
ก ำหนดกำรสอบ PSU-TEP 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำและบุคคลทั่วไป 
ประจ ำปี 2563 

 

วิธีสมัคร ครั้งที ่ วันรับสมัคร 
วันประกำศ 

รำยชื่อ/ห้องสอบ วันสอบ 
วันประกำศ 

ผลสอบ 
 
1. สมัครสอบทำง Internet      
(http://fs.libarts.psu.ac.th/PSU-TEP/) 
2. พิมพ์ใบสมัครสอบเพ่ือน ำไปช ำระเงิน 
3. ช ำระเงินโดยผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร
ไทยพำณิชย์เท่านั้น 

1 30 ธ.ค. 2562 –  24 ม.ค. 
2563 

10 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2563 
 

2 มี.ค. 2563 

2 2 –26 มี.ค. 2563 10 เม.ย. 2563 19 เม.ย. 2563 
 

1 พ.ค. 2563 

3 1 – 22 พ.ค. 2563 
เปลี่ยนเป็น 

10 ส.ค.– 11 ก.ย. 2563 
 

15 มิ.ย. 2563 
เปลี่ยนเป็น 

28 ก.ย.2563 
 

21 มิ.ย. 2563 
เปลี่ยนเป็น 

11 ต.ค. 2563 
 

3 ก.ค. 2563 
เปลี่ยนเป็น 

26 ต.ค.2563 

4 12 ต.ค. – 20 พ.ย. 2563 
เปลี่ยนเป็น 

26 ต.ค. -20 พ.ย.2563 

14 ธ.ค. 2563 20 ธ.ค. 2563 
 

4 ม.ค. 2564 

 

หมำยเหตุ  วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับช าระเงิน 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ PSU-TEP  
(ในรอบปี 2563) 

 

ทักษะ เวลำสอบ 
ค่ำลง 

ทะเบียน 
(บำท) 

ผู้เข้ำสอบ 

นักศึกษำ
ปริญญำเอก 

นักศึกษำ
ปริญญำโท 

นักศึกษำ
ปริญญำโท 
(หลักสูตร
นำนำชำติ) 

บุคคลท่ัวไป 

Reading and Structure 09.00-11.00 น. 300     

Listening 13.00-14.00 น. 300  -   

Writing 14.15-15.15 น. 300  -   

Speaking 15.30 น. เป็นต้นไป 300 - - -  

http://fs.libarts.psu.ac.th/PSU-GET/
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หมำยเหตุ 1.  ผู้ที่ประสงค์จะรับผลสอบทำงไปรษณีย์สำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 วิธีคือ 
 

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

ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบภายหลัง 
2) ส่งซองเปล่าสีขาว ขนาด 11 x 23 ซม. จ่าหน้าซองระบุช่ือ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัว 

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

 

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

 

   วิธีที่ 2 จดหมำยธรรมดำ 
1) ส่งซองเปล่าสีขาว ขนาด 11 x 23 ซม. ติดแสตมป์ 3 บาทจ่าหน้าซองระบุช่ือ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)    

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

 

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

  

 2. ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้เข้ำสอบ /ห้องสอบ และประกำศผลสอบได้ที่ 
   1)  บอร์ดบัณฑติวิทยาลยั 
   2)  บอร์ดคณะศิลปศาสตร ์
   3)  http://www.grad.psu.ac.th 
   4)  http://www.libarts.psu.ac.th 
 
3. ไม่คืนเงินค่ำทดสอบไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

 

 

 

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

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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

ทำงไปรษณีย์หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง) 
   
 

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝำก 
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศลิปศาสตร์ (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 11 ซม. 

ยาว 23 ซม. 


