
 

ส ำเนำ 

ประกำศมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ 
เรื่อง  ขอยกเลิก และประกำศรบัสมคัรภำยใต้โครงกำร Phuket International Admission 

เข้ำศกึษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์วทิยำเขตภเูกต็ ประจ ำปกีำรศกึษำ 2566 
----------------------------------- 

 ตำมที ่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ประกำศรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำภำยใต้โครงกำร Phuket 
International Admission  เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566      
ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2565 ไปแล้ว นั้น 
 

 เนื่องจำกเกิดข้อผิดพลำดบำงประกำร จึงขอยกเลิกประกำศ ฯ ฉบับดังกล่ำวข้ำงต้น และขอประกำศรับสมัคร
ภำยใต้โครงกำร Phuket International Admission  เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 ใหม่ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 
     1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำ  ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ                     
           จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ หรือมีผลสอบเทียบวุฒิกำรศึกษำ GCE ‘A’ Level หรอื  
           Cambridge หรือ GED (General Educational Development) หรือ IB (International Baccalaureate)   
     1.2  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคส ำคญัที่จะเปน็อุปสรรคตอ่กำรศึกษำและอำชีพ 

     1.3  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติด ี
     1.4  เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติตำมที่คณะ/สำขำวิชำ ก ำหนด ตำมรำยละเอยีดดังนี้      
 

คณะ/สำขำวชิำ จ ำนวนรบั คณุสมบตั ิ
กำรบรกิำรและกำรทอ่งเทีย่ว  
(หลกัสตูรนำนำชำต)ิ 
กำรจัดกำรกำรบริกำร 
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
กำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ 

 
 

20 คน 
20 คน 
20 คน 

 
-  ไม่จ ำกัดอำยุ 
-  เป็นผู้ใช้ภำษำองักฤษในฐำนะเจ้ำของภำษำ (Native Speaker  
   of English)  หรือมผีลกำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ  
   ดังต่อไปนี ้
    TOEFL (Test of English as a Foreign Language) คะแนนไม ่
      ต ่ำกว่ำ 477 หรือ 153 (Computer – Based) หรือ 53 (Internet –  
      Based) หรือ 
    IELTS (International English Language Testing System)   
      คะแนนไม่ต ่ำกว่ำ 4.5 หรือ 
    TOEIC (Test of English for International Communication)  
      คะแนนไม่ต ่ำกว่ำ 550 คะแนน  หรือ 
     Duolinguo English Test คะแนนไม่ต ่ำกว่ำ 65 คะแนน หรือ 
    ผลกำรสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลยัในประเทศที่มี 
      ผลคะแนนสอบเทยีบเท่ำคะแนน TOEFL, IELTS หรือ TOEIC หรอื   
      Duolinguo English Test ตำมเกณฑท์ี่ระบุข้ำงต้น  
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คณะ/สำขำวชิำ จ ำนวนรบั คณุสมบตั ิ
  -  ส ำหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็นกัเรยีนไทย  (สมคัรโดยใชเ้ลขบตัรประจ ำตัว  

   ประชำชน)  ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำนำชำติจะได้รับกำร   
   ยกเว้นไม่ต้องยื่นผลสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ 

คณะวเิทศศกึษำ 
(หลกัสตูรนำนำชำต)ิ 
ธุรกิิจระหว่ำงประเทศ: จีน 
นำนำชำติศึกษำ  
   - วิชำเอกจีนศึกษำ   
   - วิชำเอกเกำหลีศึกษำ 
   - วิชำเอกไทยและอำเซียนศึกษำ  
   - วิชำเอกยุโรปศึกษำ 

 
 

40 
 

10 
10 
10 
10 

- ไม่จ ำกัดอำยุ 
- เป็นผู้ใช้ภำษำองักฤษในฐำนะเจ้ำของภำษำ (Native Speaker of  
   English) หรือมีผลกำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำ ดงัต่อไปนี้  
   TOEIC (Test of English for International Communication)  
     คะแนนไม่ต ่ำกว่ำ 500 หรือ  
   TOEFL (Test of English as a Foreign Language)    
     คะแนนไม่ต ่ำกว่ำ 477 หรือ 153 (Computer–Based)  หรอื 53  
     (Internet–Based) หรือ    
   IELTS (International English Language Testing System)  
     คะแนนไม่ต ่ำกว่ำ 4.5 หรือ  
   HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ไม่ต ่ำกว่ำระดับ 3 
   TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) ไม่ต ่ำกว่ำระดบั 2 หรือ  
   DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française)  
     ไม่ต ่ำกว่ำระดับ A2 
 

