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 วิธีการสมัครและแกไขขอมูลมีขั้นตอนปฏบิัติดังตอไปน้ี 

 1. การเขาสูระบบออนไลนของนักเรียน โดยการเขาเว็ป www.entrance.psu.ac.th จะ

ปรากฏหนาตาเมนูงานรบันักศึกษา  

 

รูปที่ 1 เมนกูารเขาลิงคเขาระบบ  www.entrance.psu.ac.th  

 

 

 

ข้ันตอนการรับสมัครและแกไขขอมูลของนักเรียน 
การดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต โดยวิธีรับตรง  ปการศึกษา 2561    

 

คลิกที่นี่ตรงระบบ

รับสมัครออนไลน

ออนไลน 
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 2. เมื่อคลิกเขาไปนักเรียนจะตองสมัครเขาใชระบบกอนที่จะเลือกโครงการคัดเลือกนักเรียน

ใน 14 จังหวัดภาคใตโดยวิธีรับตรง โดยกดปุมสมัครเขาใชงานครั้งแรก 

 

รูปที่ 2 เมนทูี่นักเรียนสมคัรเขาใชงานคร้ังแรก 

 

 3. ใหนักเรียนกรอกขอมูลสวนตัวใหถูกตองและครบถวน ชองที่มีเครื่องหมายดอกจัน * 
จะตองกรอกขอมูลหรือเลือกใหถูกตอง  สวนขอมูลที่ควรระวังเปนพิเศษคือ เลขประจําตัวประชาชน 
โรงเรียน อีเมล การต้ังรหัสผาน ซ่ึงจะตองกรอกใหถูกตอง และจําใหได การต้ังรหัสผานตองประกอบดวย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกัน อยางนอย 8 ตัวอักษร เชน aa12345678 เปนตน เมื่อกรอก
ขอมูลครบถวนถูกตองแลวกดปุมยืนยัน  (รูปที่ 3-6)  

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเขาใช
งานคร้ังแรก 
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รูปที่ 3 ขอมูลสวนตวัที่จะตองกรอกใหครบถวนและถูกตอง 

 
 
รูปที่ 4 กรอกขอมูลที่อยูนกัเรียนตามทะเบียนบานจะตองกรอกใหครบถวนและถูกตอง 
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รูปที่ 5 กรอกขอมูลที่อยูของนักเรียนที่ติดตอไดสะดวกจะตองกรอกใหครบถวนและถูกตอง 

 
รูปที่ 6 กรอกขอมูลการศึกษาปจจุบันของนกัเรียน 
 

กรอกขอมูลครบถวนแลว
กดปุมยืนยัน 



เอกสารหมายเลข 3 

คูมือการเขาระบบสมัครและแกไขขอมูลของนักเรียน 

5 ฝายรับสมัครดําเนินงานคดัเลอืกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต โดยวธิีรับตรง : มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  
ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

 

 

รูปที่ 7 เมนทูี่นักเรียนกรอกขอมูลสวนตัวเพื่อยนืยันตัวตน 

กรอกขอมูลครบถวนแลว
กดปุมยืนยัน 
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 หากนักเรียนกรอกขอมูลไมครบหรือไมถูกตองจะปรากฏตัวอักษรสีแดงใหตรวจสอบ นักเรียน
จะตองแกไขขอมูลใหถูกตองแลวกดปุมยืนยนัอกีคร้ังหนึ่ง (รูปที่ 7) 
 4.  หลังจากนั้นเขาไปเปดอีเมลที่นักเรียนไดกรอกไวในขอมูลสวนตัวที่ใหอีเมลไว ก็จะพบวามี
ลิงคสําหรับยืนยนัระบบในอีเมล (ที่กรอกขอมูลไว) ซึ่งสงใหโดยอตัโนมัติ (หากไมพบขอมูลใน Inbox ใหเช็ค
ที่ junk mail ดวย)  ใหนักเรียนกดลิงคเพ่ือยืนยันการใชงานภายใน 2 ชั่วโมง และจดรหัสผานเพื่อนําไปใช
งานระบบโดยใชเลขประจําตัวประชาชนและรหัสผานท่ีสงมาให หากไมยืนยันภายในเวลาที่กําหนดจะตอง
สมคัรใหม และยนืยันใหม รูปที่ 8 
 

 

รูปที่ 8 อีเมลของนักเรียนที่กรอกขอมูลไวระบบสงลิงคไปใหยนืยันเพื่อใหเขาใชงานระบบ 

 5. นักเรียนเขาใชระบบตามรูปที่ 9  โดยใชเลขประจําตัวประชาชน และรหัสผานที่สงไปให

ทางอีเมลตามรูปที่  8  เก็บรหัสผานไวกับตัวเสมอ หามบอกคนอื่น เพราะถาเกิดความเสียหายขึ้นมาแลว 

ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะไมรับผิดชอบ เพราะเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล   หากนักเรียน

กดลิงคเพื่อยืนยันการใช
งานภายใน 2 ชั่วโมง 

จดรหัสผาน เพื่อเขา
ระบบและแกไขขอมูล 

E-mail 

***********

******** 
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เคยสมัครแลวในโครงการอ่ืนท่ีเปดใหสมัครกอนหนานี้ เชน โครงการสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมบําเพ็ญ

ประโยชนชวยเหลือสังคม หรือโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ  สามารถใชเลขประจําตัว

ประชาชนและรหัสผานที่เคยสมัครไวแลวเขาระบบไดเลย 

 
รูปที่ 9 เมนทูี่นักเรียนเขาระบบโดยใชเลขประจําตัวประชาชน และรหสัผาน 

 6.  เมื่อเขาสูระบบแลวจะเจอหนาจอแสดงรายละเอียดผูใชงาน หากตรวจสอบดูพบวาขอมูล

บางรายการไมถูกตองสามารถเขาไปแกไขขอมูลไดอีกในวันเวลาที่กําหนดนั่นคือในวันที่ 8-18  มกราคม 
2561 การแกไขขอมูลสวนตัว ตองใสรหัสผานเพื่อยืนยันดวยทุกคร้ัง ดังรูปท่ี 10 

