
ก ำหนดกำรสอบ NEW PSU-TEP ประจ ำปี 2565 (Onsite) 
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำหรับนักเรียนมัธยม นักศึกษำปริญญำตรี นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
และบุคคลทั่วไป  

 

วิธีสมัคร ครั้งที ่ วันรับสมัคร 
วันประกำศ 

รำยชื่อ/ห้องสอบ วันสอบ 
วันประกำศ 

ผลสอบ 
 
1. สมัครสอบทำง Internet   
(http://www.psu-tep.libarts.psu.ac.th/psu-tep/) 
2. พิมพ์ใบสมัครสอบเพ่ือน ำไปช ำระเงิน 
3. ช ำระเงินโดยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรไทย
พำณิชย์เท่านั้น 

1 29 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2564 
(งดจดัสอบ) 

24 ม.ค. 2565 30 ม.ค. 2565 
(งดจดัสอบ) 

7 ก.พ. 2565 

2 7 – 28 ก.พ. 2565 21 มี.ค. 2565 27 มี.ค. 2565 
 

11 เม.ย. 2565 

3 11 – 30 เม.ย. 2565 
 

23 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2565 
 

10 มิ.ย. 2565 

4 1 – 30 ก.ย. 2565 24 ต.ค. 2565 30 ต.ค. 2565 
 

9 พ.ย. 2565 

 

หมำยเหตุ  วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับช าระเงิน 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ NEW PSU-TEP ประจ ำปี 2564 และคำ่ธรรมเนียมสอบ 
 

ประเภทผู้เข้ำสอบ 

เวลำสอบ / ทักษะทีส่อบ 
ค่ำธรรมเนียม 

สอบ 
(บำท) 

ผลสอบ 
(09.00-10.00 น.) 

Listening 
(10.30-12.30 น.) 

Reading 
(13.30-14.30 น.) 

Integrated 
Reading & 

Writing 

(14.45 น. เป็นต้นไป) 
Integrated 

Listening & Speaking 

นักเรียนมัธยมศึกษำ 
     1,600 PSU-TEP % / 

CEFR / TOEIC 

ปริญญำตรี (ม.อ.) 
 

  
  

600 
PSU-TEP % / 
CEFR / TOEIC ปริญญำตรี  

(สถำบันอื่น / บุคคลท่ัวไป) 
 

  
  

800 

ปริญญำโท (ม.อ) 
 

    300 
PSU-TEP % / 

CEFR ปริญญำโท (สถำบันอื่น) 
 

    400 

ปริญญำโท  
(นำนำชำติ ม.อ.) 
 

    900 
PSU-TEP % / 
CEFR / TOEIC ปริญญำโท  

(นำนำชำติสถำบันอืน่) 
 

    1,200 

ปริญญำเอก (มอ.) 
     900 

PSU-TEP % / 
CEFR / TOEIC ปริญญำเอก  

(สถำบันอื่น) 
 

    1,200 
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หมำยเหตุ 1.  ผู้ที่ประสงค์จะรับผลสอบทำงไปรษณีย์สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 วิธีคือ 
 

      วิธีท่ี 1 จดหมำยลงทะเบียน (R) 
1) ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ไปรษณย์ี เพื่อแจ้งความจ านงส่งจดหมายโดยวิธีลงทะเบียน และเก็บหมายเลขลงทะเบียน 

ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบภายหลัง 
2) ส่งซองเปล่าสีขาว ขนาด 23 x 32 ซม. (ขนาด A4) จ่าหน้าซองระบช่ืุอ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

และที่อยู่ถึงตัวท่านเองให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ 
   3)   เขียนรหัสใบสมัคร (Ref. 1) ที่ได้รับเมื่อสมัครทาง Internet ทีมุ่มล่างขวาของซองจดหมาย  

 

        (กรณีส่งโดยวิธีที่ 1 ผู้เข้าสอบสามารถตดิตามและตรวจสอบจดหมายลงทะเบียนฝากส่งทางไปรษณียไ์ด้ที่  
http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx)  

 

   วิธีที่ 2 จดหมำยธรรมดำ 
1) ส่งซองเปล่าสีขาว ขนาด 23 x 32 ซม. (ขนาด A4) ติดแสตมป์ 3 บาทจ่าหน้าซองระบุช่ือ  

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองให้กรรมการคมุสอบในวันสอบ 
2)   เขียนรหัสใบสมัคร (Ref. 1) ที่ได้รับเมื่อสมัครทาง Internet ทีมุ่มล่างขวาของซองจดหมาย  

 

(กรณีส่งโดยวิธีท่ี 2  ผลสอบจะสง่ไปยังช่ือและที่อยู่ตามทีร่ะบุหน้าซอง แต่จะไมส่ามารถตดิตามและตรวจสอบ 
เส้นทางจดหมายได้  ทั้งนี้  ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ  ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น)  

  

