
 
ก ำหนดกำรสอบสมัภำษณ์โครงกำรส่งเสรมิผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม บ ำเพญ็ประโยชน ์ชว่ยเหลือสงัคม 

เขำ้ศกึษำระดบัปรญิญำตร ีในมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์ ประจ ำปกีำรศกึษำ  2566 
---------------------------------------------------------- 

   

                มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์  ในวันเสำร์ที่  28  มกรำคม  2566  ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ำสอบสัมภำษณ์ ภำยในวันเวลำที่ก ำหนด 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำผู้น้ันสละสิทธิ ์โดยมีรำยละเอียดก ำหนดกำรดังต่อไปนี้ 
 

รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 
คณะวศิวกรรมศำสตร ์หำดใหญ ่
10101 วิศวกรรมศำสตร ์ ไม่มีกำรสอบสัมภำษณ ์ - 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 

https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยตำมแบบฟอร์มของ
มหำวิทยำลัย ให้อัพโหลดผ่ำนระบบ SE-DOC ในวันรำยงำนตวั
เป็นนักศึกษำ 

คณะวทิยำศำสตร ์หำดใหญ ่
10201 วิทยำศำสตร ์ จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน ์ 

Zoom ID : 9990018102 
เข้ำ Link https://zoom.us/j/9990018102   
ติดตำมล ำดบักำรสอบสัมภำษณแ์ละระเบยีบกำรสอบ
สัมภำษณ์ผ่ำนโปรแกรม ZOOM   
ทำง website: https://regis.sci.psu.ac.th/ 
ติดต่อสอบเพิ่มเติมทำง Line official: @465ybbgz 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.ใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำยตำมแบบฟอร์มของ
มหำวิทยำลัยใหอ้ัพโหลดผ่ำนระบบ SE-DOC ในวันรำยงำนตัว
เป็นนักศึกษำ 

คณะพยำบำลศำสตร ์ หำดใหญ ่ 
10401 พยำบำลศำสตร ์ ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ สแกน  QR Code เพื่อ

เข้ำกลุ่มกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อทรำบรำยละเอียดกำร
สอบสัมภำษณ ์
 
 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
รำยงำนตัว 

เวลำ 07.30 น.  
สอบสัมภำษณ ์

เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป 
 

1. วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม  2566 เวลำ 07.30 น. รำยงำนตัว
เข้ำสอบสัมภำษณ์ผ่ำนโปรแกรม Zoom   
2.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
3. สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที ่ 
คุณธัณยกำนต ์ แก้วพิบูลย ์โทร. 093-6810234   



 
รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 

คณะวทิยำกำรจดักำร หำดใหญ ่ 
10501 
10502 
10503 
10504 
10506 
10507 
10509 

ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
กำรตลำด 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
รัฐประศำสนศำสตร ์
กำรเงินและกำรลงทุน 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
บัญชีบัณฑิต 

จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน ์
ใหผู้้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณต์ิดตำมผ่ำน  
Link Page Facebook 
https://www.facebook.com/tcasfms66 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
เวลำ 09.00 - 16.00 น. 

 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th  ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  
คุณวิชญะณัฏฐ์ อังคฉัตรชัย   โทร. 074 287 823 
3.รำยงำนกำรตรวจร่ำงกำย ใหอ้ัพโหลดผ่ำนระบบ  
SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
 

10508 กำรจัดกำรและควำมเป็นผู้ประกอบ 
กำร (หลักสูตรภำษำองักฤษ) 

จัดสอบสัมภำษณ์แบบ Onsite  
สถำนที่สอบสัมภำษณ์ ส ำนักงำนหลักสูตร BBA 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
เวลำ 09.00 - 16.00 น. 

