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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  โครงการรับนักเรยีนที่มีผลการเรียนดี  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   

ประจ าปีการศึกษา  2562 (TCAS 62 รอบที ่1) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย สายสามัญ  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
1.  คณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มคัร 
 1.1   เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

1.2   ก าลังศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 
     1.3   เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
  1.4   เป็นผู้ที่มีความประพฤติด ี
 
2.  ปฏทินิด าเนนิการ 
 

กิจกรรม 
ก าหนดการ 

เปดิระบบ ปดิระบบ 
ลงทะเบยีนเพื่อขอชื่อผูใ้ชง้าน (User) และรหสัผ่าน (password) เข้าระบบ   
ที่เว็บไซต์ http://admission.psu.ac.th/Members หรอื 
http://www.entrance.psu.ac.th (เลือกหัวข้อสมคัรออนไลน์) 

1 ธันวาคม 2561  
เวลา 09.30 น. 

11 ธันวาคม 2561 
เวลา 15.30 น. 

 
รับสมัครเลือกคณะ/สาขา และผูส้มัครแก้ไขข้อมูล   
ที่เว็บไซต์ http://admission.psu.ac.th/Members  

1 ธันวาคม 2561  
เวลา 09.30 น. 

11 ธันวาคม 2561 
เวลา 23.30 น. 

พิมพ์ใบสมัครและช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน)  
หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

12 ธันวาคม 2561  17 ธันวาคม 2561 
  

ส่งหลักฐานการสมัครให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 12 –18 ธันวาคม  2561 
 (นับวันประทับตราไปรษณยี์ต้นทาง)   

ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน และการส่งเอกสารการสมัคร  
ที่เว็บไซต์  http://admission.psu.ac.th/Members  

เริ่มตรวจสอบได้หลงัจากวันที่สง่เอกสารแล้ว  
5 วันท าการ  

ประกาศชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต ์
http://www.entrance.psu.ac.th  

11 มกราคม 2562 

สอบสัมภาษณ์ (เลอืกทีใ่ดทีห่นึง่ตามทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัร)  
      - ณ คณะ/วิทยาเขต   17 มกราคม 2562    
      - ณ กรุงเทพฯ (สถานที่จะแจ้งภายหลงั) 19 มกราคม 2562   

 

http://admission.psu.ac.th/Members
http://www.entrance.psu.ac.th/
http://admission.psu.ac.th/Members
http://admission.psu.ac.th/Members
http://www.entrance.psu.ac.th/
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2.  ปฏทินิด าเนนิการ (ตอ่) 
 

กิจกรรม 
ก าหนดการ 

เปดิระบบ ปดิระบบ 
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  ที ่http://www.entrance.psu.ac.th  25 มกราคม 2562 
ผู้ได้รับคดัเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 
ทางเวบ็ไซต ์ http://mytcas.com  ของสมาคมอธิการบดแีหง่ประเทศไทย 

 30 - 31 มกราคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา ที่ http://www.entrance.psu.ac.th    7 กุมภาพันธ์ 2562 
ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา และ
ก าหนดเปิดภาคการศึกษา 1/ 2562   

ติดตามรายละเอยีดในเว็บไซต ์
งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  

 
หมายเหตุ  ผูส้มัครทุกคนต้องไปสมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com 
             เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษา 
 
3.   คณุสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร, คณะ / สาขาวิชา ทีเ่ปดิรบั, และจ านวนรับ 
    มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใตโ้ครงการนี้ จ านวน 3,322 คน โดยผูส้มัครจะต้องมีคณุสมบัตทิั่วไป (ตามข้อ 1) 
และคุณสมบัตเิฉพาะตามที่ คณะ/สาขาวิชาที่เปดิรับ  ดงัมีรายละเอียดดังนี้   
 
 3.1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
  จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

10101 วิศวกรรมศาสตร ์ 300 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
10102 วิศวกรรมเครื่องกล 5 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10103 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส ์ 5 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
10105 วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 2    ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
10106 วิศวกรรมการผลิต 5    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10107 วิศวกรรมเคม ี 5    3.2 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 
10108 วิศวกรรมเหมืองแร ่ 10    3.3 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10109 วิศวกรรมวัสดุ 20  
10110 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5  
10114 วิศวกรรมอุตสาหการ 5  

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 362  
 
     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entrance.psu.ac.th/
http://mytcas.com/
http://www.entrance.psu.ac.th/
http://mytcas.com/
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 3.2 คณะวทิยาศาสตร ์(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
    จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
 ประกาศรบั 

10200  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์ 85 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
10203  ฟิสิกส์ 22 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10204  ชีววิทยา 25 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
10205  วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 22    เรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
10206  คณิตศาสตร ์ 25    3.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 
10207  เคม ี 27    3.2 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
10208  จุลชีววิทยา 20     
10209  สถิต ิ 29  
10210  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 29  
10211  เทคโนโลยีชีวภาพ 20  
10212  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ 36  
10213  เคม-ีชีววิทยา 30  
10214  วัสดุศาสตร ์ 30     

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 400  
 
 3.3 คณะพยาบาลศาสตร ์(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
    จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
 ประกาศรบั 

10401  พยาบาลศาสตร ์ 10 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
   2. เป็นนักเรยีนที่ได้คะแนนสงูอยู่ในกลุ่ม 10% ของนักเรียนชั้น 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย (มหีลกัฐานแสดงสง่พรอ้มใบสมคัร) 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 10 3. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.50 

   4. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
      ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
      4.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
      4.2 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 3.00 
      4.3 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
หมายเหต ุ   หลักฐานตามขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ขอใหส้ง่ 
               พรอ้มใบสมคัร   ส าหรบัขอ้ 5 ใหน้ าไปยืน่ 
               ในวนัสมัภาษณ ์

