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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง  โครงการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2561 

       โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ 2561) และวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561) 
(รอบท่ี 3  โครงการรับตรงรวมกัน) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนโยบายที่จะสงเสริม  และเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร  
 1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  หรือ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   ทั้งนี้   
ผูที่ใชวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถสมัครเขาศึกษาไดในบางคณะ/สาขาวิชา
เทานั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 2 คุณสมบัติเฉพาะและความพรอมทางการศึกษาของผูสมัคร  และขอ 4 ตารางแสดง
คณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ)        
 1.2 ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไมต่ํากวา 2.00 หรือ ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนดไว
ในขอ 2 ของประกาศนี้     
 1.3  ไมเปนผูที่ ไดยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing-house ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประจําปการศึกษา 2561 ไวแลว 
 1.4 เปนผูทีม่ีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรค  อาการของโรค   หรอืความพิการ อันเปนอุปสรรคตอ 
การศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพ   
 1.5  เปนผูที่มีความประพฤติดี   
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะและความพรอมทางการศึกษาของผูสมัคร   
 2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร (หาดใหญ) 
 ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑที่กําหนดมีรายละเอียดดังน้ี  
 (1) หลักสูตรการศ ึกษาในโรงเรียนที ่ใชหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช  2544 หรือ
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตองเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน  ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตองเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไมนอยกวา 12  หน วยกิต  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

(2)  ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ไมต่ํากวา 2.75  
 2.2 คณะวิทยาศาสตร  (หาดใหญ) 
   รบัผูท่ีเรยีนเนนวิทยาศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีจํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  และกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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 2.3 คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) 
  (1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ไม่ต่ ากว่า 2.75   
   (2) เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน ดังนี้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  (3) มีผลการเรียน (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ ได้แก่  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ ากว่า 2.75 
    (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและไม่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
แบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานไปยื่นในวัน
สอบสัมภาษณ์) 
 

 2.4 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) 
   รับเฉพาะผู้ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมี
จ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

 2.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  (หาดใหญ่) 
  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมรวมกนัไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   (2) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนให้ศึกษารายวิชาต่างๆเทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
ส าหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาใน
โรงเรียน      
 

 2.6 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 2 สาขา ได้แก่ 
ภาษาไทยประยุกต์ และ ภาษาจีน 
 

 2.7 คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่) 
         (1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นวิทยาศาสตร์  เมื่อ
จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต   
  (2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
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 2.8 คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่) 
            (1) รับผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ดังนี้ (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 

หนว่ยกิต 

  (2) ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง     และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน

และการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  หรือ ตาบอดสีที่มีระดับปานกลางขึ้นไป อันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 

 2.9 คณะเทคนิคการแพทย์  (หาดใหญ่) 
  (1) รับผู้ที่เรียน เน้นวิทยาศาสตร์  
  (2) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  (3) ต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสี 

ขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลตรวจจะต้องไม่มี
เส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ       
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

 2.10 วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่) 
   (1)  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์  หรือ สายศิลปศาสตร์(ศิลป์ค านวณ)   
   (2)  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เฉพาะหลักสูตร/สาขาคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศิลปกรรม   
 

 2.11 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (หาดใหญ่) 
    รับผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิต ใน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้ (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
 

 2.12 คณะศึกษาศาสตร์  (ปัตตานี) 
  (1)  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป,   วิชาเอกเคมี, 
วิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอกฟิสิกส์ รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์  เท่านั้น คือ  ต้องมีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  เมื่อจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (2) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา  
    - รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
    - มีการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ 
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   (3) วิชาเอกพลศึกษา รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    และต้องมี
ความสามารถทางด้านกีฬาและมีใบรับรองความสามารถด้านกีฬา  การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะประเมิน
ความสามารถทางด้านกีฬาจากเอกสารใบรับรองและบุคลิกภาพโดยรวม 
  (4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการศึกษา และจิตบริการตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก าหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตก
สัมภาษณ์ 
   (5) วิชาเอกจิตวิทยา  รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป
ศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากพฤติกรรมกล้าแสดงออก พูดจา
ฉะฉาน มีความม่ันใจในตนเอง บุคลิกภาพเหมาะสม โดยจะมีการทดสอบ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
  (6) วิชาเอกภาษาไทย  
   - มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต   
   - ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามที่คณะก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ใน
รอบการสอบสัมภาษณ์ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
  (7) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
   - เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 
และต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (รวม
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม) โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระไม่ต่ ากว่า 2.75 
   - การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่าน
เกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 

