmIyc3lsOS8xWTZrWUZPQT09&fbclid=IwAR0kbwyV8vk7j34V-FlJjUdnmEQrLIAGdmUGJlUEAVAVTFzqwLmRiYvBzFw
https://psu-th.zoom.us/j/96536070926?pwd=UkE3b2Q4cmIyc3lsOS8xWTZrWUZPQT09&fbclid=IwAR0kbwyV8vk7j34V-FlJjUdnmEQrLIAGdmUGJlUEAVAVTFzqwLmRiYvBzFw
https://psu-th.zoom.us/j/96536070926?pwd=UkE3b2Q4cmIyc3lsOS8xWTZrWUZPQT09&fbclid=IwAR0kbwyV8vk7j34V-FlJjUdnmEQrLIAGdmUGJlUEAVAVTFzqwLmRiYvBzFw
https://psu-th.zoom.us/j/96536070926?pwd=UkE3b2Q4cmIyc3lsOS8xWTZrWUZPQT09&fbclid=IwAR0kbwyV8vk7j34V-FlJjUdnmEQrLIAGdmUGJlUEAVAVTFzqwLmRiYvBzFw
https://psu-th.zoom.us/j/96536070926?pwd=UkE3b2Q4cmIyc3lsOS8xWTZrWUZPQT09&fbclid=IwAR0kbwyV8vk7j34V-FlJjUdnmEQrLIAGdmUGJlUEAVAVTFzqwLmRiYvBzFw
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๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนาถ  จงภักดี 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๙๕๖ 

คณะวทิยาการจดัการ (หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๐๕๐๑-๑๐๕๐๙, ๑๐๕๑๓-๑๐๕๒๑ 
 
 
 
 
 

 
๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิชญณัฏฐ ์ อังคฉัตรชัย 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๘๒๓    

๖. คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ(หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๐๖๐๑-๑๐๖๐๖ 
 
  

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน์      
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
รายงานตัว ภายในวันที ่ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ กอ่นเทีย่ง 
เพื่อเข้ากลุ่ม โดย Scan QR code  
https://www.facebook.com/groups/tcas2  
เมื่อกดเข้ากลุ่มเรียบร้อยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
    ๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ พิมพ์รายงานตัวในโพสต์ 
ของโครงการแต่ละสาขาวิชาให้ครบถ้วน 
    ๒) ติดตามลิงก์ ZOOM ของแต่ละสาขาวิชา 
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มต่อไป   
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจตุรพร  สอนจิต  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๐๔๙  

๗. คณะเภสชัศาสตร์ (หาดใหญ่) 
รหัส ๑๐๗๐๑-๑๐๗๐๒ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ส่งใบรายงานการตรวจ 
สุขภาพร่างกาย และตรวจตาบอดสี  ไปที่  
e-mail: panisara.b@psu.ac.th  ภายในวันที่  ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๕  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS   
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาณิสรา  บุญสนอง  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๘๘๒๓ 



             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๘. คณะทนัตแพทยศาสตร ์(หาดใหญ่) 
รหัส ๑๐๘๐๑ 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
๒. วันที ่๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายงานตัวโดยเข้ากลุ่มไลน์ QR Code 
“รับนักศึกษาทันตะ 65 โควตาภูมิภาค” เท่านั้น 
หากไม่เข้ากลุ่มไลน์ในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
๓. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐ 
ตามแบบฟอร์มรายงานผลตรวจสุขภาพที่ 
https://drive.google.com/drive/u/2folders/1Ub_7๐ 
Z0q8CoPrnxotl7yh—24F1sFd8y1 และส่งใบรายงานผลตรวจ
สุขภาพทางไลน์เบื้องต้นภายในวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
ภายในเวลา  ๑๕.๐๐ น.  ส าหรบัการสอบความพร้อมความถนดั
ทางวชิาชพี จะมีการนัดหมายทางกลุ่มไลน์ เพื่อยืนยันความพร้อม 
๔. วันที ่๖ เมษายน  ๒๕๖๕  สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ผู้สมัครจะได้รับรหัสทางกลุ่มไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชกร  ธนกุลเลิศ  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๕๓๒    
 

๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๐๙๐๑ 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่)  
รหัส ๑๐๙๐๒-๑๐๙๐๓ 
 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุขภิญญา พวงสุวรรณ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๖๑๓ 
--------------------------------------------------------------------- 
 
๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
๒. วันที่  ๕  พฤษภาเมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 
ผู้เข้าสัมภาษณ์ รายงานตัวพร้อมกัน  ทาง ZOOM  
Meeting  ID 9990013317   Pass Code: 9999 
Link  https://zoom.us/j/9990013317  
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุขภิญญา  พวงสุวรรณ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๖๑๓ 
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๑๐. คณะศลิปศาสตร์ (หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๑๐๐๑-๑๑๐๐๒  สาขาวิชาไทยประยุกต์ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิรุณ  ลุ้งใหญ่ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๕๓๘ 

รหัส ๑๑๐๐๓-๑๑๐๐๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
๒. ใช้โปรแกรม ZOOM  ติดตามรายละเอียด ที่เว็บไซต์ 
https://www.libarts.psu.ac.th/หรือ  
https://www.facebook.com/LiberalArtsPSU/ 
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัสมูนี  อิสสะมะแอ 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๙๕๐๔  E-mail: asmunee.i@psu.ac.th 

รหัส ๑๑๐๐๕-๑๑๐๐๖  สาขาภาษาจีน 
รหัส ๑๑๐๐๗-๑๑๐๐๘  ภาษาจีน (แผน ๓+๑) 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
๒. ใช้โปรแกรม ZOOM  ติดตามรายละเอียด ที่เว็บไซต์ 
https://www.libarts.psu.ac.th/หรือ 
https://www.facebook.com/LiberalArtsPSU/ 
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายชล  แจ้งเจษฎา 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๖๗๐๘  E-mail: saichon.j@psu.ac.th 

คณะศิลปศาสตร ์(หาดใหญ)่   
รหัส ๑๑๐๐๙-๑๑๐๑๐  สาขาชุมชนศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
๒. ใช้โปรแกรม ZOOM  ติดตามรายละเอียด ที่เว็บไซต์ 
https://www.libarts.psu.ac.th/หรือ 
https://www.facebook.com/LiberalArtsPSU/ 
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราพร  บุญช่วย 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๖๗๑๑ E-mail: jiraporn.bo@psu.ac.th 

https://www.libarts.psu.ac.th/หรือ
https://www.facebook.com/LiberalArtsPSU/
https://www.libarts.psu.ac.th/หรือ
https://www.facebook.com/LiberalArtsPSU/
mailto:saichon.j@psu.ac.th
https://www.libarts.psu.ac.th/หรือ
https://www.facebook.com/LiberalArtsPSU/
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คณะศิลปศาสตร ์(หาดใหญ)่  ต่อ 
รหัส ๑๑๐๑๑-๑๑๐๑๒  สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบินและการบริการ 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
๒. ใช้โปรแกรม ZOOM  ติดตามรายละเอียด ที่เว็บไซต์ 
https://www.libarts.psu.ac.th/หรือ 
https://www.facebook.com/LiberalArtsPSU/ 
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรภัทร  รัตนสังข์ 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๖๖๗๓ E-mail: jiraphat.r@psu.ac.th 

๑๑. คณะนติศิาสตร์ (หาดใหญ่) 
รหัส ๑๑๑๐๑ - ๑๑๑๐๖ 
 
 
 
 
 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์   
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ากลุ่มไลน์ นิติศาสตร์ รอบ 2 โควตา
ภูมิภาค ปี 2565 โดยสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อรับทราบข้อมูลและให้ 
ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS ในวันที่ ๙–๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชานนท์ วิสุทธิชานนท์ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๕๑๕  มือถือ ๐๙๗ ๑๔๖๖๓๔๖   

๑๒. คณะเศรษฐศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๑๒๐๑ -  ๑๑๒๐๕ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภชิสา  เกตุอ าพรชัย 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๔๒๔ 

๑๓. คณะการแพทยแ์ผนไทย (หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๑๓๐๑ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ส่งแบบรายงานการตรวจ 
สุขภาพร่างกาย  และรายงานการตรวจตาบอดสี ให้จัดส่งทาง 
Google Forms :  https://forms.gle/dtFA3Y19UFUhKHtr6 

หรือจัดส่งด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา คณะการแพทย์แผนไทย        
อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐  เอกสารถึงคณะ 
ภายในวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมานะ  รักษ์วงศ์ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๗๐๒   

https://www.libarts.psu.ac.th/หรือ
https://www.facebook.com/LiberalArtsPSU/
mailto:jiraphat.r@psu.ac.th
https://forms.gle/dtFA3Y19UFUhKHtr6?fbclid=IwAR3sJbuR9M7QIoH1W_u7SP20unffdExPocjmJMN4lKwzYkx_zG-1jjR6V3Y