5. มีสุขภาพสมบูรณแ์ข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสทีั้งสองข้างอย่าง 
   รุนแรงและไม่มีความบกพร่องทางการได้ยนิแบบถาวรทีเ่ป็น 
   อุปสรรคต่อการศึกษา  (มใีบรบัรองแพทยเ์ปน็หลกัฐาน 
    ในวนัสอบสมัภาษณ)์ 
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 3.4 คณะวทิยาการจดัการ (วทิยาเขตหาดใหญ)่  
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

รบัผูท้ีเ่รยีนกลุม่การเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์  
10501 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.50 
10503 การตลาด 9 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
10505 การเงิน  9    ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
10507 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 9    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
10511 บัญชีบัณฑิต 18    2.2 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 
10515 การจัดการโลจิสติกส ์ 9  
10517 การจัดการประชุม นิทรรศการ 9  

 และการท่องเทีย่วเพื่อเปน็รางวัล   
10509 การจัดการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

10513 รัฐประศาสนศาสตร ์ 14 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

รบัผูท้ีเ่รยีนกลุม่การเรยีนศลิปศาสตร ์  
10502 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.50 
10504 การตลาด  9 2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
10506 การเงิน 9     ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
10508 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 9    2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
10512 บัญชีบัณฑิต 18    2.2 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 
10516 การจัดการโลจิสติกส ์ 9  
10518 การจัดการประชุม นิทรรศการ 9  

 และการท่องเทีย่วเพื่อเปน็รางวัล   
10510 การจัดการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

10514 รัฐประศาสนศาสตร ์ 13 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.50 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
      ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 201  
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 หมายเหต ุ คณะวทิยาการจดัการ  
   1.  เงือ่นไขส าหรบัผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 
    1.1 ในระดับมัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 6 ต้องรักษาระดับ GPAX และ GPA กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 6 ภาคเรียน  
ตามเกณฑค์ุณสมบัติการรับสมคัร 
    1.2 เมื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ เกรดเฉลี่ยสะสมในแต่ละปี
การศึกษาต้องไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีรายละเอยีดดังนี ้
     1) ต้องมี Portfolio รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรม หรือเป็นผู้จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อป ี
     2) ต้องปฏิบัติตนตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยและเปน็ต้นแบบทีด่ี 
     3) ต้องอุทศิเวลาในการท ากิจกรรมทางวิชาการของคณะวิทยาการจดัการ  
   2. สทิธพิเิศษทีจ่ะไดร้บั (ยกเว้นสาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 
    ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาปกติ ซ่ึงมีมูลค่าทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ของคณะไมเ่กิน 13,000 บาทต่อปีการศึกษา จ านวน 15 ทุน พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม โดยจดัล าดับจากคะแนน  
เกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดของปีการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ต้องไม่ต ่ากว่า 3.00  
 

   อนึง่  สาขาการจัดการประชุม นทิรรศการและการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวัล ใหทุ้นการศึกษาไม่เกิน 3 ทุน  
 
 3.5 คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

10604 พืชศาสตร ์ 12 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
      ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
      3.1 ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      3.2 สังคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      3.4 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 3.00 
      3.5 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 

10602 สัตวศาสตร ์ 13 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
10603 วาริชศาสตร ์ 13 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10605 พัฒนาการเกษตร 5 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
10606 การจัดการศัตรูพืช 5    ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
10607 ปฐพีศาสตร ์ 10    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

      3.2 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 
      3.3 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 58  
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 3.6 คณะเภสชัศาสตร ์(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
    จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
 ประกาศรบั 

10701  เภสัชกรรมอุตสาหการ 12 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
10702  การบริบาลทางเภสัชกรรม 8 2. มี  GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.50 

 
 

 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้ต่างๆ ดังต่อไปนี ้

       3.1 ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 3.50 
       3.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.50 
       3.3 วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.50 
       3.4 ภาษาองักฤษ ไม่ต ่ากว่า 3.50 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 20     3.5 สังคมศึกษา  ไม่ต ่ากว่า 3.50 

 
หมายเหต ุ คณะเภสชัศาสตร ์
 1.   ต้องมีคณุสมบตัิที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยต้อง
สามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดยีว หรือสัญญาปลายเปิดกับรฐับาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลยั 
 2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ 
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม ดังตอ่ไปนี ้
   2.1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเปน็อันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) 
      โรคอารมณ์ผดิปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบคุลิกภาพผิดปกต ิ
     (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality  
    Disorders รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ 
   เภสชักรรม 
   2.2. เป็นโรคตดิต่อในระยะอันตรายที่อาจเกดิอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
   2.3. เป็นโรคไม่ตดิต่อ หรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และ 
    การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
   2.4. มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
   2.5. มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองข้าง โดยมีระดับการไดย้ินที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล 
      และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความ 
   ผิดปกตขิองประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
   การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
  2.6. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12  
   หรือ20/40 และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัตงิานและการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
  2.7 มีความผดิปกติในการแยกสีอันอาจเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม ซ่ึง 
    ผู้สมัครทุกรายจะต้องท าการทดสอบความสามารถในการมองเห็นและแยกสีในวันที่ท าการทดสอบสัมภาษณ์   
 
 ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรือโรคในข้อ 2  ให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ที่คณะเภสัชศาสตรแ์ตง่ตั้ง เป็นผู้พิจารณาตัดสิน ซ่ึง
ผลการตัดสนิของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสดุ  
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 3.7 คณะอตุสาหกรรมเกษตร (วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

10901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 40 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
10902 เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภณัฑ ์ 40 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
10903 เทคโนโลยแีละการจัดการอุตสาหกรรม   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
 อาหาร 40    เรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 120    3.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
หมายเหต ุ เมื่อส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ต้องมจี านวนหน่วยกิต    3.2 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 
      ในกลุ่มสาระต่อไปนี้    3.3 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
       - วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต     
       - คณติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต     
       

 
 3.8 คณะศลิปศาสตร ์(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
  จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

