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รหสัโรงเรียน.....................................................................

เลขประจ ำตวัผูส้มคัร เลข  9  หลกั

E-mail ท่ีใชใ้นกำรสมคัรสอบ...........................................................................................................
(กรณีลืมรหสัผา่น ให้ติดต่อผูใ้ห้บริการ e-mail นั้นๆ โดยตรง)

  ( A หรือ B หรือ C)

ไดช้ าระเงินค่าสมคัรสอบ  400  บาท  ไวก้บัธนาคาร    สาขา

เม่ือวนัท่ี  

ผลการสอบข้อเขียน

วิชำ คณิต 1 คะแนนรวม
(วิทย)์

คะแนนท่ีได้

       อนัดบัการเลือก อนัดบั รหสัคอมพิวเตอร์ คณะ / สำขำวิชำ  

       ที่เลือกไว้   คือ 1

2

3

4

คณิต 2

ชุดวิชำท่ีใชใ้นกำรคดัเลือก

บันทกึช่วยจ ำ  ส ำหรับผู้สมัคร

(ศิลป์) ศาสตร์
วิทยาไทย สงัคม องักฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
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มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ จดัใหม้กีารสอบคดัเลอืกนกัเรยีนจากโรงเรยีนในภาคใต้ เพื่อเขา้ศกึษา
ในมหาวทิยาลยัฯ โดยวธิรีบัตรง(โควตาภูมภิาค) เป็นครัง้แรกเมื่อปีการศกึษา 2517 (ม.ค. 2517) และไดจ้ดั
ต่อมาเป็นประจ าทุกปีตดิต่อกนัจนถงึปีนี้ นบัเป็นปีที ่ 48  การด าเนินการคดัเลอืกฯ โดยวธิรีบัตรง จดัขึน้เพื่อ
สนองนโยบายของมหาวทิยาลยัฯ ทีจ่ะกระจายโอกาสทางการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีน ใน 14 
จงัหวดัภาคใต ้
 

ส าหรบัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ โครงการรบัตรง 14 จงัหวดัภาคใต ้ 
(โควตาภูมภิาค) ไดเ้ขา้ร่วมระบบ TCAS ในรอบที ่2 ดงันัน้นกัเรยีนตอ้งท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามปฏทินิที่
ก าหนด เพื่อประโยชน์ของนกัเรยีนเอง  

การคดัเลือกนักศึกษาในโครงการนี้ ยงัเปิดโอกาสให้นักเรยีนทัง้สายสามัญ (ม.6)  สามารถสมัคร
คดัเลอืกฯ เขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ได้  แต่นักเรยีนต้องศกึษารายละเอียดว่า แต่ละคณะรบั
นักเรยีนกลุ่มใดบ้าง (เช่น วทิย์-คณิต, ศลิป์-ค านวณ, ศลิป์-ภาษา เป็นต้น) หากสมคัรไม่ตรงกบัทีร่ะบุไวจ้ะถูก
พจิารณาใหต้กในขัน้ตอนการสมัภาษณ์ 

ส าหรบัการคดัเลอืกฯ นักเรยีนสามารถเลอืกได้สงูสุด 4 อนัดบัคณะ/สาขาวชิา โดยใชค้ะแนนจากการ
สอบวชิาสามญั  โดยมหาวทิยาลยั ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ชุดวชิา คอื ชุด A, ชุด B และชุด C  รวมทัง้บางสาขาวชิา 
ต้องใช้คะแนนวชิา PAT มายื่นในวนัสอบสมัภาษณ์ด้วย ดงันัน้ ผู้สมคัรจะต้องไปสมคัรสอบวชิาสามญั   และ 
วชิา PAT กบั สมาคมทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ)  ไวด้ว้ย  
 

 ปรชัญำกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์เป็นกำรจดักำรศึกษำตำมแนวทำง    
พิพฒันำกำรนิยม (Progressivism) คือพฒันำผูเ้รียนในทุกด้ำน เพื่อให้พรอ้มท่ีจะอยู่ในสงัคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข และปรบัตวัได้ดีตำมสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนไป โดยใช้กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ในกำรพฒันำผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ และพฒันำจำกควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรแก้ปัญหำและค้นคว้ำด้วยตนเอง ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน กำรจดักำร
เรียนกำรสอนของมหำวิทยำลยัจึงมุ่งเน้นถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย จำกหลกักำรดงักล่ำวข้ำงต้น
น ำสู่กำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีใช้
กิจกรรมหรอืกำรปฏิบติั (Active learning) ท่ีหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรใช้ปัญหำเป็นฐำนในกำรเรียนรู ้
(Problem-based Learning) กำรใช้โครงงำนเป็นฐำน (project-based Learning) และกำรเรียนรูโ้ดยกำร
บริกำรสังคม (Service Learning) และยึดพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระบรมรำชชนก “ขอให้ถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
 
 
                                                                      คณะกรรมการด าเนินการคดัเลอืกฯ 

เพื่อเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ โดยวธิรีบัตรง(โควตาภูมภิาค) 
                    ประจ าปีการศกึษา  2565 
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สอบ 09 19 29 39 49 59 69 89 99

กลุ่ม กลุ่ม ไทย สังคม องักฤษ คณติ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวทิยา คณติ 2 วทิยา

