
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง   แนวทางการด าเนินงานสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
         ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๖   (รอบที่ ๑/๒) 
                                                _________________________ 
   
 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด และลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงขอประกาศแนวทางการด าเนินงานสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  (รอบที่ ๑/๒) ดังน้ี 

๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ) ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม  
๒๕๖๖  ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th   

๒. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
๒.๑  วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่)  สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๖ 
๒.๒  คณะแพทยศาสตร์  สาขารังสีเทคนิค  สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๖ 

      ๒.๓  คณะอื่นๆ  วันเสาร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖  บางคณะไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
ดูรายละเอียดในประกาศฉบับน้ี (ข้อ ๕)   
 ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือก  ตามข้อ ๑ และ ๒  (ทุกคณะ)   ในวัน
พุธที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ ๗ - ๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ทางเว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com 
 อนึ่ง  ภายหลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว สามารถสละสิทธิ์ได้อีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๙  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  และวันเสาร์ที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาในวันจันทร์ที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th   
  ๔. การตรวจสุขภาพร่างกาย   
 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปตรวจร่างกาย
ตามโรงพยาบาลของรัฐ  หรือเอกชนตามแบบฟอร์มที่มหาวทิยาลัยก าหนด  Download  ได้ที่หน้าเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th และน าผลการตรวจสุขภาพไปยื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ (วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ติดตามได้ทางเว็บไซต์ของงานฝ่ายทะเบียนและประมวลผล/งาน
ทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต)  ดูรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ (ข้อ ๕)  (ยกเว้น  คณะแพทยศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์,  คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่ และปัตตานี),  คณะเทคนิคการแพทย์  และคณะการแพทย์
แผนไทย)  
 
 

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


         ๕. ข้อก าหนดและรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละคณะ 
 

คณะ/วทิยาเขต ขอ้ก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
๑. วทิยาลยันานาชาต ิ(หาดใหญ)่ 
รหสั ๑๑๕๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ 
๒. คณะจะติดต่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยตรง  ตามเบอร์โทรศัพท์ 
ที่แจ้งไว้ในระบบรับสมัคร 
๓. สัมภาษณว์ันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
๔. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS  วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๕. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ  SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณวิสา  ปานบุตร  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๔๑๔  หรือ ๐๘๖ ๗๐๒๐๒๙๙ 
 

๒. คณะแพทยศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๐๓๐๓ 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ 
๒. วันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวเข้าสอบ
สัมภาษณ ์ผ่านโปรแกรม Zoom    
    Meeting  ID: 9945110 5857    Passcode: 275415 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS  วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ท่ี  คุณวราภรณ์  นิยมเดชา  
โทร. ๐๗๔ ๔๕๑๕๔๖ 
 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร ์(หาดใหญ่) 
รหัส ๑๐๑๐๙ สาขาวิศวกรรมและ 
การจัดการนวัตกรรม (หลักสตูร
นานาชาติ) 
 

 
๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ 
๒. วันเสาร์ที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting : 
https://zoom.us/j/9990017018 หรือ Meeting ID: 9990017018 
โดยลงชื่อเข้าใช้งานในระบบด้วยล าดับที่ตามด้วย ชื่อ – สกุล ตนเอง    
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ในระบบ 
TCAS  วันที่  ๗ - ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย  ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณจิราพร  พงศ์สุขนิรันดร์  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๐๙๓ หรือ e-mail:pjiraporn@eng.psu.ac.th  
  

https://zoom.us/j/9990017018


                  คณะ/วิทยาเขต                 ขอ้ก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์(ตอ่) 
รหัส ๑๐๑๐๑-๑๐๑๐๘ 
๑๐๑๑๐-๑๐๑๑๑ 
 
 
 
 
          

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
๒. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ - ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ 
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย  ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  คุณจิราพร   พงศ์สุขนิรันดร์ 
โทร.๐๗๔ ๒๘๗๐๙๓  หรือ  e-mail: pjiraporn@eng.psu.ac.th              