11001 ภาษาไทยประยุกต ์ 8 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.25 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
      เรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
      2.1 ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 3.50 
      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
11002 ภาษาอังกฤษ 6 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.25 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
      เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
        เงือ่นไขเพิม่เตมิสาขาวชิาภาษาองักฤษ  ใหผู้ม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษายืน่ผลคะแนนสอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษ   
ตอ่คณะศลิปศาสตร ์ผา่นทาง e-mail: Narisa.k@psu.ac.th ภายใน 15 วนั นบัหลงัจากวนัทีป่ระกาศผล (สทศ. ประกาศผล
คะแนนสอบ ในวนัที ่31 มนีาคม 2562 ) เพือ่บนัทกึในฐานขอ้มลูของสาขาวชิาตอ่ไป  ส าหรบัผูท้ีไ่ดค้ะแนนต า่กวา่ 35 คะแนน 
จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษปรบัพืน้ฐานตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด     
11003 ภาษาจีน 6 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.25 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ   
      เรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
      2.1 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ไม่ต ่ากว่า 3.50 
      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
11004 ชุมชนศึกษา 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.25 
   2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ   
      เรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
      2.1 สังคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.25 
      2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 25   
 

mailto:Narisa.k@psu.ac.th%20ภายใน
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 3.9 คณะนติศิาสตร ์(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

11101 นิติศาสตร(์ภาคปกต)ิ 20 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
11102 นิติศาสตร(์ภาคปกต)ิ 20 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์-คณิตศาสตร์  

   (ศลิปค์ านวณ) 
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
11103 นิติศาสตร(์(ภาคปกต)ิ 20 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์  

    (ยกเวน้ศลิปค์ านวณ) 
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
11104 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 10 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
11105 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 10 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์-คณิตศาสตร์  

   (ศลิปค์ านวณ) 
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
11106 นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 10 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร ์ 

    (ยกเวน้ศลิปค์ านวณ) 
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 90   
 หมายเหต ุ  ประเภทวชิานติศิาสตร ์(ภาคสมทบ) จดัการเรยีนการสอนนอกเวลาราชการ วนัจนัทร์-วนัศกุร ์ 
     เวลา 17.00-20.30 น. และวนัเสาร-์วนัอาทติย ์เวลา 09.00-17.00 น. 
  
 3.10  คณะเศรษฐศาสตร ์(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

11201 เศรษฐศาสตร์ (กลุม่การเรยีนวทิย)์ 
65 

1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
11202 เศรษฐศาสตร์ (กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ)     หรอื  ศลิปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 

 
 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

   การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
      3.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 
      3.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
11203 เศรษฐศาสตร์เกษตร 10 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ   

      การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
      3.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 
      3.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 75   
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 3.11 คณะการแพทยแ์ผนไทย (วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

11301 การแพทยแ์ผนไทย 70 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 

 

 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.25 
3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ   
    การเรียนรู้ (1) วิทยาศาสตร ์(2) คณิตศาสตร์    

 

 

     (3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยแตล่ะกลุ่มสาระ 
    ต้องได้ไม่ต ่ากว่า 3.25  
    

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 70   
 

 เงือ่นไขในการรบัเขา้ศกึษา 
 1. ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ตอ้งเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง   

และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ หรือตาบอดสีที่มีระดบัปานกลางขึ้นไป (ต้องมีใบรับรองจักษแุพทย์
จากโรงพยาบาลของรัฐหรอืเอกชน) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย โดยยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 

2. เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีจ านวนหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  (2)  คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต (3) ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3. เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.25 และ GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ดังนี้ (1) วิทยาศาสตร์ (2)  คณติศาสตร ์(3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยแต่ละกลุ่มสาระต้องได้ไม่น้อยกว่า 
3.25 

 
 3.12  คณะเทคนคิการแพทย ์(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

11401 เทคนคิการแพทย ์ 5 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.25 
 

 

 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
   เรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี ้
   3.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 3.25 
   3.2 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.25  
   3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.25 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 5   
 

 หมายเหต ุ  ผู้ได้รับคดัเลือกและมีสทิธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรฐัหรือเอกชน   
    โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา” โดยผา่นการ  
    ตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตดัขวางมากกว่าหรือเทา่กับ 10 เส้น  
    ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสขีองราชวิทยาลัยจักษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย) 
     โดยให้น าไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ ์
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 3.13  วทิยาลยันานาชาต ิ(วทิยาเขตหาดใหญ)่ 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

11501 ดิจิทัลมีเดีย (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 45 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรือ สายศิลปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลปค์ านวณ) 

   2. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 45  เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  ไม่ต า่กว่า 3.00 
 
 
 3.14  โครงการจดัตัง้วทิยาลยันานาชาตยิางพาราไทย-จนี (วทิยาเขตหาดใหญ)่  
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

11701 วิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (วศ.บ.) 20 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  2. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 

 

 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
   เรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี ้
   3.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 
   3.2 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
   3.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 20   
 
 
 3.15 คณะศกึษาศาสตร ์(วทิยาเขตปตัตาน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20101 คณิตศาสตร ์  5  1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
20102 วิทยาศาสตร์ทั่วไป    5  2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    3. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    4. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 
\ 
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 3.15 คณะศกึษาศาสตร ์(วทิยาเขตปตัตาน)ี (ตอ่) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20103 เคม ี  5  1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    3. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    4. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 

 
  5.  มีจ านวนหน่วยกิตวิชาเคมีรวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 

     ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20104 ชีววิทยา  5  1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
    2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    3. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    4. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 

 

  5.  มีจ านวนหน่วยกิตวิชาชีววิทยา รวม 5 ภาคเรียน  
     (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต และมี GPA  
     ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20105 ฟิสิกส ์  5  1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    3. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 
    4. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 

 

  5.  มีจ านวนหน่วยกิตวิชาฟิสิกส์ รวม 5 ภาคเรยีน  
     (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต และมี GPA  
     ไม่ต ่ากว่า 3.00       