             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๑๔. คณะเทคนคิการแพทย ์
รหัส ๑๑๔๐๑ 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบรายชื่อขั้นตอน 
รายละเอียด ให้ล้ิงที่ ZOOM Meeting  ได้ที่ Facebook   
คณะเทคนิคการแพทย์ : Faculty of Medical  
Technology, PSU  
๓. สอบสัมภาษณ์ วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕           
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. 
เริ่มสัมภาษณ์เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
๔. ให้ส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย, ใบรายงานการตรวจ 
ตาบอดสี  และใบรายงานการตรวจความบกพร่องของการได้ยิน 
ที่ e-mail: Kittiwan-r@psu.ac.th ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๕ 
๕. ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๑๐๓ หรือ ๐๘๙ ๔๖๘๗๘๔๘ 
 

๑๕. วทิยาลยันานาชาต ิ(หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๑๕๐๑-๑๑๕๐๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………... 
วทิยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ)่  
รหัส ๑๑๕๐๓ วิศวกรรมและการจัดการ 
อุตสาหกรรมยาง  (หลักสูตรนานาชาติ) 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์เปน็ภาษาองักฤษ 
ผ่านระบบ Zoom / Meeting ID: 999 001 9411 
Passcode:uic11  ตั้งแต่  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   
๒. ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวิสา  ปานบุตร 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๔๑๔  หรือ ๐๘๖ ๗๐๒๐๒๙๙ 
หรือ  E-mail:  visa.p@ps.ac.th  
.................................................................................... 
๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
๒. ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวนันท์  เภอแสละ 
 โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๗๐๗ 
 
 

mailto:Kittiwan-r@psu.ac.th%20ภายใน


             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๑๖. คณะสตัวแพทยศาสตร์ (หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๑๖๐๑ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ส่งแบบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย และรายงานการ
ตรวจตาบอดสี ไปที่ e-mail: nutjanart.k@psu.ac.th  ภายใน
วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
๓.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS   
ในวันที่  ๙- ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุจนารถ  เกียรติขวัญบุตร  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๖๑๑ 

๑๗. คณะศกึษาศาสตร์ (ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๑๐๑-๒๐๑๔๐ 
 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS   
ในวันที่  ๙- ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓.  รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย  ใหส้่งวันรายงานตัวเป็น
นักศึกษา ผ่าน e-mail: Sineenart.3@gmail.com 
(คุณสินีนาฎ  พรหมพันธ์)  หรือ โทร. ๐๘๗ ๓๙๖๗๑๖๙    

๑๘. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๒๐๑-๒๐๒๑๐ 
 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS   
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิดา  แซ่ตั้ง 
โทร.๐๙๘ ๐๒๘๐๗๑๖ E-mail: Panida.Sa@psu.ac.th 

๑๙.คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร(์ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๓๐๑ - ๒๐๓๓๗ 
 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS   
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณริฎวาน   หะมิดง 
โทร. ๐๘๔ ๓๑๓๕๓๙๘  

๒๐. คณะวทิยาการอสิลาม (ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๔๐๑-๒๐๔๑๒ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์   
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS   
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัศณีย์   หะยีมายอ   
หรือ E-mail: masnee.h@psu.ac.th 

๒๑. คณะศลิปกรรมศาสตร ์(ปัตตานี) 
รหัส ๒๐๕๐๑-๒๐๕๐๙ 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ 
๒.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ ZOOM 
ที่ Meeting ID: 648 6902 8942 
๓.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัทมา  สุวรรณจ ารูญ 
โทร.๐๘๖ ๒๘๕๐๑๒๕ Email: pattama.su@psu.ac.th 
  

mailto:nutjanart.k@psu.ac.th%20%20ภายใน
mailto:nutjanart.k@psu.ac.th%20%20ภายใน
mailto:Panida.Sa@psu.ac.th
mailto:masnee.h@psu.ac.th
mailto:pattama.su@psu.ac.th


             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๒๒. คณะวทิยาการสือ่สาร (ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๖๐๑-๒๐๖๐๙ 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์: TCAS65 
คณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อรับทราบข่าวสารการสัมภาษณ์ 
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวีศักดิ์  หมานเม๊าะ 
โทร. ๐๘๑ ๗๖๗ ๖๘๘๙ 
 

๒๓. คณะรฐัศาสตร ์(ปัตตานี) 
รหัส ๒๐๗๐๑-๒๐๗๑๒ 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ 
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ติดตามรายละเอียดได้ที่  
เพจ FB : คณะรัฐศาสตร์  ม.อ.ปัตตานี   
๓.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณซอลีฮีน  อุษมานสกูลกิตติ์ 
โทร. ๐๗๓๓๓ ๐๘๑๐ 