 2.13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (วิทยาเขตปัตตานี) 
   (1)  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผล
การเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกัน        
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 (2)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ หรือ       สาย
ศิลปศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
   (3) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 3 สาขา ได้แก่ 
บริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาและศาสนา 
 

 2.14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาปัตตานี) 
   รับผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ดังนี้  (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 

หน่วยกิต 
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 2.15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี) 
   รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ทุกหลักสูตร 
 

2.16 คณะวิทยาการสื่อสาร  (ปัตตานี) 
   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์   
และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ   
 

 2.17 คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี) 
   (1.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ทุกหลักสูตร 
   (2.) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ไม่ต่ ากว่า 2.50   
 

 2.18 คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี) 
   (1) รับผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้ (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    (2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่าง รุนแรงและไม่มีความบกพร่องทางการได้
ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรองแพทย์และใบรับรองจาก
จักษุแพทย์เรื่องตาบอดสีเป็นหลักฐาน) 
 

 2.19 คณะวิเทศศึกษา  (ภูเก็ต) 
 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  

2.20 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) 
 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยี 

และการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ที่เข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่เรียนกลุ่ม
สาระรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   (2) รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) โดย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 
หลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.25   ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่อไปนี้   
    (2.1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  
    (2.2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ พณิชยการ 
    (2.3)  ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

 2.21 วิทยาลัยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 
   (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ที่
เข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 
   (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่เข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  หรือ แผนการเรียนศิลป์-
ค านวณ 
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    (3) รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) โดย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 
หลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.25   ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่อไปนี้   
    (3.1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  
    (3.2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ พณิชยการ 
    (3.3)  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

 2.22 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม(สุราษฎร์ธานี)  
   (1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน สาขาวิชา    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
และสาขาวิชาทรัพยากรประมง  รับผู้ที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์   
ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
   (2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ประเภทวิชา/หลักสูตร เกษตรศาสตร์     
   (3) สาขาวิชาทรัพยากรประมง   รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภท
วิชา/หลักสูตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และ ประมง 
   (4) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม   รับผู้ที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
   (5)  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์  สาย    ศิลป
ศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  
หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 

 2.23 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) 
    (1) สาขาพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสาย
การเรียนวิทยาศาสตร์   สายการเรียนศิลปศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
   (2) สาขาพัฒนาธุรกิจ รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา/หลักสูตร
พาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ 
    (3) สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  สาขาวิชาภาษาอังกฤษการสื่อสารทางธุรกิจ   และสาขาวิชา
การจัดการรัฐกิจ  รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการ เรียน และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์  
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 2.24 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) 
      (1) สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง   
สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการบัญชี  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533) สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์ค านวณ หรือผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้อง
ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   (2) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ 
 

 2.25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)  
  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) สายวิทยาศาสตร์ หรือผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  
22 หน่วยกิต  และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  หมายเหต ุหากผู้สมัครเข้าศกึษามีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
และ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือปรับตกสัมภาษณ์
ทันท ี 
 

3.  ปฏิทินด าเนินการ  
 

 

กิจกรรม 

 

ก าหนดการ  
 

รับสมัครทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)    

 

9-13 พฤษภาคม 2561 

ช าระเงินค่าสมัคร 9-14 พฤษภาคม 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  
ทางเว็บไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th  

24 พฤษภาคม 2561 

สอท.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และให้ผู้ได้รับคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ 
ในระบบ Clearing – house ทางเว็บไซต ์http://tcas.cupt.net 

26-28 พฤษภาคม 2561 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สอบสัมภาษณ์ ณ  วิทยาเขต/คณะ ทีไ่ดย้ืนยันสิทธิ์ 

5 มิถุนายน 2561 

สอท. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา ทางเว็บไซต ์http://tcas.cupt.net 

8 มิถุนายน 2561 

ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และก าหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2561 

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงาน
ทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  
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4.  คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ จ านวนรับ วิชาที่ใช้คัดเลือก และเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าแต่ละรายวิชา 
       มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้  โดยก าหนดคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ วิชาที่ใช้คัดเลือก
และเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าแต่ละรายวิชา  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  (หน้า 11-22) 
 