20106 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ประเมินผลทางการศึกษา 

5  1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

    3. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
          การเรียนรูต้่างๆ ดังต่อไปนี้ 
           -  คณติศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
           -  วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
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 3.15 คณะศกึษาศาสตร ์(วทิยาเขตปตัตาน)ี (ตอ่) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20107 พลศึกษา 1 1.  รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
3.  มี GPA รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6) ในหกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20108 สุขศึกษา 4 1.  รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
2.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)ไม่ต ่ากว่า 3.00 

   3.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
       การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต า่กว่า 2.75 

20109 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 6 1.  รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
2.  มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20110 การประถมศึกษา  1 1.  รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
     3.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
          ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
          -  คณติศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
          -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
          -  วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
          -  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20111 ศิลปศึกษา  4 1.  รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

2.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
     3.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
          ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
          -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 2.50 
          -  สังคมศึกษา  ไม่ต ่ากว่า 2.50 
          -  วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20112 จิตวิทยา   15 
1.  รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

   3.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
       การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.75 

     

4.  มีจ านวนหน่วยกิต รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) 
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 
    หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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3.15 คณะศกึษาศาสตร ์(วทิยาเขตปตัตาน)ี (ตอ่) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

 20113 พลศึกษา  1 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนศลิปศาสตร์ 
2.  มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
3.  มี GPA รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6) ในหกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20114 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 5 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนศลิปศาสตร์ 
2. มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20115 การประถมศึกษา   1 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนศลิปศาสตร์ 
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
           การเรียนรูต้่างๆ ดังต่อไปนี้ 
        -  คณติศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
        -  ภาษาไทย  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
           -  วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 

           -  ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20116 ศิลปศาสตร ์ 4 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนศลิปศาสตร์ 

2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
3. มี GAP รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    - ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 2.50 
    - สังคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 
    -  วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20117 ภาษาไทย   2 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนศลิปศาสตร์ 
   2. มี GPAX รวม 5  ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า  3.00 
     3. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
        รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        และมี GPA ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20118 ภาษาอังกฤษ   2 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนศลิปศาสตร์ 
2. มี GPAX รวม  5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

     3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
           การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศไม่ต ่ากว่า  3.25 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 76   
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3.16 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วทิยาเขตปตัตาน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20201 เทคโนโลยยีาง   10 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
20202 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)   10 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)    
20203 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)   10    ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20206 คณิตศาสตร์ประยุกต์   10 3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ใน 
20207 เคม-ีชีววิทยา   10    กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
20208 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  10     - คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า  2.50    
20209 เคมีอุตสาหกรรม   10     - วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า  2.50    
20210 ฟิสิกส์   10  
20216 เทคโนโลยีการประมง    10  
20212 โภชนศาสตรแ์ละการก าหนดอาหาร   10 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)    
       ไม่ต ่ากว่า 2.75 
   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ใน 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
       - คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า  2.75    
       - วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า  2.75    

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 100  
 
 3.17 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (วทิยาเขตปตัตาน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
   จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20301 ภูมิศาสตร ์ (วท.บ.) 10  1. เป็นผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

   
 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
     ไม่ต ่ากว่า 2.50 

    3. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 
       การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้  

       - คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
       - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 
20302 

บริหารธุรกิจ (กลุม่การเรยีนวทิย)์ 2 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรอื สายศลิปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลปค์ านวณ) 

20303 บริหารธุรกิจ (กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 2  2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  
    ไม่ต ่ากว่า 2.50 

    3. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 

   
    การเรียนรู้คณติศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.50 
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 3.17 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (วทิยาเขตปตัตาน)ี (ตอ่) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
  จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20304 การจัดการสารสนเทศ  
(กลุม่การเรยีนวทิย)์ 

5 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรอื สายศลิปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลปค์ านวณ) 

20305 การจัดการสารสนเทศ  
(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 

5 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
    ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   
3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้คณติศาสตร์ ไม่ต า่กว่า 2.50 

20306 ประวัติศาสตร ์ 4 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20307 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

  แขนงวิชาสงัคมวิทยา   
20308 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

  แขนงวิชามานุษยวิทยา  2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 
       การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้  
       - คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 
       - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20309 พัฒนาสังคม 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20310 ภาษาและวรรณคดีไทย 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้ภาษาไทยไม่ต ่ากว่า 2.80 

20311 ภาษาจีน 10 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์ (ศลิป์ภาษา) 
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20312 ภาษาเกาหล ี 4 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์ (ศลิป์ภาษา) 

2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20313 ภาษามลาย ู 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20314 มลายูศึกษา 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20315 ภาษาญี่ปุ่น 5 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์ (ศลิป์ภาษา) 

2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20316 ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ 15 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

  แขนงวิชาภาษาอาหรับ   
20317 ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ 15 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

  แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ    
20318 ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรัง่เศส 6 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์ (ศลิป์ภาษา) 

2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระการ 
       เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 3.00 

20319 ภาษาอังกฤษ 6 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์ (ศลิป์ภาษา) 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
       เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 3.00 
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 3.17 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (วทิยาเขตปตัตาน)ี (ตอ่) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
  จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20320 ภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน 6 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนศลิปศาสตร์ (ศลิป์ภาษา) 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระการ 
       เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 2.50 

20321 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(กลุม่การเรยีนวทิย)์ 

3 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรอื สายศลิปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลปค์ านวณ) 

20322 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 2 

2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ในกลุ่มสาระ 

       การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้  
       - คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
       - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20323 เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐกิจอาเซยีน 
(กลุม่การเรยีนวทิย)์ 

1 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรอื สายศลิปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลปค์ านวณ) 

20324 เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐกิจอาเซยีน 
(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 

2 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 

       เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 
20325   ปรัชญาและศาสนา 4 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 156  
 
 
 