1 2 (วทิย์) (ศิลป์) ศาสตร์

คณะ / สาขาวชิา

วชิาสามญั  

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
ชุด

วชิา

หมายเหตุ

รายวชิาทีส่อบ  และเกณฑ์คะแนนขั้นต า่แต่ละวชิา

จ านวนรับ

รวม

รหัส คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม   ภูเก็ต  (ต่อ)

30306 A 30 12 18 P P P P P P P

30307 B 30 12 18 P P P P P

รหัส วทิยาลัยการคอมพวิเตอร์  ภูเก็ต

30501 A 30 12 18 P P P P P P P

30502 B 30 12 18 P P P P P

30503 A 20 8 12 P P P P P P P

30504     ธุรกจิดจิิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) B 20 8 12 P P P P P

30505 C 20 8 12 P P P P P

30506     วศิวกรรมดจิิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) A 60 24 36 P P P P P P P

รหัส คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สุราษฎร์

40101   การจัดการงานวศิวกรรม A 30 12 18 P P P P P P P

40102    เคมเีพ่ืออุตสาหกรรม A 30 12 18 P P P P P P P

40103    เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรมวสัดุ A 40 16 24 P P P P P P P

40104 A 20 8 12 P P P P P P P

40105 B 20 8 12 P P P P P

เคร่ืองหมาย  P  หมายถึงใช้รายวชิานั้นๆ ในการคดัเลือก  แต่ไม่ก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต า่ ,    ตัวเลขที่ปรากฎในช่องวชิาต่าง ๆ  หมายถึงใช้รายวชิานั้นๆ และยงัต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต า่ตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย

ผู้สมคัรต้องมผีลคะแนนสอบครบทุกวชิา (ในแต่ละชุด A, B หรือ C) จึงจะได้รับการพจิารณาคดัเลือก 

ผู้สมคัรต้องมคุีณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวชิาก าหนด หากสมคัรไม่ตรงตามคุณสมบัติ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์  (ดูรายละเอยีดหน้า  25-38)

   วทิยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝ่ัง

   เทคโนโลยสีารสนเทศ

    การคอมพวิเตอร์

20

PICHAYA-IT
Highlight
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ประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
เร่ือง    การคัดเลอืกนักเรียนใน  14  จังหวดัภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 (โควตาภูมิภาค)  ประจ าปีการศึกษา  2565 (TCAS รอบที ่2) 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

         การคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี  ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  (โควตาภูมิภาค)  
ประจ าปีการศึกษา 2565  มหาวทิยาลยัฯ จะท าการคดัเลือกจากนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั(ม.6)  
โดยท่ีสถานศึกษาตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี  14  จงัหวดัภาคใต ้  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

1.  องค์ประกอบ และ ค่าน า้หนัก ทีใ่ช้พจิารณาคัดเลอืก 
 

 ใชผ้ลคะแนนสอบขอ้เขียนวชิาสามญั  ซ่ึงจดัสอบโดยสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   (สมาคม ทปอ.)  
 เป็นองคป์ระกอบการพิจารณาคดัเลือก   ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนครบทุกวชิาตามทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด และมีคะแนนขั้นต ่า 
ในวชิาทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คะแนนของผู้สมัครจะไม่ถูกน าไปรวมคะแนน และจดัล าดบัที ่  
ทั้งน้ี  วชิาความถนดัทางวชิาชีพและวชิาการ (PAT)  อาจน ามาใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ในแต่ละคณะหรือสาขาวชิา   
 

2.  ชุดวชิาทีใ่ช้คัดเลอืก เกณฑ์ขั้นต ่าแต่ละรายวชิา   คณะ/สาขาวชิา   และ จ านวนรับ 
                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  จะท าการคดัเลือกนกัศึกษา โดยใชค้ะแนนจากการสอบวชิาสามญั  ซ่ึงจดัสอบ 
โดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)   และจ าแนกเป็น  3  ชุดวชิา    ดงัน้ี 

      ชุดวชิา  A  :   คะแนนเตม็  700  คะแนน  ประกอบดว้ยวชิา :  09 ภาษาไทย,  19 สงัคมศึกษา,   29 ภาษาองักฤษ 

                                           39 คณิตศาสตร์ 1,  49 ฟิสิกส์,  59  เคมี  และ  69 ชีววทิยา    

      ชุดวชิา  B  :    คะแนนเตม็  500  คะแนน  ประกอบดว้ยวชิา :  09 ภาษาไทย,  19 สงัคมศึกษา,   29 ภาษาองักฤษ 

                                            39  คณิตศาสตร์ 1   และ   99  วทิยาศาสตร์   

       ชุดวชิา  C  :    คะแนนเตม็  500  คะแนน  ประกอบดว้ยวชิา :  09 ภาษาไทย,   19 สงัคมศึกษา,   29 ภาษาองักฤษ 