 
คณะทรพัยำกรธรรมชำต ิ หำดใหญ ่
10601 
10602 
10603 

เกษตรศำสตร ์
สัตวศำสตร ์
วำริชศำสตร ์

จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน ์ให้ผู้ได้รบั
คัดเลอืกและมีสทิธิ์สอบสัมภำษณ์ แอดเข้ำกลุ่ม 
Facebook ได้ที่ 
https://www.facebook.com/groups/tcas1.2nr 
หรือ  ตำม QR Code  
 
 
 
 
 
 
เพื่อรำยงำนตัวให้แล้วเสร็จภำยใน 24 มกรำคม 
2566 (หำกเลยก ำหนดถือว่ำสละสิทธ์ิกำร
สัมภำษณ์) รำยละเอียดกำรสัมภำษณ์ให้ตดิตำมอีก
ครั้งในกลุ่ม 

วันเสำร์ 28 มกรำคม 2566 
 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th  ในวันที่ 26 มกรำคม 2565 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้อัพโหลดผ่ำนระบบ 
SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณจตุรพร สอนจิต 
โทร. 074 286 049  

 
 

https://www.facebook.com/groups/tcas1.2nr%20หรือ
https://www.facebook.com/groups/tcas1.2nr%20หรือ


 
 
รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 

คณะอตุสำหกรรมเกษตร  หำดใหญ ่
10901 

 
10902 

 
10903 

 
 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร 
เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ ์
และวัสด ุ
เทคโนโลยแีละกำรจัดกำร
อุตสำหกรรมอำหำร 
 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์รำยงำนตัวยืนยันเข้ำสอบ
สัมภำษณ์ผ่ำนระบบ ZOOM พร้อมกัน ในวันที่ 28 
มกรำคม 2566 เวลำ 08.00 น. ทำง   
Link : https://zoom.us/j/9990013329 
Meeting ID : 9990013329 
Passcode : 1111 
เพื่อรับทรำบล ำดับกำรเข้ำสอบสมัภำษณ์ออนไลน ์

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำง
เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th                 
ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้อัพโหลดผ่ำน
ระบบ SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
 
 

คณะศลิปศำสตร ์ หำดใหญ ่
11001 ภำษำไทยประยุกต ์ จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน ์

ผ่ำนโปรแกรม ZOOM ดูรำยละเอียดไดท้ำงเว็บไซต์ 
https://www.libarts.psu.ac.th หรือ  
https://www.facebook.com/LiberaLArts.PSU/ 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำง
เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th                
ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้อัพโหลดผ่ำน
ระบบ SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณพิรุณ  ลุง้ใหญ ่
โทร. 074 289 538 หรือ 
e-mail:pirun.l@psu.ac.th 

11002 ภำษำอังกฤษ จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน ์
ผ่ำนโปรแกรม ZOOM ดูรำยละเอียดไดท้ำงเว็บไซต์  
https://www.libarts.psu.ac.th  หรือ 
https://www.facebook.com/LiberaLArts.PSU/ 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำง
เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th                
ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้อัพโหลดผ่ำน
ระบบ SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอัสมนูี อิสสะมะ
แอ  โทร. 074 289 504 
หรือ e-mail:asmunee.i@psu.ac.th 

 
 
 

https://www/
https://www.libarts.psu.ac.th/


 
 
รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 

คณะศลิปศำสตร ์ หำดใหญ่ (ตอ่) 
11003 
11004 

ภำษำจีน 
ภำษำจีน (3+1) 

จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน ์
ผ่ำนโปรแกรม ZOOM ดูรำยละเอียดไดท้ำงเว็บไซต์ 
http://www.libarts.psu.ac.th/   หรือ 
https://www.facebook.com/LiberaLArts.PSU/ 
 
 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566  
 
 
 
 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำง
เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้อัพโหลดผ่ำน
ระบบ SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณสำยชล แจง้เจษฎำ 
โทร. 074 286 659  
หรือ e-mail:saichon.j@psu.ac.th 