๒๔. คณะพยาบาลศาสตร ์(ปัตตาน)ี 
รหัส ๒๐๘๐๑ 
 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ผ่านระบบ ZOOM 
๒. รายละเอียดจะแจ้งผ่านเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.อ.ปัตตานี   
๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันยามีละห์  แก้วกับทอง  
โทร. ๐๘๙ ๑๖๙๒๔๗๗   
 

                                      ทกุคณะวทิยาเขตภเูก็ต  ไม่มกีารสอบสมัภาษณ์ 
๒๕. คณะการบรกิารและการท่องเทีย่ว (ภเูก็ต) 
รหัส ๓๐๑๐๑- ๓๐๑๐๙ 
---------------------------------------------------- 
๒๖. คณะวเิทศศกึษา (ภเูกต็) 
รหัส ๓๐๒๐๑- ๓๐๒๑๕ 
--------------------------------------------------- 

๑.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ –  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕     
๒.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรชร  สุขเปรม 
โทร. ๐๗๖ ๒๗๖๐๒๘ 

๒๗. คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม (ภเูกต็) 
รหัส ๓๐๓๐๑-๓๐๓๐๗ 
---------------------------------------------------- 

 

๒๘. วทิยาลยัการคอมพิวเตอร ์(ภเูก็ต) 
รหัส ๓๐๕๐๑-๓๐๕๐๖ 
 
 

 



             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
                                      ทกุคณะวทิยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี ไมม่ีการสอบสมัภาษณ์ 
๒๙. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (สรุาษฎร)์ รหสั ๔๐๑๐๑-๔๐๑๐๗ 
----------------------------------------------------
๓๐. คณะศลิปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
(สรุาษฎร)์  รหัส ๔๐๒๐๑ - ๔๐๒๑๓ 
---------------------------------------------------- 
๓๑. โครงการจดัตัง้คณะนวัตกรรมการเกษตร
และประมง (สรุาษฎร)์  รหัส ๔๐๓๐๑-๔๐๓๐๕ 
----------------------------------------------------
๓๒. วทิยาลยันานาชาต ิ(สรุาษฎร์) 
รหัส ๔๐๔๐๑-๔๐๔๑๒ 

๑. ให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์  
แอดเข้ากลุ่ม Facebook: Freshy PSU Surat 65 
https://www.facebook.com/groups/598326807829687 
เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารส าหรับนักศึกษาใหม่ 
๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕     
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอานนท์   โชติมณี 
โทร.๐๗๗ ๒๗๘๘๕๑ หรือ e-mail: arnon.c@psu.ac.th 
 
 
 

                              ทกุคณะวทิยาเขตตรงั  ไมม่กีารสอบสัมภาษณ์ 
๓๓. คณะพาณชิยศาสตร์และการจดัการ (ตรงั) 
รหัส ๕๐๑๐๑-๕๐๑๒๒ 
---------------------------------------------------- 
๓๔. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ (ตรงั) 
รหัส ๕๐๒๐๑-๕๐๒๐๒ 
 

๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ในวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๒. รายงานการตรวจร่างกาย ยื่นในวันรายงานตัวเป็น 
นักศึกษาที่งานทะเบียนกลาง วิทยาเขตตรัง     
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร 
โทร. ๐๗๕ ๒๐๑๗๒๗  

 

            ๗. เงื่อนไขการรบัเข้าศึกษา 
                ๗.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะความ 
พร้อมทางการศึกษา รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย รายงานการตรวจตาบอดสี (ในกรณีคณะก าหนด)  รายงาน
การตรวจความบกพร่องของการได้ยินแบบถาวร (ในกรณีคณะก าหนด) ครบถ้วนตามที่ระบุในระเบียบการคัดเลือก
นักเรียนใน  ๑๔  จังหวัดภาคใต้   เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยวิธีรับตรง  (โควตาภูมิภาค) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  กรณี พบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศจะถือว่าผลสอบเป็นโมฆะ 
                ๗.๒  หากตรวจสอบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ไม่รับเข้า
ศึกษาในคณะนั้น ๆ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ  ณ  วันที่      ๒๙      เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

                    (นายเจษฎา   โมกขกุล) 
              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง             
                  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

http://www.facebook.com/groups/598326807829687
mailto:arnon.c@psu.ac.th