๔. คณะวทิยาศาสตร ์(หาดใหญ่) 
รหัส ๑๐๒๐๐-๑๐๒๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. วันเสาร์ที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็น
ต้นไป สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 9990018102  
เข้า Link  https://zoom.us/j/9990018102  ทั้งน้ีให้ตรวจสอบล าดับ
การสอบสัมภาษณ์และระเบียบการเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง 
www.regis.sci.psu.ac.th  สอบถามเพิ่มเตมิทาง Line Official: 
@465ybbgz 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS  วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC 
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  คุณวรรษมน  มีเสน   
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๘๐๕๗ หรือ e-mail: wassamon.m@psu.ac.th   

๕. คณะพยาบาลศาสตร ์(หาดใหญ่) 
รหัส ๑๐๔๐๑ 
  
   

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ 
๒. วันที่ ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๒๐ น. รายงานตัวเข้า
สอบสัมภาษณ์ผ่าน Zoom โดย สแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสาร 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS  วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ท่ี  คุณธัณยกานต์   แก้วพิบูลย์  
โทร. ๐๙๓  ๖๘๑๐๒๓๔ หรือ e-mail: thanyakan.k@psu.ac.th  
 

๖. คณะวทิยาการจดัการ (หาดใหญ่) 
รหัส ๑๐๕๐๑-๑๐๕๐๖, ๑๐๕๐๘-
๑๐๕๑๕, ๑๐๕๑๗-๑๐๕๑๘ 
 
 
 
 
 

๑. มีการสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวผ่าน Link Page Facebook  
https://www.facebook.com/tcasfms66 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ 
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com 
 

mailto:pjiraporn@eng.psu.ac.th
mailto:wassamon.m@psu.ac.th
https://www.facebook.com/tcasfms66
https://student.mytcas.com/


             คณะ/วิทยาเขต 
 คณะวทิยาการจดัการ  (ตอ่) 
 
 
 
 
คณะวทิยาการจดัการ  
รหัส ๑๐๕๐๗, ๑๐๕๑๖ 
สาขาวิชาการจัดการและความเป็น
ผู้ประกอบการ (นานาชาติ) 

                   ข้อก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณวิชญะณัฏฐ์   อังคฉัตรชัย   
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๘๒๓ หรือ e-mail: witchayanat.a@psu.ac.th 
 
๑. มกีารสอบสมัภาษณ ์ Onsite  
๒. วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวที่ ส านักงานหลักสูตร BBA 
คณะวิทยาการจัดการ   
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ 
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอุษณี  เหลาะเหม     
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๗๙๕๖ หรือ e-mail: usanee.b@psu.ac.th  
 

๗.คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ(หาดใหญ)่   
รหัส ๑๐๖๐๑-๑๐๖๐๓  
      
 
   
 
            
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แอดเข้ากลุ่ม Facebook  ได้ที ่
https://www.facebook.com/groups/tcas1.2nr หรือ ตาม QR 
Code  เพื่อรายงานตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๖๖ 
(หากเลยก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิการสัมภาษณ์) 
๓. สอบสัมภาษณ์  วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖      
๔. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS  วันที่  ๗ - ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์     ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com  
๕. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ  SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๖.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี คุณจตุรพร  สอนจิต  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๐๔๙  หรือ  e-mail: jaturaporn.so@psu.ac.th 

๘. คณะเภสชัศาสตร ์(หาดใหญ่) 
รหัส ๑๐๗๐๑-๑๐๗๐๒ 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์
๒. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom เจ้าหน้าที่คณะ
จะติดต่อกลับเพื่อชี้แจงระบบโดยตรงอีกครั้ง   
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ
TCAS ในวันที่  ๗ - ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ 
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณปาณิสรา  บุญสนอง 
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๘๘๒๓ หรือ ๐๙๐ ๒๒๕๔๘๒๓ 

mailto:witchayanat.a@psu.ac.th
mailto:usanee.b@psu.ac.th
https://www.facebook.com/groups/tcas1.2nr
mailto:jaturaporn.so@psu.ac.th


               คณะ/วิทยาเขต                    ขอ้ก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
๙. คณะอตุสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ)่  
รหัส ๑๐๙๐๑-๑๐๙๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. วันเสาร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom  Meeting ID 
9990013329 Passcode: 1111   
Link: https://zoom.us/j/9990013329 เพื่อรับทราบล าดับการเข้า 
สอบสัมภาษณ์ โดยเริ่มสอบตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.   
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี  คุณสุขภิญญา  พวงสุวรรณ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๓๑๖  หรือ e-mail: sukpinya.k@psu.ac.th 
 