 3.18 วทิยาลยัอสิลามศกึษา (วทิยาเขตปตัตาน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
   จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20401  เศรษฐศาสตรแ์ละการจัดการในอิสลาม 20 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
20402  อิสลามศึกษา 20 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
20403  อิสลามศึกษา  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 20 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
20404  การสอนอิสลามศึกษา 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20405  กฎหมายอิสลาม 20 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 90  
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 3.19 คณะศลิปกรรมศาสตร ์(วทิยาเขตปตัตาน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20501 ทัศนศิลป ์ 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20502 ออกแบบประยุกตศ์ิลป ์ 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20503 ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 30  
 

หมายเหต ุ  ให้น าแฟ้มสะสมผลงานแสดงถึงการแนะน าตัวเองและด้านต่างๆ ทัง้ทีเ่กี่ยวข้องกบัศิลปะและด้านอื่นๆ  
     ไปน าเสนอในวันสอบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
 3.20 คณะวทิยาการสือ่สาร (วทิยาเขตปตัตาน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20601 นิเทศศาสตร ์ 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20602 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร- 

เพื่อการจัดการ(กลุม่การเรยีนวทิย)์ 
3 

1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรอื ศิลปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 

20603 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร- 
เพื่อการจัดการ(กลุม่การเรยีนศลิป์
ค านวณ) 

2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20604 นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 3 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 11  

 

 เงือ่นไขคณะวทิยาการสือ่สาร          
1. มี GPAX รวม 6 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษา หากผลการเรยีนต ่ากว่าที่ก าหนด  

คณะยงัคงรับเข้าศึกษา แต่จะไม่ได้ทุนการศึกษา 
2. ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเปน็เงินรวม 40,000 บาท แบง่จ่ายเมื่อสิ้นปีการศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 

ปีการศึกษาละ 10,000 บาท โดยนักศึกษาจะต้องรักษาระดบัผลการเรียนเฉลีย่สะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต ่ากว่า 2.75  
จึงจะได้รับทนุ 

3. หากในปีการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 2.75 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีผลการ
เรียนเฉลีย่สะสมเกิน 2.75 ในภายหลัง ใหถ้ือว่าสทิธิ์การได้รับทนุการศึกษาเป็นอันสิ้นสดุ 
 

 3.21 คณะรฐัศาสตร ์(วทิยาเขตปตัตาน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20701 การปกครอง 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
20702 การปกครองท้องถิน่ 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
20703 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
20704 นโยบายสาธารณะ 10 มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 40  
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  3.22 คณะพยาบาลศาสตร ์(วทิยาเขตปตัตาน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

20801 พยาบาลศาสตร ์ 7 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
   3. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทัง้สองขา้งอย่างรุนแรง  

   
(ต้องมีใบรบัรองจักษแุพทย์จากโรงพยาบาลของรฐั หรือ 
เอกชน โดยน าไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 7  
 
 3.23 คณะการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว (วทิยาเขตภเูกต็) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

30101 การจัดการการท่องเที่ยว  27  1.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรยีน  (ม.4-ม.6)  
 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ         ไม่ต ่ากว่า  2.75 

30102 การจัดการการบริการ   27  2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ       การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้

30103 การจัดการนวัตกรรมการบริการ 21      - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 
 (หลกัสตูรนานาชาต)ิ       - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 75  

  

  เงือ่นไข/สทิธพิเิศษ 
 1.  หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 แล้วหากมีผลการเรียนไม่ต า่กว่าเกณฑ ์ดังต่อไปนี ้จะได้รับทุนการศึกษาจากคณะ  
   จ านวน 10,000 บาท ทั้งนี ้ต้องมี GPAX ไม่ต ่ากว่า 3.50 และมี GPA ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่ต ่ากว่า 
    2.50 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00   
 2.  ขณะที่ศึกษาในคณะจะต้องลงทะเบียนฯ อย่างน้อย 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา หรอื ลงทะเบียนเรยีนตามแผนการ 
   ศึกษาที่คณะก าหนด (ไม่รวมภาคการศึกษาที่มีการฝึกปฏิบัติงาน) และจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50  
   จึงจะได ้รับทุนการศึกษา15,000 บาท ทุกภาคการศึกษา  
  3.   หากในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ สามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสม  3.50 ได้ ถึงแม้ว่านักศึกษาจะมีเกรด 
   เฉลีย่เกิน 3.50 ในภายหลงั  ให้ถือว่าสิทธ์ิการไดร้ับทุนการศึกษาเป็นอันสิน้สดุ 
 
 3.24 คณะวเิทศศกึษา (วทิยาเขตภเูกต็) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

30201 วิเทศธุรกิจ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ) 20 
1.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 
3.50 

30202 จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 15 2.  มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
30203 ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 10      การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
30206 วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ 10       ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 55  
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 3.25 คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (วทิยาเขตภเูกต็) 

 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

30301 เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 40 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
30302 เทคโนโลยแีละการจัดการสิง่แวดล้อม 40 2. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
30303 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการ

ชายฝั่ง 
40 3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

    การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้
 หมายเหต ุ        - วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.00     
 หากมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม 

หรือช่วยกิจกรรมเพื่อสงัคม/ จิตอาสา จะพิจารณา 
เป็นกรณีพิเศษ   
(แนบหลกัฐานการเขา้รว่มกจิกรรมพรอ้มใบสมคัร) 

     - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.00 
      - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
  
  
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 120  

 
 
 3.26 วทิยาลยัการคอมพวิเตอร์ (วทิยาเขตภเูกต็) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

30501 วิศวกรรมดิจิทัล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 40 1. รับผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

30502 การคอมพิวเตอร ์ 40 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรอื ศิลปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 

   2.  มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
30503 ธุรกิจดิจิทัล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

(กลุม่การเรยีนวทิย)์ 
40 

1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรอื ศิลปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 

30504 ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 

2.  มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 120  
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 3.27 คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม (วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