วทิยำลยักำรคอมพวิเตอร ์
ธุรกิจดิจิทัล  
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
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-  มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสือ่สำร และ/หรอื มีผล   
   กำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ IELTS, TOEFL  
   หรือ TOEIC ที่มอีำยุไมเ่กิน 2 ปี นับจำกวันสมัคร  
-  ผู้สมัครจะเข้ำรับกำรทดสอบทักษะกำรเขียน และกำรพูดภำษำอังกฤษ 
   ในวันสอบสัมภำษณ์ ตำมหัวข้อที่คณะก ำหนด 

วิศวกรรมดิจิทัล  
(หลักสูตรนำนำชำติ) 

30 - เน้นวิทยำศำสตร์-คณติศำสตร์  
- มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสือ่สำร และ/หรอื มีผลกำร 
  สอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ IELTS, TOEFL หรือ  
  TOEIC ที่มอีำยุไม่เกิน 2 ปี นบัจำกวันสมัคร  
- ผู้สมัครจะเข้ำรับกำรทดสอบทกัษะกำรเขียน และกำรพูดภำษำอังกฤษ  
  ในวันสอบสัมภำษณ์ ตำมหัวขอ้ที่คณะก ำหนด 

      

     1.5  ส ำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ำศึกษำที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมข้อ 1.1 – 1.4  คณะกรรมกำรคัดเลือกจะพิจำรณำ   
และ/หรือให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ซ่ึงจะพิจำรณำเฉพำะผู้สมัครแต่ละรำยบุคคลไป 
 

2.  ปฏทินิด ำเนนิกำร  ส ำหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็ตำ่งชำต ิ (สมคัรโดยใชเ้ลขที ่Passport)   
 

เขำ้ศกึษำในภำค
กำรศกึษำที ่1/2566 

เขำ้ศกึษำในภำค
กำรศกึษำที ่2/2566 กิจกรรม 

 
5 กันยำยน 2565 – 
6 กรกฎำคม 2566 

 
1 กันยำยน 2566 – 
1 ธันวำคม 2566 
 
(ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว) 

-  รับสมัครออนไลน์ ทำงเว็บไซต์  
   https://admissions.phuket.psu.ac.th 
-  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก กำรประกำศรำยชื่อ 
   ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์ 
   https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate 

https://admissions.phuket.psu.ac.th/
https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/
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เขำ้ศกึษำในภำค
กำรศกึษำที ่1/2566 

เขำ้ศกึษำในภำค
กำรศกึษำที ่2/2566 

กิจกรรม 

 
รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบในประกำศ 

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

กำรยืนยนัสทิธิแ์ละช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมกำรศกึษำ/คำ่ธรรมเนยีมแรกเขำ้ 
นักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมโครงกำรนี้ ต้องส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ พร้อมทั้ง
ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ เมื่อผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรโอนเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  
ใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน 14 วนั นบัจำกวันสอบสัมภำษณ์ 

ติดตำมรำยละเอียด 
ในเว็บไซต์งำนทะเบียน 

กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
วิทยำเขตภูเก็ต 

    
     2.1  ขั้นตอนกำรสมัคร  ส ำหรับผู้สมัครที่เป็นต่ำงชำติ  (สมัครโดยใช้เลขที่ Passport) 
           2.1.1  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้ 1 สำขำวิชำ 
           2.1.2  สมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ ทำงเว็บไซต์  
                   -  นักเรียนกรอกข้อมูลกำรสมัครลงในระบบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ำยหน้ำตรง 
                      ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตำด ำ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
           2.1.3  ผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐำนกำรสมัครเป็นไฟล ์PDF และใหร้วมเปน็ไฟลเ์ดยีวกนั  ดงัต่อไปนี ้  
                   -  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ หรือหนังสือรับรองกำรเปน็นักเรยีน (ส ำหรบัผู้ที่ก ำลงั 
                      ศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ)  หรือมีผลสอบกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำ ใบประมวลผล 
                      กำรศึกษำ (Transcript) หรือ GED (General Educational Development) หรือ IB (International  
                      Baccalaureate) หรือ GCE ‘A’ Level หรอื Cambridge  
                   -  ส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) 
                   -  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)  
                      หรือ TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) หรอื DELF (Diplôme d'Etudes en Langue  
                      Française)  
 

    หมำยเหตุ    1.  เอกสำรที่เป็นส ำเนำต้องรับรองส ำเนำทุกฉบับ 
                   2.  เอกสำรประกอบกำรสมัครต้องเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น หำกเป็นภำษำอื่นให้แปลเปน็ภำษำองักฤษ 
                   3.  ผูส้มัครเขำ้ศึกษำผ่ำนโครงกำรนี้ ไมต่อ้งช ำระเงนิคำ่สมคัร 
 
3.  ปฏิทินด ำเนินกำร  ส ำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนไทย  (สมัครโดยใช้เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน) 