๑๐. คณะศลิปศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
รหัส ๑๑๐๐๑  ภาษาไทยประยุกต์ 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. ใช้โปรแกรม ZOOM  โดยดูรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์   
ที่เว็บไซต์  https://www.libarts.psu.ac.th หรือ 
https://www.facebook.com/LiberalArts.PSU/ 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิ ในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ - ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com 
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี คุณพิรุณ  ลุ้งใหญ่  
โทร.๐ ๗๔๒๘ ๙๕๓๘  หรือ  e-mail: pirun.l@psu.ac.th   
 
 

  รหัส ๑๑๐๐๒   ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. ใช้โปรแกรม ZOOM โดยดูรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ ที่
เว็บไซต์ https://www.libarts.psu.ac.th  หรือ
https://www.facebook.com/LiberalArts.psu/ 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com 
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอัสมูนี  อิสสะมะแอ 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๕๐๔ หรือ e-mail: asmunee.i@psu.ac.th 
 
 
 

https://zoom.us/j/9990013329
mailto:sukpinya.k@psu.ac.th
https://www.libarts.psu.ac.th/
mailto:asmunee.i@psu.ac.th


               คณะ/วิทยาเขต                      ขอ้ก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
คณะศลิปศาสตร ์(ตอ่) 
รหัส ๑๑๐๐๓-๑๑๐๐๔ สาขาวิชา  
ภาษาจีน และภาษาจีน (แผน ๓+๑) 
 
 
 

 
๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. ใช้โปรแกรม Zoom โดยดูรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ ที่
เว็บไซต์ https://www.libarts.psu.ac.th  หรือ
https://www.facebook.com/LiberalArts.PSU/ 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายชล  แจ้งเจษฎา 
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๖๕๙ หรือ e-mail: saichon.j@psu.ac.th  
 

รหัส ๑๑๐๐๕ สาขาวิชาชุมชนศึกษา 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ 
๒. ใช้โปรแกรม Zoom โดยดูรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ ที่
เว็บไซต์ http://www.libarts.psu.ac.th  หรือ
https://www.facebook.com/LiberalArts.PSU/ 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม 
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณจิราพร  บุญช่วย 
โทร. ๐๗๔๒๘ ๖๗๑๑หรือ e-mail: jiraporn.bo@psu.ac.th 
 

รหัส ๑๑๐๐๖ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบินและการบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ 
๒. ใช้โปรแกรม Zoom โดยดูรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ ที่
เว็บไซต์ http://www.libarts.psu.ac.th  หรือ 
ที่ https://www.facebook.com/Aviation.PSUHatyai/ 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com 
๔. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณจิรภัทร  รัตนสังข์   
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๖๖๗๓ หรือ e-mail: jiraphat.r@psu.ac.th 
 
 
 
 

mailto:saichon.j@psu.ac.th
http://www.libarts.psu.ac.th/
mailto:jiraporn.bo@psu.ac.th
http://www.libarts.psu.ac.th/
mailto:jiraphat.r@psu.ac.th


             คณะ/วิทยาเขต                   ขอ้ก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
๑๑. คณะนติศิาสตร ์(หาดใหญ่) 
รหัส ๑๑๑๐๑-๑๑๑๐๖ 
 

       

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ 
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  เข้ากลุ่มไลน์ “นิติ ม.อ. เรียนดี 66” 
โดยสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อติดตามข่าวสาร และเข้าทดสอบระบบ Zoom 
ในวันศุกร์ที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
๓. เข้าสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  ตามลิ้งที่แนบในวันเสาร์ 
ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  Join Zoom 
Meeting   https://thairen.zoom.us/j/9990012507 
Meeting ID: 999 001 2507  
๔. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ  
วันที่  ๗ - ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๕. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ  SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณชานนท์  วิสุทธิชานนท์ 
โทร. ๐ ๙๗ ๑๔๖๖๓๔๖  

๑๒. คณะเศรษฐศาสตร ์(หาดใหญ่) 
รหัส ๑๑๒๐๑-๑๑๒๐๒ 
 
 
 
 
 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ที่เว็บไซต์  ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ให้อัพโหลดผ่านระบบ  SE-DOC  
วันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณภชิสา เกตุอ าพรชัย  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๔๒๔  หรือ e-mail: pachisa.k@gmail.com 