5.   ขั้นตอนการสมัคร และการช าระเงินค่าสมัคร 

 5.1 การสมัคร  สมัครทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net  ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา  
   อน่ึง ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทาง
การศึกษาของผู้สมัคร วิชาที่ใช้คัดเลือก และเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าแต่ละรายวิชา  ก่อนท าการสมคัร 
 5.2 การช าระเงนิค่าสมัคร ใหผู้้สมคัรพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ tcas.cupt.net และน าไปช าระเงินที่ธนาคาร/
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามท่ีก าหนด ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561    
  อนึ่ง  ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงิน  และเก็บหลักฐานที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้  เพื่อใช้เป็น
เอกสารการเข้าสอบสัมภาษณ์  (ดูรายละเอียดในประกาศ หน้า 9 ข้อ  10) 
 

6.  องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาคัดเลือก   
 6.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดน้ าหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรง   
ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา) 
 6.2 ผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2561) และผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 
2561) ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องการมหาชน) หรือ สทศ. ตามที่คณะก าหนด  โดยผู้สมัครต้องมี
คะแนนครบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก และต้องผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าไม่น้อยกว่าที่คณะก าหนดไว้ 
 

7.  วิธีพิจารณาคัดเลือก 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะน าคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ตามที่ก าหนด มาใช้จัดล าดับที่คัดเลือกเรียกตัวเข้า
สอบสัมภาษณ์ อน่ึง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รบัคัดเลือกมีคุณสมบัติทางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และ/หรอืสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา  
และ/หรือปรับตกสัมภาษณ์ทันที 
  

 การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

8.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกและการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing – house 
 8.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th 
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
 8.2 สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์  
http://tcas.cupt.net และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing – house ระหว่างวันที่ 26-28 
พฤษภาคม 2561 
 

9.  การสอบสัมภาษณ์  
 ให้ผู้ที่ได้ยนืยันสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ไปแสดงตนเข้า           
สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  5  มิถุนายน 2561  รายงานตัวเวลา   08.30 - 09.30 น   ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก  
(สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561)     
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entrance.psu.ac.th/
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10.  เอกสารที่ต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
  10.1 ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคณะ ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์    
    (1)  ใบสมัครส่วนที่ได้รับคืนจากธนาคาร (ตามข้อ 5.2) ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ ในใบสมัครให้เรียบร้อย    
   (2) บัตรประชาชนฉบับจริง หรือทะเบียนบ้านฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (3) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่แสดงระดับผลการเรียน  
    เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา (GPA) โดยจะต้อง  
    ให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นส าคัญ   
    และส าเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (4) ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกคณะ/สาขาวิชา (ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจร่างกายจาก  
      โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่ งสามารถ  
     พิมพ์แบบฟอร์มได้จาก  internet  ที่  http://www.entrance.psu.ac.th) 
  10.2 ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
    (1) เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 10.1 
    (2) ใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรฐับาลหรือโรงพยาบาลเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า 
     ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติในการเห็นภาพ 
  10.3  ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะการแพทย์แผนไทย ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงใน 
 วันสอบสัมภาษณ์   
    (1) เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 10.1 
    (2) ใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรฐับาลหรือโรงพยาบาลเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า 
        ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ดังนี้ 
        - ตาบอดสีทั้งสองข้างที่มีระดับปานกลางขึ้นไป 
       - ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12  ทั้งสองข้าง  หรือ 20/40 
       - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง  
       - ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ  
  

    หมายเหตุ    ผู้ใดไม่น าระเบียนแสดงผลการเรียน ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์  
       เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ได้  
 

11.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง  
เว็บไซต์  http://tcas.cupt.net ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะถูกส่งชื่อตัดสิทธิ์จากการ
คัดเลือกในรอบที่ 4 (Admission) และรอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) 
 

12.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ,  การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  และก าหนด  
     วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  หรือทางเว็บไซต์ 
www.entrance.psu.ac.th (เลือกหัวข้อ งานทะเบียนนักศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
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13.  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  13.1  นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อก าหนด
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

