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    2.2  ส ำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนไทย  (สมัครโดยใช้เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
  

รอบที ่1/1 รอบที ่1/2 รอบที ่2 กิจกรรม 
 

ตัง้แตว่นัที ่9 ธ.ค. 64  
เปน็ตน้ไป 

ผูส้มคัรทกุคนตอ้งไปสมคัรลงทะเบยีนและยนืยนัตวัตนในระบบ
TCAS ของสมำคม ทปอ. ทำงเวบ็ไซต ์
https://student.mytcas.com 

15 ก.ย. - 
30 พ.ย. 64 

14-25 
ธ.ค. 64 

 

1-15 มี.ค. 65 
รับสมัครออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ https://admissions.phuket.psu.ac.th   

 

16 ธ.ค. 64 
 

11 ม.ค. 65 
 

25 มี.ค. 65 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกทำงเว็บไซต ์
https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate 

21 ธ.ค. 64 17 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 สอบสัมภำษณ์  
 

28 ธ.ค. 64 
 

21 ม.ค. 65 
 

7 เม.ย. 65 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคดัเลอืก ทำงเว็บไซต ์
https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate 

 
7-8 ก.พ. 65 

 
4-5 พ.ค. 65 

ผูผ้ำ่นกำรสอบสมัภำษณย์นืยนัสทิธิใ์นระบบ TCAS ทำงเวบ็ไซต ์ https:
//student.mytcas.com ของสมำคมทีป่ระชมุอธกิำรบด ี
แหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 

 

11 ก.พ. 65 
 

9 พ.ค. 65 ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์  
https://entrance.psu.ac.th 

 

ติดตำมรำยละเอยีด 
ในเว็บไซต์งำนทะเบยีนและประมวลผล 

ช ำระเงินค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำ+ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และกำร
รำยงำนตัวขึ้นทะเบยีนเปน็นักศกึษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตภูเก็ต 

 
3.  ขัน้ตอนกำรสมคัร  ส ำหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็นกัเรยีนไทย  (สมคัรโดยใชเ้ลขบตัรประจ ำตวัประชำชน) 
    3.1  กำรลงทะเบียนใช้งำนในระบบ TCAS ส ำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนไทย (สมัครโดยใช้เลขบัตรประจ ำตัว 
          ประชำชน)  ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS  ของสมำคม ทปอ.            
          ทำงเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
    3.2  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้ 1 สำขำวิชำ / 1 รอบกำรสมัคร ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
          ของสมำคม ทปอ. แล้ว 
    3.3  สมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://admissions.phuket.psu.ac.th 
          -  นักเรียนกรอกข้อมูลกำรสมัครลงในระบบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ำยหน้ำตรง 
             ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตำด ำ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
    3.4  ผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐำนกำรสมัครเป็นไฟล์ PDF หรือ  PNG หรือ JPG  ดังต่อไปนี้ 
          3.4.1  ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ หรือหนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน (ส ำหรับผูท้ี่ก ำลัง 
                  ศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทยีบเท่ำ)  หรอืมีผลสอบกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำ ใบประมวลผล 
                  กำรศึกษำ (Transcript) หรือ IGCSE (International General Certificate of Secondary  
                  Education) หรือ GED (General Educational Development) หรือ IB (International  
                  Baccalaureate) หรือ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge  
          3.4.2  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
          3.4.3  ส ำเนำผลกำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำ TOEIC (Test of English for International  
                  Communication) หรือ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) หรือ IELTS  
                  (International English Language Testing System) หรือHSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)  

https://admissions.phuket.psu.ac.th/
https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/
https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/
https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://admissions.phuket.psu.ac.th/
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                  หรือ TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) หรือ DELF (Diplôme d'Etudes en Langue  
                  Française)  
 
หมำยเหตุ    1.  เอกสำรที่เป็นส ำเนำต้องรับรองส ำเนำทุกฉบับ 
               2.  เอกสำรประกอบกำรสมัครต้องเปน็ภำษำองักฤษเท่ำนั้น หำกเป็นภำษำอื่น ใหแ้ปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
4.  เกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรคดัเลอืก 
      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกผู้สมัครทีม่ีคุณสมบัติตรง
ตำมประกำศรับสมัคร โดยจะสอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ  ซึ่งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกจะพิจำรณำให้คะแนน
จำกกำรสอบสัมภำษณ์ ดังนี้ 
      4.1  บุคลิกภำพ         20  คะแนน 
      4.2  เจตคติต่อสำขำวิชำ        20  คะแนน 
      4.3  ควำมรู้ทั่วไป         20  คะแนน 
      4.4  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ      20  คะแนน 
      4.5  ทักษะด้ำนภำษำและควำมพร้อม       20  คะแนน 
                    รวม   100  คะแนน 
 
      ผู้เข้ำสอบจะต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังกล่ำวข้ำงต้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกข้อไม่
ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 จึงจะถือว่ำเป็นผู้สอบผ่ำนกำรสัมภำษณ์ 
 
    ในกำรพจิำรณำคดัเลอืกผูส้มคัรเขำ้ศกึษำดว้ยวธิีนี ้ ผลกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรสอบคดัเลอืกถอืเปน็อนัสิ้นสุด  
เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประกำศผลกำรคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้  
 
5.  กำรยนืยนัใชส้ทิธิเ์ขำ้ศกึษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ ผำ่นระบบ TCAS  (ส ำหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็นกัเรยีนไทย    
สมคัรโดยใชเ้ลขบตัรประจ ำตวัประชำชน) 
    ผู้ที่ผ่ำนกำรสัมภำษณ์และได้รับคัดเลือกเข้ำศึกษำ จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ รอบที่ 1 ของระบบ TCAS  ในวนัที่  
7 – 8 กุมภำพันธ์ 2565   และรอบที่ 2 ของระบบ TCAS  ในวันที่  4 – 5 พฤษภำคม 2565   ผ่ำนระบบ TCAS (Thai 
University Central Admissions System) ทำงเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมำคมที่ประชุมอธิกำรบดี
แห่งประเทศไทย (สมำคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่ำสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
6.  กำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำ (ส ำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนไทย สมัครโดยใช้เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
    ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำภำยใต้โครงกำรดังกล่ำวแล้ว หำกประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ด ำเนินกำรสละสิทธิ์ ในระบบ 
TCAS  ตำมช่วงเวลำที่สมำคม ทปอ. ก ำหนด 
 
7.  กำรช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมกำรศกึษำ และคำ่ธรรมเนยีมแรกเขำ้ (ส ำหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็นกัเรยีนไทย สมคัรโดยใช้
เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน) 
    สำมำรถติดตำมรำยละเอยีดได้ทำงเว็บไซต์ http://web52.phuket.psu.ac.th/registra  โทรศัพท์ 076-276027 
 
 
 
 

https://student.mytcas.com/
http://web52.phuket.psu.ac.th/registra