๑๓. คณะการแพทยแ์ผนไทย (หาดใหญ)่  
รหัส ๑๑๓๐๑ 
 

๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS วันที่  ๗ – ๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณมานะ  รักษ์วงศ์  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๒๗๐๒  หรือ  ๐๘๑ ๕๙๘๔๒๓๗ 

๑๔. คณะเทคนิคการแพทย ์(หาดใหญ)่  
รหัส ๑๑๔๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณ์ ผา่นระบบ ZOOM 
๒. วันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา 08.00-08.20 น. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้า
สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวด้วยบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน แต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียนในการสัมภาษณ์  เริ่มสัมภาษณ์เวลา  08.30 น.   
ผ่าน Zoom ID Meeting: 999 001 9111  Passcode: 28012566 
๓. เมื่อเข้าระบบ Zoom แล้วให้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น เลขห้องสอบ 
ล าดับที่ จากน้อยไปหามาก   
ห้องสอบที่ 1  ล าดับที่ 01-14        ห้องสอบที่ 2  ล าดับที่ 15-28 
ห้องสอบที่ 3  ล าดับที่ 29-42        ห้องสอบที่ 4  ล าดับที่ 43-56 
ห้องสอบที่ 5  ล าดับที่ 57-70 

https://thairen.zoom.us/j/9990012507
mailto:pachisa.k@gmail.com


               คณะ/วิทยาเขต 
คณะเทคนิคการแพทย ์(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 

                       ข้อก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
สอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้กด leave all meeing ออกจาก zoom ด้วย 
๔. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิ ในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com  
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณวรัณต์ภัฏ  โรจนวานิชกิจ  
โทร. ๐ ๗๔๒๘ ๙๑๐๓,  ๐ ๗๔๒๘ ๙๑๑๙  
หรือ  ๐๘๙ ๔๖๘๗๘๔๘  

๑๕. คณะศกึษาศาสตร ์(ปตัตานี) 
รหสั ๒๐๑๐๑-๒๐๑๑๐๔ 
     ๒๐๑๐๖-๒๐๑๑๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะศกึษาศาสตร ์(ปตัตาน)ี   
รหัส ๒๐๑๐๕  สาขาเคมี 
 
 
 
 
 

 
๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แสกน QR code เข้ากลุ่มผู้มีสิทธ์ิ 
เข้าสอบ TCAS ½   คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่เว็บไซต์  ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่คุณสินีนาฎ   พรหมพันธ์ 
โทร. ๐ ๗๓๓๑ ๒๓๙๗  หรือ  ๐๘๗ ๓๙๖๗๑๖๙  
 
 
๑. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  
๒. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ที่เว็บไซต์  ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com  
๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่คุณสินีนาฎ   พรหมพันธ์ 
โทร. ๐ ๗๓๓๑ ๒๓๙๗  หรือ  ๐๘๗ ๓๙๖๗๑๖๙  
 

๑๖. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(ปตัตาน)ี รหสั  ๒๐๒๐๑-๒๐๒๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านทาง วิดีโอคอล  
แอพพลิเคชั่น Line  คนละ  ๑๐  นาที   
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com   
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  คุณพนิดา  แซ่ตั้ง โทร. ๐ ๗๓๓๑ 
๓๙๒๘-๔๕ ต่อ๑๙๒๖ หรือ ๐๙๘ ๐๒๘๐๗๑๖ หรือ Email: 
panid.sa@psu.ac.th 
 
 
 

mailto:panid.sa@psu.ac.th


             คณะ/วิทยาเขต                                         ข้อก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
๑๗. คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
(ปตัตาน)ี  รหัส ๒๐๓๐๑-๒๐๓๑๙  
 
 
     

 
 
 
                        

๑. มกีารสอบสมัภาษณ์ (Onsite)  
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ 
HUSO TCAS66 รายงานตัวสัมภาษณ์วันที่  ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๖  
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ อาคาร ๕๐ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์   
เริ่มสอบสัมภาษณ์  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิ 
ในระบบ TCAS ในวันที่  ๗ - ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  
ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com  
๔.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คณุริฎวาน หะมิดง โทร.๐๘๔๓ ๑๓๕๓๙๘ 