                                            89  คณิตศาสตร์ 2   และ  99  วทิยาศาสตร์   
 

รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบั  รหสั  คณะ/สาขาวชิา,  จ านวนรับ,  ชุดวชิาสอบ,  ตลอดจนเกณฑข์ั้นต ่าของ 
แต่ละรายวชิา ไดแ้สดงไวใ้นระเบียบการคดัเลือกฯ  (โควตาภูมิภาค)   ประจ าปีการศึกษา   2565  (หน้า 2-24) 
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3.  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้สมัคร 
 3.1  เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฏหมาย 
 3.2     เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายสามญั)  ในโรงเรียนท่ีสงักดัอยูใ่นพ้ืนท่ี 14 
จงัหวดัภาคใต ้  และ ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะตามท่ี คณะ / สาขาวชิา นั้นๆ  ไดก้ าหนดไว ้(ดูรายละเอียดในขอ้ท่ี 4 และ 5) 

 3.3  เป็นผูท่ี้ผา่นการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ตามท่ีคณะ / สาขาวชิา นั้นๆ  ไดก้ าหนดไว ้ 
 

4.  คุณสมบัติเฉพาะ และ ความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร 
 

           นอกจากคุณสมบติัทัว่ไปดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้นั้น  ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก ยงัจะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะและตอ้ง 
ผา่นการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา  ตามท่ีคณะต่างๆ ไดก้ าหนด  ดงัน้ี 
 
 

   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1. เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ม.6)  แลว้ ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระต่าง ๆ    ดงัน้ี 

                            1.1  กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต  (ตอ้งมีเน้ือหาวิชาชีววิทยารวมอยูด่ว้ย)   
                            1.2  กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
 
 

  คณะวทิยาศาสตร์ 
1. มี (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระต่าง ๆ    ดงัน้ี 

                            1.1  กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต     
                            1.2  กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต 
                               1.3  กลุ่มสาระวชิาภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกวา่  5  หน่วยกิต 
 
                                                                

              คณะแพทยศาสตร์  
     1. ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะเขา้รับราชการไดห้ลงัจากจบการศึกษาแลว้ 
     2. ตอ้งผา่นการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
   2.1 ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี  
   2.2   ความสามารถในการฟังเสียง และการทรงตวั 
   2.3   ความสามารถในการใชอ้วยัวะ มือ เทา้ แขน ขา และกระดูกสนัหลงั 
   2.4   สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท 

   2.5   ความสมบูรณ์และความสามารถในการท างานของอวยัวะภายในต่างๆ  อาทิ เช่น   ตบั  หวัใจ   
                         ไต  ปอด  สมอง  ต่อมไร้ท่อ  ฯลฯ 
   3. ก่อนเขา้ศึกษาตอ้งสามารถท าสญัญาเขา้รับราชการได ้และตอ้งท างานรับราชการเม่ือส าเร็จการศึกษา 
   แลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีติดต่อกนั ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลยั 
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      คณะกรรมการการคดัเลอืกฯ  สงวนสิทธิทีจ่ะเป็นผู้ตัดสิน  และถอืเป็นยตุิ   หากปรากฏในภายหลงัว่า  ผู้สมัคร 
ขาดคณุสมบัติทัว่ไป หรือคณุสมบัติเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธ์ิจากการคดัเลอืกคร้ังนี้ 
 และแม้ว่าจะได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว กจ็ะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

           คณะพยาบาลศาสตร์  (ปัตตานี) 
1.   เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ม.6)  แลว้ ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ   ดงัน้ี 

                            1.1  กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์   ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต  (ตอ้งมีเน้ือหาวชิาชีววทิยารวมอยูด่ว้ย)   
                            1.2  กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
    2.   สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง  ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวชิาชีพ 
                               (มีใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐาน)   ยืน่ก่อนเขา้สอบสมัภาษณ์  
 

           คณะเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม  (ภูเกต็) 
                       สาขาเทคโนโลยภูีมสิารสนเทศส่ิงแวดล้อม      
                           รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่  4  หน่วยกิต 
                     

                       สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดล้อม  และสาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ัง     
                           รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่ต ่ากวา่  6  หน่วยกิต  
                       และกลุ่มสาระกณิตศาสตร์    ไม่ต ่ากวา่   6  หน่วยกิต 
 

          วทิยาลยัการคอมพวิเตอร์  (ภูเกต็) 
                  สาขาการคอมพวิเตอร์        รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่  8  หน่วยกิต 
                  สาขาการวศิวกรรมดจิทิลั (หลกัสูตรนานาชาต)ิ    รับผูท่ี้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1.   กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่ต ่ากวา่  8  หน่วยกิต 
    2.   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากวา่  8  หน่วยกิต 

                   
             คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  (สุราษฎร์ธานี) 
                  ทุกสาขาวชิา (ยกเว้นสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ)   เม่ือส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 (ม.6) แลว้ 
ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ ดงัน้ี 
                  1.  กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต 
                  2.  กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 
 

  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
            เม่ือส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 (ม.6) แลว้ ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ  ดงัน้ี 
                  1.  กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 
                  2.  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต 
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             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  (สุราษฎร์ธานี) 
              สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
    เม่ือส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 (ม.6) แลว้ ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ  ดงัน้ี 
              1. กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 
              2. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต 

5.  การสมัครเข้ารับการคัดเลอืก  
           การสมคัรมี  4  ขั้นตอน  แยกจากกนัดงัน้ี   
  ขั้นตอนที ่1  นกัเรียน (รายใหม่)  ตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต ์
                                        https://student.mytcas.com   เพื่อยนืยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสิทธ์ิ   
 