     รอบที ่1/1 รอบที ่1/2 รอบที ่2 กจิกรรม 

ตั้งแตว่นัที ่1 พ.ย. 65 เปน็ตน้ไป 

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

5 ก.ย.- 8 พ.ย. 65 1-13 ธ.ค. 65 1-15 มี.ค.66 

รับสมัครออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ 
https://admissions.phuket.psu.ac.th  (ผู้สมคัรสำมำรถ
สมัครไดเ้พยีง 1 คณะ/สำขำวชิำเทำ่นัน้) 
 

https://student.mytcas.com/
https://admissions.phuket.psu.ac.th/


4 
 

รอบที ่1/1 รอบที ่1/2 รอบที ่2 กจิกรรม 
รอบที ่1/1  ครัง้ที ่1  

(ส ำหรบัผูท้ีส่มคัรผำ่นระบบ
ออนไลนร์ะหวำ่งวนัที ่ 
5 ก.ย. – 10 ต.ค. 65) 

 

25 ต.ค. 65 
 

รอบที ่1/1  ครัง้ที ่2 
(ส ำหรบัผูท้ีส่มคัรผำ่น 

ระบบออนไลน ์ระหวำ่งวนัที ่
11 ต.ค. - 8 พ.ย. 65) 

 

15 พ.ย. 65 
 

 
 
 

17 ม.ค. 66 

 
 
 

22 มี.ค. 66 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกทำงเว็บไซต์ 
https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate 

รอบที ่1/1  ครัง้ที ่1 
 

30 ต.ค. 65 
 

รอบที ่1/1  ครัง้ที ่2 
 

20 พ.ย. 65 
 

 

 
22 ม.ค. 66 

 

 
26 มี.ค. 66 

 

 

สอบสมัภำษณ ์

รอบที ่1/1  ครัง้ที ่1 
 

2 พ.ย. 65 
 

รอบที ่1/1  ครัง้ที ่2 
 

23 พ.ย. 65 
 

 
25 ม.ค. 66 

 
30 มี.ค. 66 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ทำงเว็บไซต์ 
https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate 

7-8 ก.พ. 66 4-5 พ.ค. 66 
ผูผ้่ำนกำรสอบสมัภำษณย์นืยนัสทิธิใ์นระบบ TCAS ทำงเวบ็ไซต ์ 
https://student.mytcas.com ของสมำคมทีป่ระชมุอธกิำรบด ี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

13 ก.พ. 66 9 พ.ค. 66  
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์  
https://entrance.psu.ac.th 

ติดตำมรำยละเอียด 
ในเว็บไซต์งำนทะเบียนและประมวลผล 

ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ+ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และ
กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต 

 

4.  ขัน้ตอนกำรสมคัร  ส ำหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็นกัเรยีนไทย  (สมคัรโดยใชเ้ลขบตัรประจ ำตวัประชำชน) 
    4.1  กำรลงทะเบียนใช้งำนในระบบ TCAS  
                ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของสมำคมทปอ.            
          ทำงเว็บไซต์  https://student.mytcas.com (ส ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมำก่อน) 
    4.2  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้ 1 สำขำวิชำ / 1 รอบกำรสมัคร ทัง้นี้ต้องไม่เปน็ผู้ทีย่ืนยนัสิทธิ์ในระบบ TCAS  
          ของสมำคม ทปอ. แล้ว  
    4.3  สมัครผ่ำนระบบรับสมัครออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th 
          -  นักเรียนกรอกข้อมูลกำรสมัครลงในระบบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ำยหน้ำตรง 
             ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตำด ำ ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
    4.4  ผู้สมัครจะต้องแนบหลักฐำนกำรสมัครเป็นไฟล์ PDF และให้รวมเป็นไฟล์เดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 
          -  ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ หรือหนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน (ส ำหรับผู้ที่ก ำลัง 
             ศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทยีบเท่ำ)  หรือมีผลสอบกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำ ใบประมวลผล 
             กำรศึกษำ (Transcript) หรือ GED (General Educational Development) หรือ IB (International  
             Baccalaureate) หรือ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge  
          -  ส ำเนำผลกำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำ TOEIC (Test of English for International  
             Communication) หรือ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) หรอื IELTS  
             (International English Language Testing System) หรือHSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)  
             หรือ TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) หรือ DELF (Diplôme d'Etudes en Langue  
             Française)  
 