๑๘. คณะวทิยาการอสิลาม (ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๔๐๑-๒๐๔๐๔ 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณ ์ (Onsite)  
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  รายงานตัววันที่  ๒๘  มกราคม  
๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอิหม่ามอัลฆอซาลีย์       
ขั้น ๒  คณะวิทยาการอิสลาม 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีคุ่ณมัศณี หะยีมายอ โทร.๐๗๓ ๓๑๓๙๒๘ 

๑๙. คณะศลิปกรรมศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๕๐๑ – ๒๐๕๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณ์ออนไลน ์
๒. วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๓๐ น.   รายงานตัว 
เข้าสอบสัมภาษณ์  ผ่านระบบ ZOOM  Meeting ID: 
๙๘๖ ๒๘๘๔ ๗๕๑๕ Passcode : ๘๐๗๗๙๓ เพื่อรับฟังค าชี้แจง 
การสอบสัมภาษณ์   
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณปัทมา  สุวรรณจ ารูญ 
โทร ๐ ๗๓๓๑ ๑๗๑๗  Email : pattama.su@psu.ac.th 
 

๒๐. คณะวทิยาการสือ่สาร (ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๖๐๑- ๒๐๖๐๒, ๒๐๖๐๔ 
 
         
    
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณ์ทีค่ณะวิทยาการสือ่สาร (Onsite) 
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  Scan QR Code  ไปยังคุณทวีศักดิ์
หมานเม๊าะ เพื่อรับทราบข่าวสารการสัมภาษณ์ โดยมีก าหนดการ ดังน้ี 
     2.1   08.30 – 09.00 น.  รายงานตัว ที่คณะวิทยาการสื่อสาร 
     2.2   09.00 – 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์    
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณทวีศักดิ์  หมานเม๊าะ  
โทร. ๐๘๑ ๗๖๗ ๖๘๘๙  หรือ  Taweesak.h@psu.ac.th 

mailto:pattama.su@psu.ac.th
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             คณะ/วิทยาเขต                  ขอ้ก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม                         
๒๑. คณะรฐัศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
รหัส ๒๐๗๐๑- ๒๐๗๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  มกีารสอบสมัภาษณ์ (Onsite)  
๒.  ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวในวันเสาร์ที่ ๒๘  มกราคม  
๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ อาคาร ๗๐  คณะรัฐศาสตร์  ม.อ.
ปัตตานี” เพื่อรอสอบสัมภาษณ์ 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS ในวันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com  
๔.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี คุณซอลีฮีน  อุษมานสกูลกิตติ ์
โทร. ๐ ๗๓๓๓ ๐๘๑๐            
         

๒๒. คณะพยาบาลศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
รหสั ๒๐๘๐๑ 
 
    

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ 
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ Scan QR –Code  เข้ากลุม่ไลน์ 
๔. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com   
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณวันยามีละห์  แก้วกับทอง 
โทร. ๐๘๙ ๑๖๙๒๔๗๗  หรือ e-mail: wanpen.w@psu.ac.th 
 

๒๓. คณะการบรกิารและการท่องเทีย่ว 
(ภูเก็ต) รหัส ๓๐๑๐๑-๓๐๑๐๓ 
 
 
    
 
 
                                                      

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์   (เวลา 09.00-12.00 น.) 
๒. ผ่านระบบ ZOOM Join Meeting : https://shorturl.asia/wlEDO  
Meeting ID: 959 0953 5909  Passcode: FHT 
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที ่๗ - ๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔. รายงานการตรวจร่างกาย  ยื่นในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๕. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอรชพร  สมเกียรติกุล  
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๒๖ 
 

๒๔. คณะวเิทศศกึษา (ภเูกต็) 
รหัส ๓๐๒๐๑-๓๐๒๐๕ 
    
 
   
 
 
 
 
 
 

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์  (เวลา 09.00-12.00 น.) 
๒. ผ่าน Google Meet รายละเอียดตาม 
Link:  https://shorturl.asia/815dA  
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที ่๗ - ๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณนารีรัตน์  จันทน์แดง 
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๖๐๔๕ 
 
 
 

mailto:wanpen.w@psu.ac.th
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              คณะ/วิทยาเขต                          ข้อก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
๒๕. คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 
(ภูเก็ต)  รหัส ๓๐๓๐๑-๓๐๓๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
         