11005 ชุมชนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยนื 

จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน ์
ผ่ำนโปรแกรม ZOOM ดูรำยละเอียดไดท้ำงเว็บไซต์ 
http://www.libarts.psu.ac.th/  หรือ 
https://www.facebook.com/LiberaLArts.PSU/ 
 
 
 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
 
 
 
 
 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำง
เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้อัพโหลดผ่ำน
ระบบ SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณจิรำพร บุญช่วย 
โทร. 074 286 711  
หรือ e-mail:jiraporn.bo@psu.ac.th 

11006 กำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
กำรบินและกำรบริกำร 

จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน ์
ผ่ำนโปรแกรม ZOOM ดูรำยละเอียดไดท้ำงเว็บไซต์  
http://www.libarts.psu.ac.th  หรือ 
https://www.facebook.com/Aviation.PSUHatyai/ 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำง
เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 
กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้อัพโหลดผ่ำน
ระบบ SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณจิรภทัร รัตนสังข ์
โทร. 074 286 673  
หรือ e-mail:jiraphat.r@psu.ac.th 

 
 
 

http://www.libarts.psu.ac.th/
http://www.libarts.psu.ac.th/
http://www.libarts.psu.ac.th/
https://www.facebook.com/Aviation.PSUHatyai/


 
 
รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 

วทิยำลยันำนำชำต ิวทิยำเขตหำดใหญ ่
11501 สื่อสร้ำงสรรค์และเทคโนโลย ี

ดิจิทัล (หลักสูตรนำนำชำติ) 
คณะจะติดต่อผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์โดยตรง  ตำมเบอร์
โทรศัพทท์ี่แจ้งไว้ในระบบรับสมคัร  
 

วันเสำร์ที่ 21 มกรำคม 2566 
 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้อัพโหลดผ่ำนระบบ 
SE-DOC วันรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3. สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิสำ  ปำนบุตร  
โทร. 0 7428 9414  หรือ 086 - 7020299 

คณะศกึษำศำสตร ์ ปตัตำน ี
20101 
20102 

 
20103 
20104 

 
20105 

 
20106 

 
20107 
20108 
20110 

คณิตศำสตร ์
เทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
ประเมินทำงกำรศึกษำ 
พลศึกษำ 
จิตวิทยำกำรศึกษำและ      
กำรแนะแนว 
จิตวิทยำกำรศึกษำและ      
กำรแนะแนว 
เทคโนโลยดีิจิทัลและสื่อสำร
กำรศึกษำ 
สุขศึกษำ 
จิตวิทยำคลินิก 
สังคมศึกษำ 

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ แสกน QR code เข้ำ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบ TCAS 1/2  คณะศึกษำศำสตร์ 
ม.อ.ปัตตำน ี 
 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณสนิีนำฎ พรหมพันธ์ 
โทร. 073 312 397 หรือ 087-3967169 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 

คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี ปตัตำนี 
20203 เทคโนโลยีกำรเกษตร 

(เทคโนโลยผีลิตสตัว์) 
1. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ สแกน QR Code
เพื่อรบัข่ำวสำรและค ำชีแ้จงเกี่ยวกับกำรสอบ
สัมภำษณ ์
                    

 
2. ยืนยันเข้ำสอบสัมภำษณ์ใน 
https://forms.gle/PFmsFFhCTx3wbp2dA 
3. สอบสัมภำษณผ์่ำน application zoom ขอให ้
ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ตรวจสอบคิวสัมภำษณ์และ 
ลิงค์ zoom ID ในกลุ่มไลน์ 

วันอำทิตยท์ี่ 29 มกรำคม2566 
เวลำ 08.30 - 12.00 น. 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณพนิดำ แซ่ตั้ง 
โทร. 073 313 928-45 ต่อ 1926 หรือ 098-0280716 
หรือ Email: panid.sa@psu.ac.th 

20204 คณิตศำสตรแ์ละวิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์

20205 เคม-ีชีววิทยำ 
20206 วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ 