  ขั้นตอนที ่2   ลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผูใ้ช ้(user)  และรหสัผา่น  (password)   เขา้ระบบทางเวบ็ไซต ์
                                         https://e-admission.psu.ac.th  ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่เคยสมคัรโครงการของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์มาก่อน   
 

         ขั้นตอนที ่ 3  การสมคัรออนไลน์  โครงการคดัเลือกนกัเรียนใน 14 จงัหวดัภาคใต ้เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
                                       สงขลานครินทร์  (โควตาภูมิภาค)  และแกไ้ขขอ้มูลการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์ ท่ี    
                                  https://e-admission.psu.ac.th    ระหวา่งวนัท่ี  1 – 15  มีนาคม  2565   และช าระเงินค่าสมคัรเหมาจ่าย 
                                        400  บาท  โดยการ Scan QR code  ผา่น Mobile Application  ของธนาคารท่ีปรากฏในหนา้ช าระเงิน 
                                         หรือช าระผา่นจุดบริการ  counter  service   ระหวา่งวนัท่ี   1 – 16  มีนาคม  2565  เวลา  23.59 น.   
 

       ขั้นตอนที ่ 4  เลือกคณะ/สาขาวชิา ท่ีตอ้งการจะเขา้ศึกษา ทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th     
                                    ระหว่างวนัที ่  20 - 22  เมษายน  2565    สามารถเลือกคณะ/สาขาวชิา ตามล าดบัความตอ้งการ 
                                         ไดไ้ม่เกิน  4 อนัดบั   และสัง่พิมพใ์บสมคัรเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  หากผูส้มคัรไม่ท าการเลือก 
                                          คณะ/สาขาวชิา  ในเวลาท่ีก าหนด  มหาวทิยาลยัจะถือวา่ผูส้มคัรประสงคจ์ะสละสิทธ์จากการคดัเลือก  

6.  อตัราค่าสมัคร         ค่าสมคัรเหมาจ่าย  (เลือกอบัดบั คณะ/สาขาวชิา ไดสู้งสุด 4 อนัดบั)   จ านวน   400   บาท 
                                         (มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิค่าสมคัรไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน) 
 

7.  การประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์  
        ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ ทาง internet ท่ี  https://entrance.psu.ac.th   ในวนัที ่26  เมษายน  2565 
  (หากท่านไม่ทราบผลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ใหส้อบถามไดท่ี้ โทร. 074 289255 – 8) 
 

8.  เอกสารทีต้่องใช้ในวนัสอบสัมภาษณ์  
 8.1   คณะพยาบาลศาสตร์  (วทิยาเขตหาดใหญ่ และวทิยาเขตปัตตานี) 
            1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น 
    ประเทศไทย  ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
  2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
  3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน   (download แบบฟอร์มไดท่ี้   
                                   https://entrance.psu.ac.th  หวัขอ้  “แบบฟอร์มต่าง ๆ”) 

https://e-admission.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac./
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   4. ใบรับรองแพทย ์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชน   รับรองวา่ ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้ง 
                                    อยา่งรุนแรง และไม่มีความบกพร่องทางการ ไดย้นิแบบถาวร ท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษาในวชิาชีพ  
                                    ยืน่ก่อนเขา้สอบสมัภาษณ์  (ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์) 
 8.2   คณะเภสัชศาสตร์ 
            1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น 
    ประเทศไทย  ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
  2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
  3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน   (download แบบฟอร์มไดท่ี้ 
                                   https://entrance.psu.ac.th)  
   4. ใบรับรองแพทย ์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชน   รับรองวา่ ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้ง 
                                   อยา่งรุนแรง  ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวชิาชีพ    ยืน่ก่อนเขา้สอบสมัภาษณ์   
 8.3  คณะแพทยศาสตร์ และคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
            1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น 
    ประเทศไทย  ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
  2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
  3. ใหไ้ปตรวจสุขภาพร่างกายท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ผูป้ระสานงานคณะจะแจง้อีกคร้ัง 
                                   ก่อนวนัสอบสมัภาษณ์       
 

 8.4  คณะการแพทย์แผนไทย 
            1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น 
    ประเทศไทย  ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
  2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
  3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน   (download แบบฟอร์มไดท่ี้ 
   4. ใบรับรองแพทย ์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชน   รับรองวา่ ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้ง 
                                   อยา่งรุนแรง  ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวชิาชีพ     
 

 8.5  คณะเทคนิคการแพทย์ 
            1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
                                  ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
  2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
  3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน   
    (download แบบฟอร์มไดท่ี้  www.entrance.psu.ac.th)  
                         4. ตอ้งมีใบรับรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยจกัษุแพทยรั์บรองวา่ “ ไม่มีภาวะตาบอดสี 

ขั้นรุนแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผา่นการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue  Test  ซ่ึงผลตรวจจะตอ้ง 
ไม่มีเสน้ตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เสน้ ท่ีถือวา่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ
ราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย)  

http://www.entrance.psu.ac.th/
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 8.6  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
            1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
                                  ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
  2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
  3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน  (download แบบฟอร์มไดท่ี้   
                                   https://entrance.psu.ac.th)  

    4.  จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบิตงาน 
  และการประกอบวชิาชีพสตัวแพทย ์
 