เขาระบบโดยใชเลข
ประจําตวัประชาชน และ

รหัสผานที่จดไว 
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รูปที่  10  เมนขูอมูลสวนตัวของผูสมัครสามารถแกไขขอมลูไดในชวงเวลาที่กําหนด 
 
 7.  นักเรียนเขาไปสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต โดยวิธีรับตรง โดย
คลิกเขาไปที่ปุมสมัครโครงการนี้ ในวันท่ี 8-18 มกราคม 2561 เพื่ออัพโหลดเอกสาร (รูปที่ 11)   
 

************

 มกราคม  

************ ************* 
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รูปที่  11 เมนูสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต โดยวิธรีับตรง 

 8.  นักเรียนสายวิทยทุกคนที่สมัครจะตองอัพโหลดบัตรประชาชน ใบ ปพ.1 ม.ปลายที่
ปรากฏเกรดเฉลี่ยรวมที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน และสําเนา
ทะเบียนบานบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง เพื่อยืนยันภูมิลําเนาตนเองและภูมิลําเนาบิดาหรือมารดา 
หรือผูปกครอง ที่อาศัยอยูในจังหวัดที่เลือกตอเน่ืองไมนอยกวา 5 ป และผูที่คาดวาจะเลือกแพทย
ชนบท นั่นคือ การเลือกดังน้ี 
 สน.10302 โควตารวมสงขลา สตูล พัทลุง 
 สน.10303 สตูล  สน.10304 พัทลุง   
 สน.10307 โควตาปตตานี ยะลา นราธิวาส 
 ใหสงเอกสารดงักลาวขางตน ในการรับสมัครชวงวันที่ 8-18 มกราคม 2561 เทาน้ัน ทั้งนี้
เพื่อใหฝายรับสมัครสามารถตรวจสอบหลักฐานการสมัครไดหากไมอัพโหลดไฟลหลักฐานดังกลาวในวัน
เวลาที่กําหนดจะไมไดรับการพิจารณาการสมัครเลือกแพทยชนบท  
 การแนบไฟลจะตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนและใหเห็นสวนประกอบท่ีชัดเจน แลว
ทําใหเปนไฟล pdf  หรือ ไฟลรูป jpg, gif, png, tif ขนาดไมเกิน 5MB และทําการอัพโหลด โดยนักเรียน 
save เอกสารและตั้งชื่อไฟลตามสิ่งท่ีจะอัพโหลด โดยการกดที่  Browse  เลือกไฟล ที่  save ไว ตามชื่อ
ที่ตั้งไว เมื่อเรียบรอยแลวใหกดปุม อัพโหลดเอกสาร เพียงคร้ังเดยีว ตามรูปท่ี 12 
 

โครงการที่ตองการสมัคร 
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รูปที่  12  เมนูรายการอัพโหลดไฟลหลักฐานประกอบการสมัคร 
 
 เมื่ออัพโหลดแลว สถานะจะเปน รอการตรวจสอบ ระหวางนี้จะไมสามารถอัพโหลดไฟลใหม
ได หากสถานะเปน “ไมผาน” เทาน้ัน จะสามารถอัพโหลดไดใหมจนกวาจะผาน  ใหนักเรียนเขามา
ตรวจสอบสวนนี้อยูเปนประจํา เพื่อผลประโยชนของนักเรียนเอง  
 9.  ใหกดปุมสั่งพิมพใบสมัคร รูปที่ 13  นําใบสมัครไปจายเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย  ในชวงวันที่  8-22 มกราคม 2561 เทาน้ัน โดยการจายแบบเหมาจาย 400 บาท 
สามารถเลือกได 4 อันดับ เมื่อนําใบสมัครไปชําระเงินที่ธนาคาร  (ธนาคารจะฉีกและเก็บหลักฐานสวนลาง
ของใบสมัครไว) รูปที่ 14 ใหผูสมัครเก็บใบสมัครและสําเนาใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน (เก็บไวที่
นกัเรียน) เพื่อตรวจสอบภายหลังหากมีขอสงสัย  

************ 
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11 ฝายรับสมัครดําเนินงานคดัเลอืกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต โดยวธิีรับตรง : มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  
ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

 

 
รูปที่ 13 กดปุมสั่งพิมพใบสมัคร 
 

กดปุมสั่งพิมพใบสมัคร 



เอกสารหมายเลข 3 

คูมือการเขาระบบสมัครและแกไขขอมูลของนักเรียน 

12 ฝายรับสมัครดําเนินงานคดัเลอืกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต โดยวธิีรับตรง : มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  
ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

 

 
 
รูปที่ 14 ใบสมัครที่ปรากฏหลังจากท่ีนักเรียนสั่งพิมพ เพ่ือนําไปชําระเงินที่ธนาคาร 

หมายเหตุ :  นักเรียนเขาไปสมัคร แกไขขอมูล และอัพโหลดหลักฐานการสมัคร
ผานระบบออนไลนในวันเวลาที่กําหนดเทาน้ันคือวันท่ี 8-18  มกราคม 2561  
นักเรียนสั่งพิมพใบสมัครเพ่ือชําระเงิน จํานวน 400 บาท เหมาจายเลือก 4  
อันดับเปนของ ม.อ. ในวันที่ 8-22  มกราคม 2561 เทาน้ัน 
 

2561 

ค่าสมคัร  บาท 

วนัที -  มกราคม  

400 

400 