    หมำยเหต ุ  1.  เอกสำรที่เป็นส ำเนำตอ้งรบัรองส ำเนำทุกฉบับ 
                  2.  เอกสำรประกอบกำรสมัครต้องเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น หำกเป็นภำษำอื่นให้แปลเปน็ภำษำองักฤษ 
                  3.  ผู้สมัครเข้ำศึกษำผ่ำนโครงกำรนี้  ไมต่อ้งช ำระเงนิคำ่สมคัร 

https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/
https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/
https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://e-admission.psu.ac.th/
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5.  เกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรคดัเลอืก 
      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกผู้สมัครทีม่ีคุณสมบัติตรง
ตำมประกำศรับสมัคร โดยจะสอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ  ซึ่งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกจะพิจำรณำให้คะแนน
จำกกำรสอบสัมภำษณ์ ดังนี้ 
      5.1  บุคลิกภำพ         20  คะแนน 
      5.2  เจตคติต่อสำขำวิชำ        20  คะแนน 
      5.3  ควำมรู้ทั่วไป         20  คะแนน 
      5.4  ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ      20  คะแนน 
      5.5  ทักษะด้ำนภำษำและควำมพร้อม       20  คะแนน 
                    รวม   100  คะแนน 
 
      ผู้เข้ำสอบจะต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังกล่ำวข้ำงต้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทุกข้อไม่
ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 จึงจะถือว่ำเป็นผู้สอบผ่ำนกำรสัมภำษณ์ 
 
     ในกำรพิจำรณำคดัเลอืกผูส้มคัรเขำ้ศกึษำดว้ยวธินีี ้ ผลกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรสอบคดัเลอืกถอืเปน็อนัสิน้สดุ  
เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประกำศผลกำรคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้  
 
6.  กำรยนืยนัใชส้ทิธิเ์ขำ้ศกึษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ ผำ่นระบบ TCAS  (ส ำหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็นกัเรยีนไทย    
สมคัรโดยใชเ้ลขบตัรประจ ำตวัประชำชน) 
    ผู ้ที ่ผ่ำนกำรสัมภำษณ์และได้รับคัดเลือกเข้ำศึกษำ จะต้องยืนยันสิทธิ ์เข้ำศึกษำ รอบที ่ 1 ของระบบ TCAS            
ในวันที่  7 – 8 กุมภำพันธ์ 2566  และรอบที่  2  ของระบบ TCAS  ในวันที่  4 – 5 พฤษภำคม 2566  ผ่ำนระบบ 
TCAS (Thai University Central Admissions System) ทำงเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมำคม    
ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (สมำคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่ำสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
7.  กำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำ (ส ำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนไทย สมัครโดยใช้เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
    ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำภำยใต้โครงกำรดังกล่ำวแล้ว หำกประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ด ำเนินกำรสละสิทธิ์ ในระบบ 
TCAS  ตำมช่วงเวลำที่สมำคม ทปอ. ก ำหนด 
 
8.  กำรช ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมกำรศกึษำ และคำ่ธรรมเนยีมแรกเขำ้ (ส ำหรบัผูส้มคัรทีเ่ปน็นกัเรยีนไทย สมคัรโดยใช้  
    เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน) 
    สำมำรถติดตำมรำยละเอยีดได้ทำงเว็บไซต์ http://web52.phuket.psu.ac.th/registra  โทรศัพท์ 076-276027 
 
9.  กำรรำยงำนตวัขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษำ 
      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภเูก็ต จะแจ้งวัน เวลำ และสถำนที่กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบยีนเปน็
นักศึกษำให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำทรำบภำยหลัง โดยสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดไดท้ำงเว็บไซต์ 
http://web52.phuket.psu.ac.th/registra หรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 076-276026 
 
10.  เงือ่นไขกำรส ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์
      10.1  นักศึกษำต้องศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมหลกัสูตร ข้อก ำหนดและ  
             เงื่อนไขของสำขำวิชำ และเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร ์
      10.2  นักศึกษำต้องสอบผำ่นภำษำองักฤษตำมมำตรฐำนขัน้ต ่ำที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ก ำหนด 

https://student.mytcas.com/
http://web52.phuket.psu.ac.th/registra
http://web52.phuket.psu.ac.th/registra%20หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่%20โทรศัพท์%20076-276026
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11.  กำรตดิตอ่สอบถำมรำยละเอยีดของโครงกำร   
      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภเูก็ต  งำนทะเบียนและประมวลผล  อำคำรส ำนักงำนวิทยำเขตภเูก็ต 
อำคำร 7 ชั้น 1 ต ำบลกะทู้ อ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-276028–9 (ในวนัและเวลำรำชกำร)   

      ประกำศอื่นใด ที่ขัด หรือ แยง้ กับประกำศฉบับนี้ ใหใ้ช้ประกำศฉบับนีแ้ทน 

        ประกำศ  ณ  วันที่   1 กันยำยน 2565 

     
                (ลงชื่อ)            จุฑำมำส   ศตสุข 

   (รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำมำส   ศตสุข) 
                    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

                                                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์
 