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ (เวลา 09.00-12.00 น.) 
๒. ผ่านระบบ ZOOM Join Zoom Meeting : 
https://shorturl.asia/lVXAp 
Meeting ID: 845 0586 4734   Passcode: tcas 1 of 2  
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที ่๗ - ๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณทิฆัมพร  ทิพย์รองพล  
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๖๐๐๐  ต่อ ๖๑๖๕ หรือ e-mail: 
tikumporn.ti@phuket.psu.ac.th       
            

๒๖. วทิยาลยัการคอมพิวเตอร ์(ภเูกต็) 
รหัส ๓๐๕๐๑-๓๐๕๐๓ 
 
 
 
       

๑. มกีารสอบสมัภาษณอ์อนไลน์ (เวลา 09.00-12.00 น.) 
๒. ผ่านระบบ ZOOM Join Zoom Meeting : 
https://shorturl.asia/ieyaW  
Meeting ID: 949 7983 4023   Passcode: 940940  
๓. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์  ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com  
๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณวรรณอนงค์  ธันยลาภพิทักษ์ 
โทร. ๐ ๗๖๒๗ ๖๐๔๕ 
 
 

ทกุคณะวทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน ีไม่มกีารสอบสัมภาษณ์ 
๒๗. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
อตุสาหกรรม (สรุาษฎรธ์านี) 
รหัส ๔๐๑๐๑-๔๐๑๐๗                                               

๑. ให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์  แอดเข้ากลุ่ม  
Facebook : Freshy PSU Surat 66  เพื่อติดตามข้อมูลขา่วสาร
ส าหรับนักศึกษาใหม่   
๒. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม 
ทปอ. https://student.mytcas.com  
๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอานนท์  โชติมณี e-mail : arnon.
c@psu.ac.th  โทร. ๐๗๗ ๒๗๘๘๕๑   
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘. คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการ
จัดการ  รหสั  ๔๐๒๐๑-๔๐๒๐๗            
๒๙. โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรม
การเกษตรและประมง (สรุาษฎรธ์านี) 
รหัส ๔๐๓๐๑-๔๐๓๐๕ 
๓๐. วทิยาลยันานาชาต ิ(สรุาษฎรธ์าน)ี  
รหัส ๔๐๔๐๑-๔๐๔๐๔             
 
 
 
 
 

https://shorturl.asia/lVXAp
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              คณะ/วิทยาเขต                     ขอ้ก าหนด/รายละเอยีดกจิกรรม 
ทกุคณะ วทิยาเขตตรัง. มกีารสอบสัมภาษณ์ (Onsite) 

๓๑. คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการจดัการ 
(ตรงั)  
รหัส ๕๐๑๐๑-๕๐๑๐๘ 

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน รายงานตัว วันที่  ๒๘  มกราคม  
๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่อาคารเรียน 3 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง        
๒. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยืนยันสิทธ์ิในระบบ 
TCAS วันที่  ๗ - ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่เว็บไซต์ ของสมาคม ทปอ. 
https://student.mytcas.com  
๓. รายงานการตรวจร่างกาย ยื่นในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
๔. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง 
คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร  โทร.  ๐ ๘๑ ๘๑๒๐๕๘๐  
หรือ email: nonglak.k@psu.ac.th 
 

๓๒. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์(ตรงั) 
รหัส ๕๐๒๐๑ 

 
๖. เงื่อนไขการรบัเขา้ศกึษา 
           ๖.๑  ต้องส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
           ๖.๒  ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะความพร้อม 
ทางการศึกษา รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย รายงานการตรวจตาบอดสี  และรายงานการตรวจความบกพร่อง 
ของการได้ยินแบบถาวร (ในกรณีคณะก าหนด)  ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศโครงการรบันักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี  
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  กรณี พบว่าคุณสมบัติไม่ตรง 
ตามประกาศจะถือว่าผลสอบเป็นโมฆะ 
           ๖.๓  หากตรวจสอบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ไม่รับเข้าศึกษา
ในคณะน้ัน ๆ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๗     มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖   
 
 
 

                (นายเจษฎา  โมกขกุล) 
                                              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา 
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