โภชนำกำร 
20207 เคมีอุตสำหกรรมสเีขียว 
20209 โภชนศำสตรแ์ละกำรก ำหนด

อำหำร 
คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ ปตัตำน ี 
20302 
20303 
20304 
20305 
20306 
20307 
20308 
20309 
20310 
20311 
20314 
20315 

บธ.จัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
บธ.กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
เศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร 
สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
พัฒนำสังคม 
สังคมสงเครำะห์ศำสตร ์
กำรจัดกำรสำรสนเทศ 
ภำษำเกำหล ี
ภำษำญี่ปุ่น 
ภำษำอังกฤษ 
ภำษำมลำยแูละมลำยศูึกษำ 
ภำษำและวรรณคดีไทย 

จัดสอบสัมภำษณ์แบบ Onsite  
1. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์  สแกน QR 
Code เข้ำกลุ่มไลน ์ HUSO TCAS66 
 
 
 
 
2. รำยงำนตัวสัมภำษณ์วันที่ 28 มกรำคม 2566
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ณ อำคำร 50 คณะ
มนุษยศำสตร์สงัคมศำสตร์  เริม่สอบสัมภำษณ์  
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
http://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณริฏวำน  หะมิดง 
โทร. 084 - 3135398 

 
 
 
 

https://forms.gle/PFmsFFhCTx3wbp2dA
mailto:panid.sa@psu.ac.th


 
 
รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 

คณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ ปตัตำนี  (ตอ่) 
20316 

 
20317 

ภำษำยุโรปเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 
(ฝรั่งเศส) 
ภำษำยุโรปเพื่อกำรสื่อสำรสำกล 
(ฝรั่งเศส) 

จัดสอบสัมภำษณ์แบบ Onsite  
1. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์  สแกน QR Code 
เข้ำกลุ่มไลน ์ HUSO TCAS66 
 
 
 
 
 
2. รำยงำนตัวสัมภำษณ์วันที่ 28 มกรำคม  2566
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ณ อำคำร 50 คณะ
มนุษยศำสตร์สงัคมศำสตร์  เริม่สอบสัมภำษณ์  
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณริฏวำน  หะมิดง 
โทร. 084 - 3135398 

คณะวทิยำกำรอสิลำม  ปตัตำน ี
20401 
20402 
20403 
20404 

 

นวัตกรรมธุรกิจอิสลำม 
กำรสอนอิสลำมศึกษำ 
อิสลำมศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
อิสลำมศึกษำและกฎหมำยอิสลำม 

จัดสอบสัมภำษณ์แบบ Onsite  
ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณร์ำยงำนตัว และเข้ำสอบ
สัมภำษณ์ ในวันที่ 28 มกรำคม 2566 เวลำ  
09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอิหม่ำมอัลฆอซำลีย์ 
ชั้น 2 คณะวิทยำกำรอสิลำม  

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณมัศณี  หะยีมำยอ 
โทร. 073 313 928 หรือ 086 - 9634063 

คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ปตัตำน ี
20501 
20502 
20503 

ทัศนศิลป ์
ออกแบบประยุกตศ์ิลป ์
ออกแบบแฟชั่น 

จัดสอบสัมภำษณ์ทำงระบบออนไลน์  
ผ่ำนโปรแกรม ZOOM   
Meeting ID : 986 2884 7515 
Passcode : 807793 
ให้ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ รำยงำนตัวเข้ำสอบ
สัมภำษณ์ เวลำ 09.30 น. เพื่อรบัฟังค ำชีแ้จงกำร
สอบสัมภำษณผ์่ำนระบบ 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณปัทมำ  สุวรรณจ ำรูญ 
โทร. 073 337 707  
 

 



 
รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 

คณะวทิยำกำรสือ่สำร  ปตัตำน ี
20601 นิเทศศำสตร ์ ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์  Scan QR Code   

 
 
 
 