 8.7  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาจติวทิยาคลนิิก  และสาขาการศึกษาปฐมวยั   
            1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
                                  ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
  2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
  3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน  (download แบบฟอร์มไดท่ี้   
                                   https://entrance.psu.ac.th)  

    4.  จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบิตงาน 
  และการประกอบวชิาชีพ 

  

 8.8   ส าหรับคณะอืน่ ๆ (ยกเว้น  8.1 - 8.7) 
   1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย   
    ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
   2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
   3.    ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน  (download   แบบฟอร์ม 
                                    ไดท่ี้  https://entrance.psu.ac.th)   ใหน้ ามายืน่ในวนัรายงานตวั  ท่ีงานทะเบียนแต่ละวทิยาเขต 
       หมายเหตุ      เอกสารทีถ่่ายส าเนา (ข้อ 8.1 -8.8)  ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาว่า  
        “ส าเนาถูกต้องถ่ายจากต้นฉบับจริง”  และเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น      
 

9.  การตรวจร่างกาย  
          1.  ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกคณะดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  คณะการแพทยแ์ผนไทย  
คณะเทคนิคการแพทย ์ คณะสตัวแพทยศาสตร์  และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาจิตวทิยาคลินิก  และสาขาการศึกษาปฐมวยั   ใหน้ า 
ใบรายงานการตรวจสุขภาพฯ ไปขอรับการตรวจท่ีโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน เป็นการล่วงหนา้ให้เรียบร้อยก่อนวนัสอบสัมภาษณ์    
          2.  เฉพาะผู้ทีส่อบได้คณะแพทยศาสตร์ และทนัตแพทยศาสตร์   ใหไ้ปขอรับการตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
รายละเอียด คณะฯ จะแจง้อีกคร้ัง  (อตัราค่าใชจ่้ายจะแจง้ก่อนวนัสอบสมัภาษณ์) 
          3.  ส าหรับคณะอ่ืน ๆ  ใหน้ าใบรายงานการตรวจสุขภาพฯ  มายืน่ในวนัรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา   ณ สถานท่ี 
รับรายงานตวัฝ่ายทะเบียนการศึกษา/งานทะเบียนแต่ละวทิยาเขต 
 

http://www.entrance.psu.ac.th/
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10.  การสอบสัมภาษณ์  
    1.   วนัท่ี  28 – 29  เมษายน   2565   สอบสมัภาษณ์ คณะทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
   2.   วนัท่ี  28  เมษายน  2565  สอบสมัภาษณ์คณะอ่ืน ๆ  
          ก าหนดวนัสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามปฏิทินด าเนินการคดัเลอืกฯ   ส่วนสถานทีส่อบสัมภาษณ์   จะประกาศ 
 ให้ทราบพร้อมการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
   การสอบสมัภาษณ์ไม่คิดคะแนน  แต่จะมีผลต่อการพิจารณาวา่  ผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์  ควรไดเ้ขา้ศึกษาใน คณะ/สาขาวชิา 
นั้นๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หรือไม่ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกนักบัการสอบคดัเลือกฯ ในระบบ Admissions  ท่ีสมาคม 
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  เป็นผูด้  าเนินการ  ท้ังนี ้ หลงัเสร็จการสอบสัมภาษณ์ แต่ละคน  กรรมการสอบ
สัมภาษณ์จะแจ้งผลการสอบให้ผู้ เข้าสอบได้ทราบทันที  
         ผูใ้ดไม่ไปสอบสมัภาษณ์ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้จะถือวา่ผูน้ั้นสละสิทธ์ิการเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โดยวธีิรับตรง  (โควตาภูมิภาค) 
 

11.  การทดสอบความพร้อมทางการศึกษา 

  ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ใน คณะแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 และคณะเทคนิคการแพทย ์ จะตอ้งเขา้รับการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการฯ  จะจดัใหมี้การ 
ทดสอบพร้อมไปกบัการตรวจร่างกายพิเศษ  และการสอบสมัภาษณ์ตามท่ีแต่ละคณะก าหนด  
 

12.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลอืกเข้าศึกษา  
 ก าหนดวนัประกาศรายช่ือผูผ้า่นสมัภาษณ์และไดรั้บคดัเลือกเขา้ศึกษา  ในวนัท่ี  2  พฤษภาคม  2565   โดยจะประกาศ 

ผา่นทาง internet ท่ี  https:/entrance.psu.ac.th  
 

13.  การยนืยนัใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ  TCAS) 
  ผูผ้า่นการสอบสมัภาษณ์และไดรั้บคดัเลือกเขา้ศึกษา จะตอ้งยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี  4 - 5 พฤษภาคม  2565  
ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System)  ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  ของสมาคม  
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือวา่สละสิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

  ผูท่ี้ไดย้นืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบ TCAS แลว้ จะถูกตดัสิทธ์ิการสมคัรเขา้ศึกษาในรอบถดัไป  ยกเวน้ผูท่ี้ไดส้ละสิทธ์ิ 
ในระบบ TCAS  ตามช่วงเวลาท่ีสมาคม ทปอ. (วนัท่ี  6  พฤษภาคม  2565)   
 

