
 

 

 

 
 
 

 
 
 

         ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
              เรื่อง   แนวทางการด าเนินงานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ในระบบ TCAS  
                       รอบที่ ๓  Admission  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ____________________________ 
   
                   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(OVID-๑๙) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    จึงขอประกาศแนวทางการด าเนินงานการสอบสัมภาษณ์การ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  ในระบบ  TCAS  รอบที่  ๓   Admission   ปีการศึกษา   ๒๕๖๕  ดังนี้ 
                   ๑.  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกและมีสิทธิเ์ข้าสอบสัมภาษณ์  ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  วันที่  ๒๔  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
                   ๒.  ก าหนดการสอบสมัภาษณท์กุคณะ  ในวนัพฤหสับดทีี่ ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๕    ยกเวน้ 
คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  และมีบางคณะไม่มีการสอบสัมภาษณ์         ดู
รายละเอียดในประกาศฉบับนี้ (ข้อ ๕)  
                   ๓.  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ส ัมภาษณ์และมีส ิทธ ิ ์ เ ข ้ าศ ึกษาฯ ทางเว ็บไซต์https: / /student.mytcas.com   และ ทางเว ็บ ไซต์  
https://entrance.psu.ac.th  ในวันที่   ๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕    
                   ๔.  การตรวจสุขภาพร่างกาย   
                        ๔.๑   ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ด าเนินการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน   ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด   Download   
ได้ที่หน้าเว็บไซต์  https://entrance.psu.ac.th  และน าผลการตรวจสุขภาพไปย่ืนในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหม่ (วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว  ติดตามได้ทางเว็บไซต์ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล/ 
งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต)  ดรูายละเอียดในประกาศฉบับนี้ (ข้อ ๕) 
       ๔.๒   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาล
ศาสตร์ (หาดใหญ่ หรือ ปัตตานี) คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะสัตว
แพทยศาสตร ์ นอกจากใบรายงานผลการตรวจร่ายกาย  ตามข้อ ๔.๑  แล้วจะต้องมีรายงานการตรวจตาบอดสี 
และ/หรือ รายงานการตรวจความบกพร่องของการได้ยินแบบถาวร  ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนดด้วย  ดูราย 
ละเอียดในประกาศฉบับนี้ (ข้อ ๕) 
 
 
         ๕.  ข้อก าหนด... 

https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/


 ๕. ข้อก าหนดและรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละคณะ 
  
             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๑. คณะวศิวกรรมศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ ์
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย   ให้อัพโหลดผ่าน  
ระบบ  SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราพร  พงศ์สุขนิรันดร์   
หรือ e-mail: pjiraporn@eng.psu.ac.th  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๐๙๓   

๒. คณะวทิยาศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
 
 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย   ให้อัพโหลดผ่าน 
ระบบ SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤตยภร คุ่มเคี่ยม 
หรือ e-mail: krittayaporn.k@psu.ac.th  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๘๑๑๔ 

๓.  คณะแพทยศาสตร ์ ทุกสาขาวชิา   สอบสัมภาษณ์ออนไลนผ์่านระบบ ZOOM    ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
รายงานตัวผ่าน  QR cord  (ด้านล่าง)  ทันทีหลังจากประกาศรายชื่อ     และให้เตรียมอุปกรณ์ส าหรับการ 
เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดังนี้ 

     ๓.๑  สัญญาณ Internet  (กรณีใช้สัญญาณจากโทรศัพท์ให้ใช้ Package แบบ 4 Mbs Unlimited) 
            ๓.๒  อุปกรณ์ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
                   ๓.๒.๑  ให้เตรียมโน้ตบุ๊ค 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 าหรบัสาขาเวชปฏิบตัฉิุกเฉนิการแพทย ์ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เขียน CV (Curriculum Vitae)  
ความยาวไม่เกิน  ๒ หน้ากระดาษ A๔   เพื่อเป็นข้อมูลแนะน าตัวให้กรรมการสอบสัมภาษณ์   โดยขอให้มี 
ข้อมูลดังนี้ 
                ๑.  ประวัติส่วนตัวและผลการเรียน 
                ๒.  กิจกรรมที่ท าระหว่างเรียน 
                ๓.  รางวัลที่ได้รับสูงสุด ไม่เกิน  ๓  รางวัล           
 

mailto:pjiraporn@eng.psu.ac.th


             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
คณะแพทยศาสตร ์(หาดใหญ)่ ตอ่ 
 สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ 
 

           
 
 
--------------------------------------------------- 
 สาขากายภาพบ าบัด 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------  
สาขารังสีเทคนิค 
 
 
 
 