40101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

40102 เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม 27 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
40103 เทคโนโลยสีารสนเทศ 36 2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
40104 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมยางพารา 54 3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
40106 เทคโนโลยีอาหาร 54      การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้

        - วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

40105 เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 36 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้
        - วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

40107 การจัดการงานวิศวกรรม 27 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรียนรูต้่าง ๆ  ดังนี ้
        - วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - คณิตศาสตร ์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

40108 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
40109 สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 27 2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

   3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้
        - ภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 2.00 
        - สังคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.00 
        - วิทยาศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

40110 ระบบสารสนเทศ (กลุม่การเรยีนวทิย)์ 54 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
40111 ระบบสารสนเทศ  

(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 
    หรอื ศิลปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 

40112 ทรัพยากรประมง 27 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 423  
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 3.28 คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ (วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน)ี 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

40201 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (กลุม่การเรยีนวทิย)์  
 

36 

1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
    หรอื ศิลปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 

40202 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 

2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

     การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้
     - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
40203 พัฒนาธุรกิจ (กลุม่การเรยีนวทิย)์  

36 
1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์

40204 พัฒนาธุรกิจ     หรอื ศิลปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
 (กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
   3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

    การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้
     - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
     - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

40205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(กลุม่การเรยีนวทิย)์ 

76 

1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

40206 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 

    การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
  

40207 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(กลุม่การเรยีนศลิปภ์าษา/ ทัว่ไป)      

40208 การจัดการรัฐกิจ (กลุม่การเรยีนวทิย)์ 

36 

1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
40209 การจัดการรัฐกิจ 

(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 
2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้

40210 การจัดการรัฐกิจ 
(กลุม่การเรยีนศลิปภ์าษา/ ทัว่ไป) 

     - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
      - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

40211 การจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ว 
(กลุม่การเรยีนวทิย)์ 

36 

1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

40212 การจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ว 
(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 

    การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้
     - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

40213 การจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ว 
(กลุม่การเรยีนศลิปภ์าษา) 

     - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

40214 บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) 
(กลุม่การเรยีนวทิย)์ 

18 

1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 

40215 บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) 
(กลุม่การเรยีนศลิปค์ านวณ) 

   การเรียนรู้ต่าง ๆ  ดังนี ้
     - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 

        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม  238  
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 3.28 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการจดัการ (วทิยาเขตตรงั) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
รบั 

50101 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 25 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
50102 การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 25     หรอื ศิลปศาสตร-์คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 

50103 การบัญช ี 50 
2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 
2.75 

50104 การตลาด 25 3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
50109 การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 25      การเรียนรูต้่าง ๆ  ดังนี ้

        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

50105 การจัดการการท่องเที่ยว 25 1. ผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 
   หรอื ศิลป-์ค านวณ  หรอื ศิลป์ภาษา หรอื การท่องเทีย่ว  
   หรอื การโรงแรม 

   
2. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 
2.75 

   3. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรียนรูต้่าง ๆ  ดังนี ้
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

50106 การจัดการรัฐกิจ 25 1. ผู้ที่เรยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 
   หรอื ศิลป-์ค านวณ  หรอื ศิลป์ภาษา หรอื ศิลปท์ั่วไป 

50107 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25 
1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 
2.75 

   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรียนรูต้่าง ๆ  ดังนี ้
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 

50108 ศิลปะการแสดงและการจัดการ 25 
1. มี GPAX  รวม  5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 
2.75 

   2. มี GPA  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ 
        การเรียนรูต้่าง ๆ  ดังนี ้
        - คณิตศาสตร ์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
        - ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.50 
 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 250  

 
 เงือ่นไขพเิศษทีไ่ดร้บัเมือ่คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการจดัการ รบัเขา้ศกึษา 
 1.  หากผลการเรียนในภาคปกติ (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูรอ้น) ที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 5 หน่วยกิต หรือตามแผน  
   การศึกษาที่คณะก าหนด และไดเ้กรดไม่ต ่ากว่า 3.25 จะได้รับทนุ การศึกษา 4,000 บาททุกภาคการศึกษา 
  2.  หากภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ย 3.25 ได ้แม้ว่านักศึกษาจะมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.25  
   ในภายหลังใหถ้ือสิทธิ์การได้รบัทุนการศึกษาเป็นอนัสิ้นสุด 
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 3.29 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ (วทิยาเขตตรงั) 
 

รหสั ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
 จ านวน 

คณุสมบตัผิูม้สีทิธิส์มคัร 
ประกาศรบั 

50201 สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 30 1. เป็นผู้ทีเ่รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
   2. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   

3. มี GPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ  
   เรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี ้
   3.1 คณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 
   3.2 วิทยาศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50  

 จ านวนรบัทัง้คณะรวม 30  
 เงือ่นไขพเิศษทีไ่ดร้บัเมือ่คณะรบัเขา้ศกึษา 
 1.  หากผลการเรียนในภาคปกติ (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูรอ้น) ที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 5 หน่วยกิต หรือตามแผน  
   การศึกษาที่คณะก าหนด และไดเ้กรดไม่ต ่ากว่า 3.25 จะได้รับทนุ การศึกษา 4,000 บาททุกภาคการศึกษา 
  2.  หากภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ย 3.25 ได ้แม้ว่านักศึกษาจะมีเกรดเฉลี่ยเกิน 3.25  
   ในภายหลังใหถ้ือสิทธิ์การได้รบัทุนการศึกษาเป็นอนัสิ้นสุด 
 
4.   การสมคัร 

4.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 รหัสคณะ/ประเภทวิชา  
       ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง (ตามขอ้ 1) และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา (ตามขอ้ 3)     
      หากปรากฏในภายหลงัว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเปน็เท็จ จะถูก 
  ตัดสทิธิ์การเข้าศึกษา  แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกไดเ้ข้าศึกษาแลว้ ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงิน 
  ค่าสมัครใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

 4.2  ขั้นตอนการสมัคร 
       (1)  ส าหรับผู้สมคัรรายใหม่   ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (login) และรหัสผ่าน (password) เข้าใช้งานระบบ   

ทางเว็บไซต ์  http:/www.entrance.psu.ac.th เลือกหัวข้อ “สมัครระบบออนไลน์” หรอื
http://admission.psu.ac.th/Members   ตัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ถงึวนัที ่11 ธนัวาคม   
2561  เวลา 15.30 น.  