13.2  นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด    
 

14.  การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ (ในวัน และเวลาราชการ)  
  งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้   (ตึก LRC)  ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   อ าเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์  0 7428 9255-8,  โทรสาร          
0 7428 9259  เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th         
    

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
    

     ประกาศ  ณ   วันที่   21  มีนาคม 2561 
 
 
                

          (รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข) 
                             รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

            ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

 คณะวิศวกรรมศาสตร  หาดใหญ 

 วิศวกรรมศาสตร (เรียนท่ีหาดใหญ) 10101 90 25 √ √ √ √ √

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (เรียนที่ภูเก็ต) 30401 30 25 √ √

 คณะวิทยาศาสตร หาดใหญ

  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร 10200 60 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 คณะพยาบาลศาสตร หาดใหญ

 พยาบาลศาสตร 10401 5 20  30 √ √ √ √ √ √ √

 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ

 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10501 3 50 20 20

   การตลาด 10502 3 50 30  

  การเงิน 10503 3 50 30 15 15 20

การจัดการทรัพยากรมนุษย 10504 3 50 30

การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 10505 5 50 30

บัญชีบัณฑิต 10506 10 50 30

 การจัดการโลจิสติกส 10507 3 50 30

10508 3 50 30

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

ตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา รหัส จํานวนรับ รายวิชาที่ใชและเกณฑการคัดเลือก ในการรับบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    

โครงการรับตรงรวมกัน (รอบที่ 3) ประจําปการศึกษา 2561

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

    หมายเหตุ              1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา

 -11 -

          การจัดการประชุมนิทรรศการและการทองเที่ยว-   

                                      เพ่ือเปนรางวัล

 (เอกสารแนบทายประกาศ)



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10509 2 50 20 √ √ 20

การตลาด 10510 2 √ √ √ √ √

การเงนิ 10511 2 50 30 15 15 20

การจัดการทรัพยากรมนุษย 10512 2 √ √ √ √ √

การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 10513 5 √ √ √ √ 30

 บัญชีบัณฑิต 10514 10 √ √ √ √ √

การจัดการโลจิสติกส 10515 2 √ √ √ √ √

10516 2 √ √ √ √ √

 คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ   

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 10517 10 30 √ √ √ √

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ

 สัตวศาสตร 10601 6 √ √ √ √ √ √ √ √

 วาริชศาสตร 10602 8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 พืชศาสตร 10603 3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 พัฒนาการเกษตร 10604 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 การจัดการศัตรูพืช 10605 6 √ √ √

 ปฐพีศาสตร 10606 6 √ √ √

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลปคํานวณ/ คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ

         การจัดการประชุมนิทรรศการและการทองเที่ยว -   

                                            เพื่อเปนรางวัล

  รับนักเรียนชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน 

    หมายเหตุ              1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา
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จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 10901 20 30 30 30 √ √ √ √

 เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ 10902 10 30 30 30 √ √ √ √

 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 10903 30 30 30 30 √ √ √ √

 คณะศิลปศาสตร หาดใหญ

 ภาษาไทยประยุกต 11001 10 40 50 30 30

 ภาษาจีน 11002 10 50 80/จีน=30 30 30 30

 คณะศิลปศาสตร หาดใหญ

 ภาษาอังกฤษ 11003 5 50 30 30 35

 ชุมชนศึกษา 11004 40 40 20 50 30

 คณะนิติศาสตร หาดใหญ

 นิตศิาสตร (ภาคปกต)ิ 11101 30 30 30 30 √ √

 นิตศิาสตร (ภาคสมทบ) 11102 30 30 30 30 √ √

 คณะนิติศาสตร หาดใหญ

 นิตศิาสตร (ภาคปกต)ิ 11103 30 30 30 30 √ √

 นิตศิาสตร (ภาคสมทบ) 11104 30 30 30 30 √ √

 คณะเศรษฐศาสตร หาดใหญ

 เศรษฐศาสตร 11201 3 30 20 25 25

 คณะเศรษฐศาสตร หาดใหญ  

 เศรษฐศาสตรเกษตร 11202 5 30 20 √ 25 25

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน และ นักเรียน ปวช.3

  รับนักเรียนชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน 

 -13 -

  รับนักเรียนชั้น ม.6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร  

  รับนักเรียนชั้น ม.6   แผนการเรียนศิลปศาสตร 

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร , แผนการเรียนศิลปคํานวณ/ คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร  