ก าหนดการสอบสมัภาษณ์ 
๑.  วนัที ่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
๐๘.๐๐ น.            รายงานตัวผ่าน ZOOM พร้อมส่ง  CV 
                         (Curriculum Vitae) 
๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.  ทดสอบพิเศษ 
๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ทดสอบระบบเสมือนจริง 
 
๒.  วนัที ่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.   สอบสัมภาษณ์  
----------------------------------------------------------------- 
 
ก าหนดการสอบสมัภาษณ์ 
วนัที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.   สาขากายภาพบ าบัด   
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
  
ก าหนดการสอบสมัภาษณ์ 
วนัที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.   สาขารังสีเทคนิค  
 

๔. คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สแกน QR code เข้ากลุ่มไลน์  
และส่งแบบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย, รายงานการ
ตรวจตาบอดสี, และรายงานการตรวจความบกพร่องของการ
ได้ยิน  ให้จัดส่งทาง Google Forms: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbI-
5wfR4Abb7mF_Jxtr5aqeFLQR6TE4bMudeT61NvMk-
sdw/viewform หรือ 
จัดสง่ดว้ยตนเอง  
ที่งานหลักสูตรปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารทองใบปุณญานันต์ 
ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐ 
เอกสารถึงคณะภายในวันที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณธัณยกานต์  แก้วพิบูลย์  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๔๕๐  หรือ ๐๙๓ ๖๘๑๐๒๓๔   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbI-5wfR4Abb7mF_Jxtr5aqeFLQR6TE4bMudeT61NvMk-sdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbI-5wfR4Abb7mF_Jxtr5aqeFLQR6TE4bMudeT61NvMk-sdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbI-5wfR4Abb7mF_Jxtr5aqeFLQR6TE4bMudeT61NvMk-sdw/viewform


             คณะ/วทยาเขต         ข�อกําหนด/รายละเอียดกิจกรรม 

๕. คณะวทยาการจัดการ (หาดใหญ�) 

    สาขาการจัดการและความเป�นผู�ประกอบการ 

    (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

๑. มกีารสอบสัมภาษณ�ออนไลน�  

๒. สอบสัมภาษณ�วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ระบบ Online ผ�านโปรแกรม ZOOM   

https://psu-

th.zoom.us/j/96536070926?pwd=UkE3b2Q4cmIyc3lsO

S8xWTZrWUZPQT09 

๓. รายงานการตรวจร�างกาย ให�อัพโหลดผ�านระบบ 

SE-DOC วันรายงานตัวเป�นนักศึกษา 

๔. สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ คุณอุษณี แหละเหม  

โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๙๕๖ 

 คณะวทยาการจัดการ (หาดใหญ�)   

 สาขาอื่น ๆ  

 

 

๑.  ไม�มีการสอบสัมภาษณ�  

๒.  ให� ทปอ. ประกาศเป�นผู�ผ�านการคัดเลือกและมีสิทธ์ 

เข�าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันท่ี  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๓.  รายงานการตรวจร�างกาย ให�อัพโหลดผ�านระบบ 

SE-DOC วันรายงานตัวเป�นนักศึกษา 

๔.  สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ คุณวชญะณัฏฐ�  อังคฉัตรชัย  

โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๘๒๓   

๖. คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ(หาดใหญ�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ไม�มีการสอบสัมภาษณ�  

๒.  ให�เข�ากลุ�มไลน�เพื่อรับฟ�งการช้แจงและแนะนําหลักสูตร 

ในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  โดยติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมได�ที่กลุ�ม Facebook :  

www.facebook.com/groups/tcas3/ 

๓.  ให� ทปอ. ประกาศเป�นผู�ผ�านการคัดเลือกและมีสิทธ์ 

เข�าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันท่ี  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๔.  รายงานการตรวจร�างกาย ให�อัพโหลดผ�านระบบ 

SE-DOC วันรายงานตัวเป�นนักศึกษา 

๕.  สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ คุณจตุรพร  สอนจต 

โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๐๔๙ 

๗. คณะเภสชัศาสตร� (หาดใหญ�) 

 

 

 

๑. ไม�มีการสอบสัมภาษณ� 

๒. ให�ผู�มีสิทธ์เข�าสอบสัมภาษณ�  ส�งใบรายงานการตรวจ

สุขภาพร�างกาย, รายงานการตรวจตาบอดสี ไปที่ e-mail: 

panisara.b@psu.ac.th (คุณปาณิสรา บุญสนอง) ภายใน 

วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากพ�นกําหนดถือว�าสละสิทธ�   

๓.  สอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ คุณปาณิสรา  บุญสนอง  

โทร.๐ ๗๔๒๘ ๘๘๒๓ หรอ ๐๙๐ ๒๒๕๔๘๒๓ 



             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
 

๘. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ)่ 
สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ,  และสาขา
เทคโนโลยีและกาจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
 