   (2) ส าหรับผูส้มัครที่มรีหัสผ่านเข้าระบบอยู่แล้ว และต้องการสมัครคัดเลอืก ให้ Login เข้าระบบ โดยใชเ้ลขประจ าตัว 
   ประชาชนและรหสัผ่านของตนเอง  
       (3)   สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบและแก้ไขขอ้มูลการสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ทางเว็บไซต์  
                 http:/www.entrance.psu.ac.th เลอืก หัวข้อ  “สมัครระบบออนไลน์” หรอื  http://admission.psu.ac.th/Members 
   ตัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ถงึวนัที ่11 ธนัวาคม  2561 เวลา 23.30 น. หากพ้นก าหนดนี้จะ 
   ไม่อนุญาตใหแ้ก้ไขข้อมูลการสมคัร   
 
 
 4.3 การช าระเงินค่าสมัคร 
   ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ http:/www.entrance.psu.ac.th  เลือกหัวข้อ “สมัครระบบออนไลน”์ หรือ 
     http://admission.psu.ac.th/Members เพื่อน าไปช าระเงนิคา่สมัคร (จ านวน 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมของ 
   ธนาคาร) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไดทุ้กสาขา   ระหวา่งที ่12-17  
           ธนัวาคม  2561 เท่านั้น  ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงินด้วย  

http://admission.psu.ac.th/Members
http://admission.psu.ac.th/Members
http://admission.psu.ac.th/Members
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5.  เอกสารการสมคัร และการสง่เอกสารใหม้หาวทิยาลยั 
 5.1  เอกสารการสมคัร 
   (1)  ใบสมัครส่วนที่ได้รับคืนจากธนาคาร (ตามข้อ 4.3) ติดรูปถ่ายเรยีบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร     
  (2)  ระเบียนผลการเรยีน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (รวม 5 ภาคเรยีน)  โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือ 
             นายทะเบียนลงนามรบัรอง  และประทับตราของโรงเรียนเป็นส าคัญ    
  (3)   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรยีน (ต้องมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักด้วย)  
 

      หมายเหตุ     1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ ใหแ้นบหลักฐานแสดงว่าเป็นนักเรียนที่ไดค้ะแนนสูงสุดอยู่ใน 
      กลุ่ม 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วย 
          2. เอกสารทีถ่่ายส าเนาให้เขียนรับรองส าเนาว่า “ส าเนาถกูตอ้งถา่ยจากตน้ฉบบัจรงิ” และเซ็นชื่อรับรอง 
      ส าเนาถูกต้องทุกแผ่น          
 

 5.2  วิธีการส่งเอกสารให้มหาวิทยาลยั 
  ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร (ตามข้อ 5.1) ให้มหาวิทยาลยั ระหวา่งวนัที ่12-18 ธนัวาคม 2561  
  (ถอืวนัประทบัตราไปรษณยีเ์ปน็ส าคญั)  ซ่ึงสามารถจัดส่งได้ 2 วิธี  ดังนี้ 
           (1)  ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองดงันี้   
               เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรบันักศกึษา  
              งานรับนักศึกษา  กองทะเบยีนและประมวลผล  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 
          ตู้ ปณ. 22 ปณฝ.คอหงส ์ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
       หมายเหต ุ  เนือ่งจากเอกสารทีส่ง่ทางไปรษณยีม์จี านวนมาก เพือ่ปอ้งกนัความลา่ชา้หรอืเอกสารสญูหาย กรณุาสง่เปน็ 
        จดหมายลงทะเบยีน หรอืจดหมายดว่นพเิศษ (EMS) เพือ่สะดวกในการตรวจสอบเอกสารกบัทางไปรษณยี ์   

(2) ส่งด้วยตนเอง (ระหว่างวันที่  12 –18  ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ)     
ที่  งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) อาคาร 1 ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา     

 

 5.3  ตรวจสอบสถานะการช าระเงินคา่สมัคร และการส่งหลักฐานการสมัคร ทางเว็บไซต์ http://admission.psu.ac.th  
           เริ่มตรวจสอบได้หลงัจากวันที่ส่งเอกสารแล้ว 5 วันท าการ เป็นต้นไป     
 
6.  องคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาคดัเลอืก 
 6.1  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมคัร (ไม่คดิน ้าหนกัคะแนน แตผู่้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที ่
            มหาวิทยาลัยประกาศ  จึงจะได้รับการพิจารณา)  
 6.2  ดัชนีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4 - ม.6 (รวม 5 ภาคเรยีน) คิดค่าน ้าหนัก ร้อยละ 75  
 6.3  ผลการสอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร คิดค่าน ้าหนัก ร้อยละ 25  
          หมายเหต ุ  คา่ GPAX ของนกัเรยีนจะถกูค านวณแปลงเปน็คะแนนโดยมหาวทิยาลยั กอ่นน าไปใชจ้ดัล าดบัที ่
 