 2. ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้เข้ำสอบ /ห้องสอบ และประกำศผลสอบได้ที่ 
   1)  http://www.grad.psu.ac.th 
   2)  http://www.libarts.psu.ac.th 
   3)  http://www.psu-tep.libarts.psu.ac.th/psu-tep/ 
  
3. ไม่คืนเงินค่ำทดสอบไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 

 

 

http://www.grad.psu.ac.th/
http://www.libarts.psu.ac.th/
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ตัวอย่างการจ่าหน้าซอง New PSU-TEP 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 หมำยเหตุ กำรติดแสตมป์หน้ำซองจดหมำย 
   1) ส่งแบบธรรมดำ  ขั้นต่ ำ 5 บำท  
   2) ส่งแบบลงทะเบียน  ขั้นต่ ำ 18 บำท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตรำค่ำบริกำร 
           ทำงไปรษณีย์หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง) 
   3) ส่งแบบ EMS  ขั้นต่ ำ 37 บำท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตรำค่ำบริกำร 

ทำงไปรษณีย์หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝำก 
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศลิปศาสตร์ (New PSU-TEP) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   
90112     
 
 
     ชื่อและที่อยู่ผู้รับ (ผู้สมัครสอบ )    
     นายดีพร้อม   คงดี (Deeprom Kongdee) 
     44/1 หมู่ 1 ต.หาดใหญ ่
     อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     90112    
         

           
(รหัสใบสมัคร (Ref. 1): 18457) 

 

แสตมป์ 

 

 กวา้ง 23 ซม.        

(ขนาด A4) 

 

ยาว 32 ซม. 
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เงื่อนไขส ำหรับผู้เข้ำสอบ NEW PSU-TEP  
(กรณีจัดสอบ onsite ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

1) จ ากัดจ านวนผู้เข้าสอบแต่ละทักษะดังนี้ 
ทักษะ Listening       70  คน 

Reading    300 คน 
Integrated Reading & Writing    70 คน 
Integrated Listening & Speaking   20 คน 
 

2) มาตรการการพิจารณาอนุญาตบุคคลเข้าสอบ NEW PSU-TEP  
2.1 ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 14 วัน -Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna,  
     Sputnik V หรือ แบบไขว้   และ 
2.2 มีผลตรวจ/มีเอกสารผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยวธิ ี

-Antigen Test Kit (ATK) (เป็นการตรวจ ATK ซึ่งระบุชื่อผู้ถูกตรวจ โดยโรงพยาบาล คลินิก    
     ห้องแลป และร้านขายยา ที่มีเอกสารรับรอง หรือที่บันทึกผลตรวจผ่านหมอพร้อม LINE OA &  
     Application โดยผลมีอายุไม่เกิน 48 ชม) หรือ 

-RT-PCR (เป็นการตรวจ ATK ซึ่งระบุชื่อผู้ถูกตรวจ โดยโรงพยาบาล คลินิก ห้องแลป และร้าน 
     ขายยา ที่มีเอกสารรับรอง หรือท่ีบันทึกผลตรวจผ่านหมอพร้อม LINE OA &  Application โดยผล  
     มีอายุไม่เกิน 72 ชม)  

      (ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 93/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) 

3) มาตรการในวันสอบ 
ด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ระลอก

ใหม่ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินมาตรการ
เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่าน ดังนี้ 

 ผู้เข้ำสอบต้องมำถึงสถำนที่สอบ ก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย 45 นำที เพ่ือตรวจหลักฐานการ
ฉีดวัคซีน หลักฐานผลตรวจโควิด-19 (ATK โดยผลมีอายุไม่เกิน 48 ชม. หรือ RT-PCR โดยผลมีอายุไม่เกิน 
72 ชม.) ตรวจวัดอุณหภูมิและผ่านจุดคัดกรองของคณะศิลปศาสตร์ และเพ่ือ Scan PSU-Care ก่อนเข้า
ห้องสอบ (บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 1 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์) กรณีตรวจคัดกรองผู้เข้าสอบแล้ว พบว่า 
ผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการไข้ เจ็บคอ  ไอแห้ง ๆ ปวด
เมื่อยตามเนื้อตัว จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว เหนื่อย คณะศิลปศาสตร์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสอบเกิดข้ึนแล้ว  

 ผู้ เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical mask) และ Seal ด้วย       
พลาสเตอร์ไมโครพอร์ ตลอดระยะเวลาการสอบ (หากไม่สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จะไม่อนุญาต                
ให้เข้าสอบ) ดังรูปประกอบการ Sealing Masks 
 ผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานในข้อ 2 ในวันสอบ โดยให้ด าเนินการยื่นต่อกรรมการกลางในการ

ด าเนินงานสอบก่อนเวลาสอบ 
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รูปประกอบกำร Sealing Masks 
 

 
 

Cr. รูปประกอบจากประกาศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 28 ถุนายน 2564 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภำพันธ์  2565 เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 