 

 
๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ 
๒.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  รายงานตัวพร้อมกัน 
เวลา 08.30 น.  ทาง ZOOM  Meeting ID 9990013317 
PassCode: 9999 Link https://zoom.us/j/9990013317 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณสุขภิญญา  พวงสุวรรณ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๓๑๖  หรอื e-mail: sukpinya.k@psu.ac.th   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ)่ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 

 
๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์  
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณสุขภิญญา  พวงสุวรรณ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๓๑๖  หรอื e-mail: sukpinya.k@psu.ac.th  

๙. คณะศิลปศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์   
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
  คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ)่     
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 

 
๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์  
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณพิรุณ  ลุ้งใหญ่ 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๙๕๓๘     e-mail: pirun.l@psu.ad.th 
---------------------------------------------------------------- 
 
๑. มกีารสอบสัมภาษณอ์อนไลน์  
๒. สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom  
ติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ 
https://www.libarts.psu.ac.th/ หรือ https://www. 
Facebook.com/liberalArts.PSU/  
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัสมูนี  อิสสะมะแอ  
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๙๕๐๔ e-mail: asmunee.i@psu.ac.th  

https://zoom.us/j/
mailto:sukpinya.k@psu.ac.th
mailto:sukpinya.k@psu.ac.th
mailto:pirun.l@psu.ad.th
https://www.libarts.psu.ac.th/%20หรือ%20https:/www.%20Facebook.com/liberalArts.PSU/
https://www.libarts.psu.ac.th/%20หรือ%20https:/www.%20Facebook.com/liberalArts.PSU/
mailto:asmunee.i@psu.ac.th


             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
 

คณะศลิปศาสตร ์(หาดใหญ)่    
สาขาวิชาภาษาจีน และภาษาจีน (แผน 3+1) 
 
 

 
๑. มกีารสอบสัมภาษณอ์อนไลน์  
๒. สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom  
ติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ 
https://www.libarts.psu.ac.th/ หรือ 
https://www.facebook.com/liberalArts.PSU/  

  ๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายชล  แจ้งเจษฏา 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๖๗๐๘   e-mail: saichon.j@psu.ac.th     

คณะศลิปศาสตร ์(หาดใหญ)่    
สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
๑. มกีารสอบสัมภาษณอ์อนไลน์  
๒. สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom  ติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ 
https://www.libarts.psu.ac.th/ หรือ 
https://www.facebook.com/liberalArts.PSU/ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราพร  บุญช่วย 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๖๗๑๑  e-mail: jiraporn.bo@psu.ac.th 

คณะศลิปศาสตร ์(หาดใหญ)่    
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน 
และการบริการ 
 

 
๑. มกีารสอบสัมภาษณอ์อนไลน์  
๒. สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom ติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ 
https://www.libarts.psu.ac.th/ หรือ  
https://www.facebook.com/Aviation.PSUHatyai/ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรภัทร  รัตนสังข์ 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๖๖๗๓ หรือ  e-mail: jiraphat.r@psu.ac.th 

๑๐. คณะนติศิาสตร ์(หาดใหญ)่ 
 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๓.  ให้เข้ากลุ่มไลน์ “ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นิติศาสตร์ รอบ ๒-๓ 
ปี๒๕๖๕” โดยสแกน QR code  เพื่อติดตามข่าวสาร  
๔.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 

https://www.libarts.psu.ac.th/%20หรือ%20https:/www.facebook.com/liberalArts.PSU/
https://www.libarts.psu.ac.th/%20หรือ%20https:/www.facebook.com/liberalArts.PSU/
https://www.facebook.com/liberalArts.PSU
mailto:jiraporn.bo@psu.ac.th
https://www.facebook.com/Aviation.PSUHatyai/
mailto:jiraphat.r@psu.ac.th


             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชานนท์ วิสุทธิชานนท์ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๕๑๕  หรือ  
e-mail: Charnont.w@psu.ac.th 

๑๑. คณะเศรษฐศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
   

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณภชิสา  เกตุอ าพรชัย 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๔๒๔  
 

๑๒. คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ)่ 
 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ส่งแบบรายงานการตรวจ
สุขภาพร่างกาย, รายงานการตรวจตาบอดสี จัดส่งเอกสารทาง 
Google Forms : 
https://forms.gle/E5nSE8k5LMSVmncT8 
หรอืจดัสง่ด้วยตนเองที่ 
       งานรับนักศึกษา คณะการแพทย์แผนไทย 
       อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๘ 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    
เอกสารถึงคณะ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมานะ  รักษ์วงศ์ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๗๐๒  หรือ  ๐๘๑ ๕๙๘๔๒๓๗ 
 