14.  การประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 มหาวทิยาลยั  จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในวนัท่ี  9   พฤษภาคม   2565  ผา่นทาง internet ท่ี 

https://entrance.psu.ac.th   
 

15.  การสละสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
     ผูท่ี้ไดย้นืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบ TCAS   หรือ ผูท่ี้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดป้ระกาศรายช่ือเป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 
หากประสงคจ์ะสละสิทธ์ิ ใหด้ าเนินการสละสิทธ์ิในระบบ TCAS ของ สมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาท่ี สมาคม ทปอ.ก าหนด เท่านั้น  
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https://student.mytcas.com/


38 
 

16.  การรายงานตัวขึน้ทะเบียนนักศึกษา 
   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา จะตอ้งไปรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  โดยรายละเอียดก าหนดการ มหาวทิยาลยัจะประกาศ 
ใหท้ราบอีกคร้ัง ทางเวบ็ไซตข์องงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวทิยาเขต  หากผูใ้ดไม่ไปรายงานตวัและข้ึนทะเบียนตามท่ีก าหนด   
มหาวทิยาลยัจะถือวา่ผูน้ั้นสละสิทธ์ิการเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
 

17.  การท าสัญญา 

   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาใน  คณะแพทยศาสตร์  คณะทนัตแพทยศาสตร์  และคณะเภสชัศาสตร์  จะตอ้งท าสญัญา 
กบัมหาวทิยาลยัฯ ตามเง่ือนไขของรัฐบาล  เพ่ือท างานเขา้รับราชการเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้  ดงัน้ี  

 คณะแพทยศาสตร์    ตอ้งท าสญัญาเขา้รับราชการ และท างาน  ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี 
 คณะทนัตแพทยศาสตร์   ตอ้งท าสญัญาเขา้รับราชการ และท างาน  ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี 
 คณะเภสชัศาสตร์        ตอ้งท าสญัญาเขา้รับราชการ และท างาน  ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี 

 

  ทั้งน้ี ใหผู้ท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาในคณะต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้  จดัหาผูค้  ้าประกนั หรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
สญัญา (ตามเง่ือนไขของมหาวทิยาลยัฯ)  มาในวนัท าสญัญา  ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบอีกคร้ังในภายหลงั 
 

  18.  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานคริทร์ 

   1. นกัศึกษาตอ้งศึกษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร ขอ้ก าหนด  
และเง่ือนไขของสาขาวชิา  และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
   2. นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

          ประกาศ  ณ  วนัที ่              พฤศจกิายน   พ.ศ.  2564 
 
 
 
 
 

                               (รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส ศตสุข)  
                                                                    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
                                 ปฏิบติัการแทน อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
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                                                                            ภาคผนวก 1 

วธิีการคดัเลือก 
 

การรับตรง โควตานักเรียน  14  จังหวดัภาคใต้ (โควตาภูมภิาค) 
 

  
                การรับตรงโควตานกัเรียน 14 จงัหวดัภาคใต ้(โควตาภูมิภาค) เพื่อเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จะด าเนินการ ดงัน้ี 

1.  แบ่งนกัเรียนของแต่ละโรงเรียน ออกเป็น  กลุ่ม 1  และ  กลุ่ม 2   
 กลุ่ม 1    รับจ านวน  40%  ของท่ีนัง่โควตารับตรง 14 จงัหวดัภาคใต ้(โควตาภูมิภาค) 
 กลุ่ม 2    รับจ านวน  60%  ของท่ีนัง่โควตารับตรง 14 จงัหวดัภาคใต ้(โควตาภูมิภาค) 

     หากมีท่ีนัง่เหลือจากกลุ่ม 1 ใหน้ าท่ีนัง่เหล่านั้นไปรวมรับเพ่ิมในกลุ่ม 2    
2.  นกัเรียนตอ้งมีคะแนนครบทุกรายวชิาท่ีใช ้ และตอ้งผา่นเกณฑข์ั้นต ่าแต่ละรายวชิา  (ตามท่ี คณะ/สาขาวชิา ก าหนด) รวมทั้งจดั 
     ส่งหลกัฐานการสมคัรครบตามท่ีก าหนด จึงจะไดรั้บการพิจารณารวมคะแนนจดัล าดบัท่ี 
3.  การจดัล าดบัท่ี  จะน าคะแนนแต่ละรายวชิาท่ีนกัเรียนท าได ้มารวมกนั  เพ่ือน าไปใชพิ้จารณาแขง่ขนัคดัเลือก  โดยใหค้ะแนน 
     แต่ละวชิาเตม็ 100 คะแนน   
4.  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจดัล าดบัท่ี ใหน้กัเรียนไดส้าขาวชิาท่ีเลือกไวเ้ป็นอนัดบัแรกก่อน   แต่หากอนัดบัการเลือกแรก 
     ท่ีนกัเรียนเลือกไว ้มีคะแนนแข่งขนัสูผู้อ่ื้นไม่ได ้ จึงจะพิจารณาอนัดบัการเลือกถดัไปตามล าดบั  จนกวา่จะหมดทุกอนัดบั 
 

กลุ่มของนกัเรียนในการคดัเลือกฯ  (โควตาภูมภิาค) 
 