    หมายเหตุ              1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะการแพทยแผนไทย หาดใหญ

 การแพทยแผนไทย 11301 40 20 30 25

 คณะเทคนิคการแพทย หาดใหญ

 เทคนิคการแพทย 11401 4 30 35 25 30 35 35

 วิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ

 ดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาต)ิ 11501 20 25

โครงการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยียางพาราไทย-จีน หาดใหญ

วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (วศ.บ.) 11701 50 20   25 √ √ √  

 คณะศึกษาศาสตร ปตตานี

 คณิตศาสตร 20101 3 30 40 30 15 20 15 20 20

 วิทยาศาสตรทั่วไป 20102 3 30 40 30 15 20 15 20 20

 วิชาเคมี 20103 3 30 40 30 15 20 15 20 20

   ชีววิทยา 20104 3 30 40 30 15 20 15 20 20

 ฟสิกส 20105 3 30 40 30 15 20 15 20 20

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินการศกึษา 20106 1 30 20 20 40 30 15

 พลศึกษา 20107 1 30 40 30 15

 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20108 1 30  30 15

 จิตวิทยา 20109 1 20 20 20  

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร,  แผนการเรียนศิลปคํานวณ / คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ

  และ นักเรียน ปวช.3 (คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปกรรม)
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  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

 รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

    หมายเหตุ              1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะศึกษาศาสตร ปตตานี   

  ภาษาไทย 20110 4 30 40 40 20 15 20

ภาษาอังกฤษ 20111 3 30 40 30 30 15 20

 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20112 1 30  30 15

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปตตานี  

 เทคโนโลยียาง 20201 60 25 20     

 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 20202 60 25 20     

 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 20203 60 25 20     

 เทคโนโลยีการประมง  20204 60 25 20     

 คณิตศาสตรประยุกต 20205 60 25 20     

 เคมี-ชีววิทยา 20206 60 25 20     

 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 20207 60 25 30     

   เคมีอุตสาหกรรม 20208 60 25 20     
 ฟสิกส 20209 60 25 20     

 วิทยาศาสตรนิเทศ 20210 งดรับ

 โภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร 20211 60 25 30     

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี 

 ภูมิศาสตร (วท.บ.) 20301 50 25 15 15 √ √ √ √

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

  รับนักเรียน ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

 รับนักเรียน ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6 สายสามัญ

    หมายเหตุ              1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา
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จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี 

 การจัดการสารสนเทศ 20302 30 30 √ √ √ √

 การจัดการสารสนเทศ 20303 30 30 √ √ √ √

บริหารธุรกิจ 20304 30 30 20 √ √ √ √

บริหารธุรกิจ 20305 30 30 20 √ √ √ √

สังคมสงเคราะห 20306 25 30 25 25 25 25 25

 เศรษฐศาสตร -เศรษฐกิจอาเซียน 20307 30 30 35 25 25 25 25

    เศรษฐศาสตร -เศรษฐกิจอาเซียน 20308 30 30 35 25 25 25 25

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี  

บริหารธุรกิจ 20309 10 30 20 √ √ √

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี  

 ประวัติศาสตร 20310 30 25 √ √ √  

 ปรัชญาและศาสนา 20311 50 25 √ √ √

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี  

สังคมวิทยา 20312 60 30 √ √ √

มานุษยวิทยา 20313 60 30  √ √ √

พัฒนาสังคม 20314 50 30 √ √ √

 ภาษาและวรรณคดีไทย 20315 30 30 √ √ √

 ภาษาเกาหลี 20316 50 30 √ √ √

 ภาษามลายู 20317 30 30 √ √ √

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร,  แผนการเรียนศิลปคํานวณ/ คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ

  รับนักเรียนระดับ ปวช.ทุกสาขา

  รับนักเรียนชั้น ม.6 สายสามัญ  และนักเรียน  ปวช.ทุกสาขา

    หมายเหตุ              1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา

 รับนักเรียน ม.6 สายสามัญ 
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จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี   