๑๓. คณะเทคนคิการแพทย ์(หาดใหญ)่ 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ 
๒.  ให้ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อขั้นตอน 
การสอบสัมภาษณ์และล้ิงค์ ZOOM Meeting ได้ที่ 
Facebook คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ : 
Faculty of Medical Techonlogy, PSU   
๓. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. เริ่มสัมภาษณ์เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
๔. ให้ส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย, รายงาน 
การตรวจตาบอดสี, ใบรายงานตรวจความบกพร่องของ 
การได้ยิน ที่ email: kittiwan-r@psu.ac.th ภายในวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อนเวลา  ๑๖.๐๐ น.   
๕.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรัณต์ภัฏ  โรจนวานิชกิจ 

mailto:Charnont.w@psu.ac.th
https://forms.gle/E5nSE8k5LMSVmncT8
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โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๑๐๓  หรือ ๐๘๙ ๔๖๘๗๘๔๘ 

๑๔. วทิยาลยันานาชาต ิ(หาดใหญ)่ 
สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 
 
 
 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ ผ่านระบบ Zoom / 
Meeting ID: 999 001 9411 Passcode: UICTT 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    
๒.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิสา  ปานบุตร 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๔๑๔  หรือ ๐๘๖ ๗๐๒๐๒๙๙ 
หรือ e-mail: visa.p@ps.ac.th 

วทิยาลยันานาชาติ (หาดใหญ)่  
วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์  
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ 
SE-DOC วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวนันท์  เภอแสละ    
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๗๐7  หรือ  ๐๘๔ ๙๖๔๖๓๒๕ 

๑๕. คณะสตัวแพทยศาสตร์ (หาดใหญ)่ 
 

๑. มกีารสอบสัมภาษณอ์อนไลน์ ใช้โปรแกรม MS Team 
เจ้าหน้าที่คณะจะส่ง Link การเข้าระบบและล าดับการ
สัมภาษณ์ผ่านทาง e-mail ของผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่  
๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๒. ให้ส่งใบรายงานการตรวจร่างกาย  และรายงานการตรวจ
ตาบอดสี ที่ email: nutjanart.k@psu.ac.th 
ภายในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๕        
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณนุจนารถ  
เกียรติขวัญบุตร  โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๖๑๑ 

๑๖. คณะศกึษาศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ให้ส่งวันรายงานตัวเป็น
นักศึกษา ผ่าน  e-mail: Sineenart.3@gmail.com 
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสินีนาฎ พรหมพันธ์ 
โทร. ๐ ๗๓๓๑ ๒๓๙๗  หรือ  ๐๘๗ ๓๙๖๗๑๖๙  

๑๗. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (ปัตตาน)ี   ๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์  
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕  
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณพนิดา  แซ่ตั้ง 

mailto:visa.p@ps.ac.th
mailto:utjanart.k@psu.ac.th
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โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๔๒๒๖  หรือ ๐๙๘ ๐๒๘๐๗๑๖ 

๑๘. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
(ปตัตาน)ี 
                                 

๑.  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕   
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณริฏวาน  หะมิดง 
โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๑๓๐๔ หรือ ๐๘๔ ๓๑๓ ๕๓๙๘ 
e-mail: ridwan.h@psu.ac.th 

๑๙. คณะวทิยาการอสิลาม (ปตัตาน)ี 
   

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ 
๒.  ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ แสกน QR  code เข้ากลุ่มเพื่อ
สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ชื่อกลุ่ม “Fais-
สัมภาษณ์-TCAS65”    
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัศณี  หะยีมายอ 
โทร. ๐ ๗๓๓๑ ๓๙๒๘  
หรือ email: masnee.h@psu.ac.th   
 

๒๐. คณะศลิปกรรมศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ผ่านระบบ Zoom  
Meeting ID: 680 0739 3456 
๒.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัทมา  สุวรรณจ ารูญ  
โทร. ๐๘๖ ๒๘๕๐๑๒๕   หรือ e-mail: 
pattama.su@psu.ac.th   

๒๑. คณะวทิยาการสื่อสาร (ปตัตาน)ี 
 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ผ่านระบบ ZOOM  
๒.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สแกน QR code เข้ากลุ่ม
ไลน์ TCAS 65  คณะวสส  เพื่อรับทราบข่าวสารการสอบ 
สัมภาษณ์ 
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวีศักดิ์  หมานเม๊าะ   
โทร. ๐๘๑ ๗๖๗๖๘๘๙    