ไปยังคณุทวีศักดิ์ หมำนเม๊ำะ (เจ้ำหน้ำที่งำนรบั
นักศึกษำ) เพื่อชี้แจงรำยละเอียดกำรสอบ
สัมภำษณ์และรำยละเอียดอื่นๆ 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
รำยงำนตัว 

เวลำ 08.30 – 09.00 น.   
สอบสัมภำษณ ์

เวลำ 09.00 - 12.00 น.   
ณ คณะวิทยำกำรสื่อสำร  
ม.อ. ปัตตำน ี
 

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณทวีศักดิ์  หมำนเม๊ำะ 
โทร. 081 767 6889 

20602 คอมพิวเตอร์และวิทยำกำร 
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 

20603 คอมพิวเตอร์และวิทยำกำร 
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 

20604 นวัตกรรมกำรออกแบบสื่อ 

คณะรฐัศำสตร ์ ปตัตำน ี
20701 กำรปกครอง จัดสอบสัมภำษณ์แบบ Onsite  

    
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
เวลำ 09.00 - 16.00 น. 
ณ อำคำร 70 คณะรฐัศำสตร ์
ม.อ. ปัตตำน ี

1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิม่เติมไดท้ี่                            
คุณซอลีฮีน  อุษมำนสกูลกิตติ์  โทร. 073 330 810 

20702 กำรปกครองท้องถิน่ 
20703 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
20704 นโยบำยสำธำรณะ 

คณะกำรบรกิำรและกำรทอ่งเที่ยว  ภเูกต็ (หลกัสตูรนำนำชำต)ิ 
30101 
30102 

 

กำรจัดกำรกำรบริกำร 
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
 

สอบสัมภำษณอ์อนไลน์ ผ่ำนระบบ ZOOM 
Join Zoom Meeting: 
https://shorturl.asia/wIEDO 
Meeting ID : 959 0953 5909 
Passcode: FHT 
 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้น ำมำยื่นในวัน 
รำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณอรชพร  สมเกียรติกุล  
โทร. 076 276 000 ต่อ 6826   ในวันเวลำรำชกำร 

คณะวเิทศศกึษำ  ภเูกต็  (หลกัสตูรนำนำชำต)ิ 
30201 

 
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ:จีน 
 

สัมภำษณ์ออนไลน์ ผ่ำน Google Meet 
รำยละเอยีดตำม Link 
https://shorturl.asia/815dA 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่  
คุณนำรีรตัน์  จันทนแ์ดง โทร. 076 276 620 
ในวันเวลำรำชกำร 

https://shorturl.asia/w


 
รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 

คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  ภเูกต็ 
30301 

 
30302 

 
30303 

เทคโนโลยภีูมิสำรสนเทศ
สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยแีละกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม 
วิทยำศำสตร์ทำงทะเลและ 
กำรจัดกำรชำยฝั่ง 

สอบสัมภำษณอ์อนไลน์ ผ่ำนระบบ ZOOM 
Join Zoom Meeting: https://shorturl.asia/lVXAp 
Meeting ID : 845 0586 4734 
Passcode: tcas1of2 
 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2. สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิฆัมพร  ทิพย์รองพล  
โทร. 0 7627 6000  ต่อ 6165  
หรือ e-mail: tikumporn.ti@phuket.psu.ac.th 

วทิยำลยักำรคอมพวิเตอร ์ ภเูกต็ 
30501 
30503 

กำรคอมพิวเตอร ์
วิศวกรรมดิจิทัล  
(หลักสูตรนำนำชำติ) 

สอบสัมภำษณอ์อนไลน์ ผ่ำนระบบ ZOOM 
Join Zoom Meeting: https://shorturl.asia/ieyaW 
Meeting ID : 949 7983 4023 
Passcode: 940940 
 
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณวรรณอนงค์ ธันยลำภ
พิทักษ์   โทร. 0 7627 6045 ในวันเวลำรำชกำร 
 

คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยอีตุสำหกรรม  สรุำษฎรธ์ำน ี
40103 
40104 
40106 