 มลายูศึกษา 20318 50 30 √ √ √

 ภาษาญี่ปุน 20319 50 30 √ √ √

ภาษาอาหรับ 20320 40 30 √ √ √

ภาษาอาหรับธุรกิจ 20321 40 30 √ √ √

  ภาษาอังกฤษ 20322 30 30 √ √ 30

ภาษาฝรั่งเศส 20323 30 30 √ √ √

ภาษาเยอรมัน 20324 30 30 √ √ √

 คณะศิลปกรรมศาสตร ปตตานี

 ทัศนศิลป 20501 15 √ √ √ √ √

 ออกแบบประยุกตศิลป 20502 15 √ √ √ √ √

 ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแตงกาย 20503 15 √ √ √ √ √

 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปตตานี

  เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม 20401 40 √ √  √

 อิสลามศึกษา 20402 40 √ √ 81/อาหรับ

 อิสลามศึกษา (นานาชาต)ิ 20403 40 √ √ 81/อาหรับ √

 การสอนอิสลามศึกษา 20404 20 √ √ √ 81/อาหรับ

 กฎหมายอิสลาม 20405 40 √ √ 81/อาหรับ

 ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 20406 งดรับ

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

 รับนักเรียน ม.6 สายสามัญ 

  รับนักเรียนชั้น ม.6 สายสามัญ   

  รับนักเรียนชั้น ม.6  สายสามัญ  และ นักเรียน ปวช.ทุกสาขา
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    หมายเหตุ              1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะวิทยาการสื่อสาร ปตตานี 

  นิเทศศาสตร 20601 15 30  √ 30 √

 นวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ  20602 10 30   √ √ √    

 คณะวิทยาการสื่อสาร ปตตานี 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 20603 10 30 30 √ √ √ √

 คณะรัฐศาสตร ปตตานี

 การปกครอง 20701 10 30 √ √ 30

 การปกครองทองถ่ิน 20702 10 30 √ √ 30

 ความสัมพันธระหวางประเทศ 20703 10 30 √ √ 30 √

 นโยบายสาธารณะ 20704 10 30 √ √ 30

 คณะพยาบาลศาสตร ปตตานี

พยาบาลศาสตร 20801 15 40 30 30

 คณะการบริการและการทองเที่ยว ภูเก็ต

 การจัดการการทองเที่ยว (นานาชาต)ิ 30101 27 30  

 การจัดการการบริการ (นานาชาต)ิ 30102 27 30  

 การจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาต)ิ 30103 27 30  

 คณะการบริการและการทองเที่ยว ภูเก็ต

 การจัดการการทองเที่ยว (นานาชาต)ิ 30104 27 30

 การจัดการการบริการ (นานาชาต)ิ 30105 27 30

 การจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาต)ิ 30106 27 30  

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

  รับนักเรียนชั้น ม.6  สายสามัญ  และ นักเรียน ปวช. ทุกหลักสูตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6  สายสามัญ  

  รับนักเรียนชั้น ม.6  สายสามัญ  และ นักเรียน ปวช.

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

  รับนักเรียนชั้น ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร 

  รับนักเรียน ม.6  แผนการเรียนศิลปศาสตร  

    หมายเหตุ              1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา
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จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต

 วิเทศธุรกิจ - จีน (นานาชาต)ิ 30201 54 √  80/จีน √ √ √ √

 จีนศึกษา (นานาชาต)ิ 30202 27 √ 80/จีน √ √ √

 ไทยศึกษา (นานาชาต)ิ 30203 12 √  √ √ √  

 วิเทศศึกษา (นานาชาต)ิ 30204 12 √ 83/เกาหลี √ √ √

 ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส (นานาชาต)ิ 30205 12 √ 77/ฝรั่งเศส √ √ √

  คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ภูเก็ต

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม 30303 90 √ √ √ √

 เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดลอม 30304 90 √ √ √ √ √ √

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ภูเก็ต

   วิศวกรรมซอฟตแวร 30501 90 √ √ √

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 30502 90 √ √ √

   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 30505 45 √ √ √

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ภูเก็ต

 ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส 30506 45 √ √  √ √

                             2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

  รับนักเรียนชั้น ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และ อุตสาหกรรมทองเที่ยว

 รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร และนักเรียน ปวช.*  

 รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลปคํานวณ / คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ  และ นักเรียน ปวช.*  

    หมายเหตุ              1. เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา

 รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร และนักเรียน ปวช.*  

                                     - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส    

                                     - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ  พณชิยการ 

                                     - ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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                             3. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  รับนักเรียน ปวช. * ตองมีผลการเรียนรวม 5-6 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.25  และสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังนี้