๒๒. คณะรฐัศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ผ่านระบบ ZOOM 
๒.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าไปตรวจสอบ 
รายละเอียดได้ที่ เพจ FB : งานรับนักศึกษา  คณะรัฐศาสตร์ 
ม.อ. ปัตตานี  
๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณซอลีฮีน  อุษมานสกูลกิตติ ์ 
โทร. ๐๘๑ ๗๖๗๖๘๘๙  

๒๓. คณะพยาบาลศาสตร ์(ปัตตาน)ี 
 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ผ่านระบบ ZOOM  
๒.  คณะแจ้งรายละเอียดผ่าน เพจ: คณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.อ.ปัตตานี        
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันยามีละห์ 
แก้วกับทอง โทร. ๐๘๙ ๑๖๙๒๔๗๗ 

mailto:ridwan.h@psu.ac.th
mailto:masnee.h@psu.ac.th


             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๒๔. คณะการบรกิารและการท่องเทีย่ว (ภเูก็ต) 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ยื่นในวันรายงานตัวเป็น
นักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐกานต์  ณ สงขลา 
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๖๐๒๙   ในวันและเวลาราชการ 
 

๒๕. คณะวเิทศศกึษา (ภเูกต็) 
 
 
 
 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕  
๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปพิชญา  นาคะพิทยาภรณ์    
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๖๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ                                              
                                                                     

๒๖. คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอ้ม (ภเูกต็) 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
๒. ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕  
๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรชร  สุขเปรม 
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๖๐๒๘  ในวันและเวลาราชการ 
 

๒๗. วทิยาลยัการคอมพิวเตอร ์(ภเูก็ต) 
 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์ ผ่านระบบ Zoom  
Join Zoom Meeting: https://bit.ly/3sfSzJ7 
Meeting ID: 926 0323 2696  Passcode: 775383  
๒.  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สแกน QR code  เพื่อ 
รับทราบข่าวสาร 
๓.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอเปล่ียนเป็นการสอบ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้ที่ คุณปพิชญา นาคะพิทยาภรณ์     
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๖๐๒๙  ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 

https://bit.ly/


             คณะ/วิทยาเขต         ข้อก าหนด/รายละเอียดกิจกรรม 
๒๘. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม (สุราษฎรธ์าน)ี 
---------------------------------------------------                                                                                                                      
๒๙. คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ 
(สุราษฎรธ์าน)ี        
---------------------------------------------------       
๓๐. โครงการจดัตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร
และประมง (สรุาษฎรธ์าน)ี  
--------------------------------------------------- 
๓๑. วทิยาลยันานาชาติ  (สรุาษฎร์ธาน)ี 
 

๑.  ทุกคณะไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒.  ให้ ทปอ. ประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาในระบบ TCAS  ในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖5  
๓.  รายงานการตรวจร่างกาย ยื่นในวันรายงานตัวเป็น
นักศึกษา 
๔.  ขอให้นักเรียนทุกคนที่ยืนยันสิทธ์ิแอดเข้ากลุ่ม 
Facebook : Freshy Psu Surat 65 เพื่อติดตามข่าวสาร 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ 
๕.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอานนท์  โชติมณี  
โทร. ๐ ๗๗ ๒๗๘๘๕๑  หรือ เพจ Facebook   
รับนักศึกษาใหม่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี 

๓๒. คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจดัการ (ตรัง)   
--------------------------------------------------- 
๓๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ (ตรงั) 
 
         

๑. ทกุคณะมกีารสอบสัมภาษณอ์อนไลน์  
๒. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน เข้า Join Zoom Meeting 
https://psu-th.zoom.us/j/9990052006 
หรือ  Meeting  ID: 999 005 2006    
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ย่ืนในวันรายงานตัวเป็น
นักศึกษาที่งานทะเบียนกลาง  วิทยาเขตตรัง 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร 
โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๑๗๒๗  คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร 
    

 
                 ๖.  เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
       ๖.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ   
และความพร้อมทางการศึกษา รายงานการสุขภาพร่างกาย รายงานการตรวจตาบอดสี  รายงานการตรวจความ 
บกพร่องของการได้ยินแบบถาวร (ในกรณีคณะก าหนด) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์  ในกรณี  พบว่า
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศจะถือว่าผลสอบเป็นโมฆะ 
        ๖.๒  หากตรวจสอบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ 
ไม่รับเข้าศึกษาในคณะนั้น ๆ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

                                ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๙    พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

                   (นายเจษฎา   โมกขกุล) 
             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา              

https://psu-th.zoom.us/j/9990052006