 แบ่งกลุ่มนกัเรียนท่ีจะคดัเลือกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เพื่อการรวมคะแนน และจดัล าดบัท่ี  วธีิการแบ่งกลุ่ม 
นกัเรียนน้ี เร่ิมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2524   และใชติ้ดต่อกนัมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั  เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสใหแ้ก่นกัเรียน โดย 
รายละเอียดคุณสมบติั และสิทธิของนกัเรียน ปีการศึกษา  2565  มีการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของนกัเรียน  กลุ่ม 1   มีดงัน้ี 
 

คุณสมบัต ิ และจ านวน  ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มที ่1   นกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิอยูใ่นกลุ่มท่ี 1 จะตอ้งเป็นผูมี้ผลการเรียนดชันีเฉล่ียสะสมในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4,5 และ ม.6  เทอม 1 อยูใ่น 
                ล าดบัท่ีสูงสุด 10% แรก ของจ านวนผูส้มคัร ของแต่ละโรงเรียน (โดยไม่แยกสายการเรียน) หากปรากฏวา่ค่าดชันีเฉล่ียสะสม 
                ของล าดบัท่ีสุดทา้ยมีเท่ากนัมากกวา่หน่ึงคน ใหล้ าดบัสุดทา้ยท่ีมี (GPAX)  เท่ากนัทุกคนเป็นนกัเรียนกลุ่ม 1 ทุกคน     
 

กลุ่มที ่2   ผูท่ี้จะอยูใ่นกลุ่มท่ี 2   คือ นกัเรียนผูไ้ม่มีสิทธ์ิจะอยูใ่นกลุ่มท่ี 1 
 

สิทธิของนักเรียนกลุ่มที ่1      จะไดรั้บการจดัล าดบัท่ี  2  คร้ัง   คือ 

คร้ังท่ี 1    เป็นการจดัล าดบัท่ีโดยพิจารณาเฉพาะคณะ/สาขาวชิา ท่ีไดเ้ลือกไวเ้ป็นอนัดบัท่ี 1 เท่านั้น และเป็นการแข่งกนัเองเฉพาะนกัเรียน 
                กลุ่ม 1  ดว้ยกนัเอง  (ถา้ไม่ไดรั้บคดัเลือก "สอบไม่ได"้  ก็จะน ารายช่ือไปสมทบกบัผูส้มคัรกลุ่ม 2  เพื่อท าการรวมคะแนน และ 
                จดัล าดบัท่ีใหม่หมดทุกคณะ ซ ้ าอีกคร้ัง)  อยา่งไรก็ตามนกัเรียนกลุ่ม 1  จะตอ้งมีคะแนนสอบขอ้เขียน  (รวมทุกวชิาท่ีตอ้งใช ้
                ส าหรับอนัดบัการเลือกแรก)   ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 30  จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการพิจารณาจดัล าดบัท่ีในคร้ังน้ี 
 
คร้ังท่ี 2    เป็นการจดัล าดบัท่ีพร้อมกบัผูส้มคัรท่ีอยูใ่นกลุ่ม 2  โดยจะพิจารณาอนัดบัการเลือกทุกอนัดบัใหม่หมด 
 
                                             -----------------------------------------                            
 
 



 
 

40 
 

 

ภาคผนวก  2 
ข้อแนะน าในการสมัคร    

 

 นกัเรียนควรอ่านระเบียบการ และท าความเขา้ใจล่วงหนา้ ก่อนเขา้สมคัรจริงผา่นเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th 
  ป้อนขอ้มูลต่างๆ  ดว้ยตนเอง ใหถ้กูตอ้งและเป็นจริง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องผูส้มคัรเอง 

 

การสมคัรขั้นตอนที่ 1 :  นกัเรียน (รายใหม่)  ตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต์ 
https://student.mytcas.com (เพ่ือยืนยนัตวับุคคลและรับรหสัผ่าน  หรือไม่เคยสมคัรโครงการของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มาก่อน)  
           ใหผู้ส้มคัร เขา้ไปลงทะเบียนในระบบรับสมคัรออนไลน์ https://e-admission.psu.ac.th  โดย เลือกหวัขอ้ “สมคัรใชง้านระบบ”  กรอก 
ขอ้มูลส่วนตวัใหค้รบถว้นและกดปุ่ม “ยืนยนัการลงทะเบียน”  จากนั้นระบบจะส่งขอ้มูลการสมคัรไปยงั e-mail ท่ีผูส้มคัรไดแ้จง้ไว ้ซ่ึงจะมีลิงค ์
ใหก้ด Active ขอ้มูลการสมคัร  อน่ึง ผู้สมัครต้องกดลิงค์ยนืยันภายในเวลาไม่เกิน  1 ช่ัวโมงนับจากการสมัครเสร็จส้ิน หากเกิน  1 ช่ัวโมง จะต้อง
ลงทะเบียนใหม่ 
 