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 40102 120 √ √ √

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 40103 135 √ √ √

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 40104 120 √ √ √

 เคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 40105 105 √ √ √

 เทคโนโลยีอาหาร 40106 30 √ √ √

 การจัดการงานวิศวกรรม (วศ.บ.) 40107 60 √ √ √ √

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40108 40 √ √ √

 สิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 40109 30 √ √ √

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 40101 120 √ √ √

 ทรัพยากรประมง 40111 120 √ √ √

 ระบบสารสนเทศ 40110 30 √ √  √ √ √

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สุราษฎรธานี   

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 40201 30 √ √

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สุราษฎรธานี   

  และ นักเรียน ปวช. หลักสูตรพณชิยกรรม / บริหารธุรกิจ

 พัฒนาธุรกิจ 40203 30 √ √ √ √ √

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สุราษฎรธานี    รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร  และนักเรียน ปวช. หลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา / ประมง

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สุราษฎรธานี    รับนักเรียนชั้น ม.6แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สุราษฎรธานี    รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร  และนักเรียน ปวช. หลักสูตรเกษตรศาสตร 

  รับนักเรียนชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร, แผนการเรียนศิลปคํานวณ /คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ     

  รับนักเรียนชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร, แผนการเรียนศิลปคํานวณ /คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ  
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 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สุราษฎรธานี   รับนักเรียนชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร, แผนการเรียนศิลปคํานวณ /คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ    

    หมายเหตุ      1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ ( %) ขั้นต่ํา

                     2.  ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สุราษฎรธานี   

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 40204 30 √ √ 20

 การจัดการรัฐกิจ 40205 30 √ √ √

 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว 40206 30 √ √ √ √ √

 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง  

 การประกันภัยและการจัดการความเส่ียง 50101 10 √ √ √ √ √

 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 50102 10 √ √

 การบัญชี 50103 20 √ √ √ √ √

 การบัญชี 50104 20 √ √

 การตลาด 50105 15 √ √ √ √ √

 การตลาด 50106 15 √ √

 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง  

 การจัดการรฐักิจ 50107 20 √ √   √

 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50108 7 √ √

 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50109 7 √ √ √

   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50110 7 √ √  √ √ √

                           2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
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  รับนักเรียนทุกแผนการเรียน  

    หมายเหตุ            1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ํา

 และ แผนการเรียนศิลปท่ัวไป  

 รับนักเรียนชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร, แผนการเรียนศิลปคํานวณ /คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ, แผนการเรียนภาษาตางประเทศ  

  รับนักเรียนชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร, แผนการเรียนศิลปคํานวณ / คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ    



จํานวน

รับ 85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19 29 39 49 59 69 89 99

 GAT   คณิต  วิทย   วิศว สถาปตย ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิต 2 วิทย

กรรม ตปท. (วิทย) (ศิลป) (ศิลป)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัส

รายวิชาที่ใชคัดเลือก    และเกณฑรอยละ( % )ขั้นต่ํา

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2561) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง  

 การจัดการ การทองเที่ยว 50111 10 √ √    

 การจัดการ การทองเที่ยว 50112 10 √ √ √

 การจัดการ การทองเที่ยว 50113 10 √ √ √ √ √

 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง   

  และ นักเรียน  ปวช. ทุกแผนการเรียน

 การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร 50114 15 √ √ √ √ √

 การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร 50115 15 √ √

 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง  

 ศิลปะการแสดงและการจัดการ 50116 10 √   √  √

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตรัง

 สถาปตยกรรม 50217 10 √ √ √ √ √ √ √

                           2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ําตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

  รับนักเรียนชั้น ม. 6 ทุกแผนการเรียน และนักเรียน  ปวช. ทุกแผนการเรียน

  รับนักเรียนชั้น ม.6 เนนสายการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร ,  แผนการเรียนศิลปคํานวณ /คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ  

 รับนักเรียนชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณติศาสตร, แผนการเรียนศิลปคํานวนณ /คณติศาสตร-ภาษาอังกฤษ,  แผนการเรียนภาษาตางประเทศ  

และ แผนการเรียนทองเท่ียว/โรงแรม)

  รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณติศาสตร

    หมายเหตุ            1.  เครื่องหมาย   ปรากฎในชองวิชาใดๆ หมายถึง ใชรายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นต่ํา
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