 

เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภยั 
 

ไม่มีกำรสอบสัมภำษณ ์
ขอใหผู้้ที่มีรำยชื่อสอบสัมภำษณ ์แอดเข้ำกลุ่ม 
facebook : Freshy PSU Surat 66  
เพื่อติดตำมข้อมูลข่ำวสำรส ำหรบันักศึกษำใหม่ 

- 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอำนนท์  โชติมณ ี
โทร. 077 278 851 หรือ E-mail: arnon.c@psu.ac.th 

คณะศลิปศำสตรแ์ละวทิยำกำรจดักำร  สรุำษฎรธ์ำนี 
40201 
40202 
40203 
40207 

 

กำรจัดกำรธุรกิจ 
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 
บัญชีบัณฑิต 
 

ไม่มีกำรสอบสัมภำษณ ์
ขอใหผู้้ที่มีรำยชื่อสอบสัมภำษณ ์แอดเข้ำกลุ่ม 
facebook : Freshy PSU Surat 66  
เพื่อติดตำมข้อมูลข่ำวสำรส ำหรบันักศึกษำใหม่ 

- 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอำนนท์  โชติมณ ี
โทร. 077 278 851 หรือ E-mail: arnon.c@psu.ac.th 

 
 
 

https://shorturl.asia/lVXAp


รหสั คณะ/สำขำวชิำ วิธกีำรสอบสมัภำษณ ์ วนัทีส่อบสมัภำษณ ์ รำยละเอยีด 
โครงกำรจดัตัง้คณะนวตักรรมกำรเกษตรและประมง  สรุำษฎรธ์ำนี 
40304 ทรัพยำกรประมง ไม่มีกำรสอบสัมภำษณ ์

ขอใหผู้้ที่มีรำยชื่อสอบสัมภำษณ ์แอดเข้ำกลุ่ม 
facebook : Freshy PSU Surat 66  
เพื่อติดตำมข้อมูลข่ำวสำรส ำหรบันักศึกษำใหม่ 

- 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอำนนท์  โชติมณ ี
โทร. 077 278 851 หรือ E-mail: arnon.c@psu.ac.th 

วทิยำลยันำนำชำต ิวทิยำเขตสรุำษฎรธ์ำน ี
40401 

 
40402 

 
 

40403 

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ทำงธุรกิจ 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ทำงธุรกิจ  
(หลักสูตร 2 ปริญญำ) 
ภำษำจีนเพื่อกำรสือ่สำร 
ทำงธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ไม่มีกำรสอบสัมภำษณ ์
ขอใหผู้้ที่มีรำยชื่อสอบสัมภำษณ ์แอดเข้ำกลุ่ม 
facebook : Freshy PSU Surat 66  
เพื่อติดตำมข้อมูลข่ำวสำรส ำหรบันักศึกษำใหม่ 

- 1.ดูประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณอำนนท์  โชติมณ ี
โทร. 077 278 851 หรือ E-mail: arnon.c@psu.ac.th 

คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรจดักำร  ตรงั 
50103 
50104 
50106 
50107 
50108 

บัญชีบัณฑิต 
กำรตลำด 
ธุรกิจดิจิทัล 
กำรจัดกำรรัฐกิจ 
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 

จัดสอบสัมภำษณ์แบบ Onsite  
ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร ์
วิทยำเขตตรงั  
 

วันเสำร์ที่ 28 มกรำคม 2566 
เวลำ 08.00 น. 

1.ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2566 
2.รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ให้น ำมำยื่นในวัน 
รำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
3.สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ คุณนงลักษณ์ เกตบุุตร 
งำนรับนักศึกษำ ม.อ.ตรงั    โทร. 081 812 0580 
หรือ email: nonglak.k@psu.ac.th 

คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์ ตรงั 
50201 สถำปัตยกรรม 

 
 
 
 
 

mailto:nonglak.k@psu.ac.th