การสมคัรขั้นตอนที่ 2 :  การสมคัรโครงการรับตรง  14  จงัหวดัภาคใต้  (โควตาภูมภิาค) 
    เม่ือผูส้มคัรลอ็กอิน (Login) เขา้สู่ระบบ เพ่ือสมคัรโครงการรับตรง 14 จงัหวดัภาคใต ้โดยใชร้หสัผา่นท่ีไดจ้ากขั้นตอนการ 
ลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม “สมคัร” ในหวัขอ้โครงการรับตรง 14 จงัหวดัภาคใตเ้สร็จแลว้ ใหท้ าการบนัทึกขอ้มลูการสมคัร (save ขอ้มลู) 
ระบบจะส่ง e-mail ยืนยนัการสมคัรไปใหต้าม e-mail ท่ีผูส้มคัรไดแ้จง้ไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียน  และผูส้มคัรสามารถเขา้มาแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้มลูไดภ้ายในวนัท่ีก าหนดเท่านั้น หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้อกี จากนั้นใหผู้ส้มคัร 
พิมพใ์บสมคัรจากระบบและช าระเงินค่าสมคัร โดยการ Scan QR code  ผา่น Mobile Application  ของธนาคารท่ีปรากฏในหนา้ช าระเงิน 
หรือช าระผา่น จุดบริการ  counter service  (ให้ผู้สมัครเกบ็หลกัฐานการจ่ายเงินไว้  กรณีเกดิปัญหาจะได้มีมลูยืนยัน) 
 

การสมคัรขั้นตอนที ่3 : การสมคัรเลอืก คณะ/สาขาวชิา  
1. ผูส้มคัรลอ็กอิน (Login) เขา้สู่ระบบ เลือกโครงการคดัเลือกนกัเรียนใน 14 จงัหวดัภาคใต ้(โควตาภูมิภาค) จากนั้นเลือกหวัขอ้ 

“เลือกคณะ/สาขาวชิา” 
2. ผูส้มคัรตอ้งเลือกชุดวชิา  เช่น 

- ชุดวชิา A  เหมาะส าหรับผูเ้รียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- ชุดวชิา B  เหมาะส าหรับผูเ้รียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ชุดวชิา C  เหมาะส าหรับผูเ้รียนศิลปศาสตร์ภาษา-ทัว่ไป  

3. ผูส้มคัรสามารถเลือกคณะ/สาขาวชิาได ้ 4  อนัดบัการเลือก  
4. เม่ือผูส้มคัรไดป้้อนขอ้มูล และเลือกอนัดบั คณะ/สาขาวชิา เสร็จแลว้ใหท้ าการบนัทึกขอ้มูลการสมคัร (save ขอ้มูล)ใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

จากนั้น จึงพิมพใ์บสมคัรภายในเวลาท่ีก าหนดเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน (ก่อนท าการ save ขอ้มูล ผูส้มคัรควรตรวจสอบความถูกตอ้งของ 
ขอ้มูล โดยเฉพาะอนัดบัการเลือก เพราะหลงัจากผา่นช่วงเวลาท่ีอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูลแลว้  ผูส้มคัรจะไม่สามารถเขา้ไปสมคัรซ ้ า หรือ 
เขา้ไปแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลการสมคัรใด ๆไดอี้ก และจะไม่รับเอกสารการขอแกไ้ขขอ้มูลใดๆ ยกเวน้การขอแกไ้ขรายละเอียด 
ส่วนตวัเท่านั้น เช่น เลขบตัรประชาชนผิด ช่ือ-นามสกลุผิดเป็นตน้) 

5. หลงัจากสมคัรแลว้ ควรเขา้ตรวจสอบดูขอ้มูลอีกคร้ัง โดยลอ็กอิน (Login) เขา้สู่ระบบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

https://student.mytcas.com/


เอกสารท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกฯ  โดยวิธีรบัตรง

ล าดบัท่ี ประเภท รายละเอียด

1  ดาวน์โหลด จาก https://entrance.psu.ac.th

2
การสมคัร  (กรอกขอ้มลูผา่น website   
https://e-admission.psu.ac.th

สัง่พมิพใ์บสมคัร (หลงักรอกขอ้มลูแลว้) จาก website 

3   ใบรายงานการตรวจสุขภาพรา่งกาย ดาวน์โหลด จาก https://entrance.psu.ac.th

 ระเบยีบการ  การคดัเลอืกนกัเรยีนใน 14 จงัหวดั
   ภาคใต(้โควตาภมูภิาค)  เขา้ศกึษาใน
สถาบนัอุดมศกึษา ฯ ของ ม.อ.  ประจ าปี
การศกึษา  2565



      ผู้สมัครโปรดทราบ

1.   โปรดเกบ็ระเบยีบการนี้ไวใ้ชศ้กึษารายละเอยีด  จนถงึวนัรายงานตวัขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา

2.   มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรจ์ะไมอ่อกใบเสรจ็รบัเงนิใหผู้ส้มคัร (ใหเ้กบ็หลกัฐานการช าระเงนิไว้)

3.   ในแต่ละขัน้ตอนการสมคัร หากไมม่ ัน่ใจในกระบวนการคดัเลอืก  ใหร้บีตดิต่อมหาวทิยาลยัด่วน

     ประธานกรรมการด าเนนิการคดัเลอืกฯ  โดยวธิรีบัตรง

     ศนูยร์บันกัศกึษาและการทดสอบ    มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

     15  ถ.กาญจนวนชิย ์ อ. หาดใหญ่   จ. สงขลา   90110

     โทรศพัท ์ 074 289 255 - 8     โทรสาร  074 289 259       

||||||||||||||||||||||||||||||||

     ติดต่อเร่ืองกระบวนการการคดัเลือกฯ  โดยวิธีรบัตรง 14 จงัหวดัภาคใต้ (โควตาภมิูภาค)  ได้ท่ี