7.  วิธพีิจารณาคดัเลอืก 
     7.1  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องตน้ หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม ่
           ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา ก าหนด  จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
     7.2  เมื่อผู้สมัครผ่านการพิจารณาจากข้อ 6.1 แล้ว มหาวิทยาลัยจะน าดัชนีผลการเรียน (GPAX) ของผู้น้ันไปแปลง  
           เป็นคะแนน โดยคดิคา่น ้าหนักร้อยละ 75 จากนั้นจะปรับค่าคะแนนนี้  โดยน าไปคณูกบัตัวเลขสัมประสิทธิ์ทีส่ร้างขึน้  
           จากต าแหนง่ค่าสถิติพืน้ฐานของโรงเรียนทีไ่ด้จากการสอบ O-NET ของนกัเรยีนในโรงเรยีนนั้นๆ ประจ าปีการศึกษา 2560 
      (สอบกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561)  จนได้เป็นคะแนนเพื่อใช้จัดล าดับที่คัดเลือกเรยีกตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
     7.3  เมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือกใหเ้ปน็ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว คณะกรรมการจะท าการสอบสัมภาษณ์, ทดสอบความ 
  พร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (ถ้าจ าเป็นส าหรับบาง คณะ/ สาขาวิชา),  และพิจารณา ข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัครจากหลักฐาน 
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  ประกอบการสมัครซ่ึงผู้สมัครได้แจ้งไว้ (ในข้อ 5.1) และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ซ่ึงผู้สมัครจะน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
  (ตามข้อ 9.3)  จากนั้น คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์  หากผ่านการสัมภาษณ์จะประเมิน 
  ให้เป็นคะแนนการสอบสัมภาษณ์ และถ่วงน ้าหนักเป็นร้อยละ 25  ตามองค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก  อนึง่ กรณไีด ้
   คะแนนสอบสมัภาษณน์อ้ยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 10  จะถอืว่าไมผ่า่นการสอบสมัภาษณ์  และจะไมน่ าคะแนนไป 
   ประมวลผล ตามขั้นตอนในข้อ 7.4  (ถอืวา่ไมผ่า่นการคดัเลอืก) 

7.4 มหาวิทยาลัย  (โดยคณะกรรมการอีกชุด) จะน าค่าคะแนนที่ได้จากการสอบสัมภาษณ์  (ในข้อ 7.3) เฉพาะผู้ที่ผ่านการ
สอบสัมภาษณไ์ปรวมกับคะแนนที่แปลงจากค่า GPAX (ในข้อ 7.2) อีกครั้ง  ได้เปน็คะแนนสดุทา้ยที่ใช้พิจารณา
จัดล าดับที่ ตัดสินผู้มีสทิธิ์ได้รับคัดเลอืก 

 

      การพิจารณาตดัสนิผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ  
 
8.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ ์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลอืกเบื้องตน้  ให้เป็นผู้มสีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณแ์ละ 
    ทดสอบความพรอ้มทางการศกึษา ในวนัที ่11 มกราคม 2562  ทางเว็บไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th    
   
9.  การสอบสมัภาษณ ์ 
  ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์  ต้องไปแสดงตนสอบสัมภาษณ์ ณ สถานทีแ่ห่งใดแห่งหนึ่ง ตามทีน่กัเรียนได้ระบุไว้แล้ว  
     ในใบสมัคร  หากนักเรียนไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาทีก่ าหนด มหาวิทยาลยัจะถือว่านกัเรียนสละสิทธ์ิ   
 9.1 วนัที ่17 มกราคม 2562  สอบสัมภาษณ์ที่ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคดัเลือก  รายงานตัวเวลา 08.30-09.30 น.   
  (สถานทีจ่ะแจง้อกีครัง้ในวนัประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์) 
 9.2 วนัที ่19 มกราคม 2562  สอบสัมภาษณ์ที ่กรุงเทพมหานคร  รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.30 น. 
   (สถานทีจ่ะแจง้อกีครัง้ในวนัประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ)์ 
      9.3  หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์  
  (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน (ที่มีรูปถา่ยแสดงตน)  
  (2)  รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายและผลเอ็กซเรย ์(ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลยัก าหนด) 
  (3) เอกสารอื่นที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด (ติดตามข้อมลูในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) 
  (4) เอกสารทีแ่สดงความสามารถทางวิชาการ หรือ ความสามารถพิเศษของผูส้มัคร (Portfolio) (ถ้ามี) 
 
10.  การประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการสอบสมัภาษณแ์ละไดร้บัคดัเลอืก  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณแ์ละไดร้ับคดัเลือก  ในวนัที ่25 มกราคม 2562  ผ่านทาง 
      เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th หรือ http://admission.psu.ac.th 
 
11.  การยนืยนัใชส้ทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ผา่นระบบ TCAS) 
       ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณแ์ละได้รับคดัเลือกเข้าศึกษา จะต้องยนืยันสทิธิ์เข้าศึกษา ระหวา่งวนัที ่30 - 31 มกราคม  
      2562 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com  
      ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

            ผู้ที่ไดย้ืนยนัสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป  เว้นแต่ไดร้ับอนุมัติ 
  จาก สมาคม ทปอ.ให้สละสิทธิ์ได้ 
 
12.  การประกาศรายชือ่ ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศชื่อผู้มสีทิธิ์เข้าศึกษาในวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2562  ผ่านทาง internet ทางเว็บไซต ์
 http://www.entrance.psu.ac.th   
   

http://www.entrance.psu.ac.th/
http://mytcas.com/
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13.  เงือ่นไขการคงไวซ้ึง่สทิธิใ์นการเขา้ศกึษา  
      13.1  ผู้ได้รับการคดัเลอืกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ตามโครงการนีแ้ล้ว จะต้องอยูศ่ึกษาต่อใน 
     โรงเรียนจนส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  (ในปีการศึกษาเดียวกัน)  และตอ้งรักษาระดับผลการเรยีนไว้  
             ในระดับทีด่ีเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 13.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่เน้นทางวิทยาศาสตร์ เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรยีนแล้ว จะต้อง 
    จ านวน “หน่วยการเรยีน”   ในกลุ่มสาระต่างๆ ครบดงันี้  
     (1)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน และเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
     (2)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ต้องเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน และเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     (3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 
                  รวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
 

           หากนกัเรยีนไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขตามขอ้ 13.1 และ 13.2  มหาวทิยาลยัอาจพจิารณายกเลกิ 
  การรบัเขา้ศกึษา แมว้า่จะประกาศใหเ้ปน็ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาแลว้กต็าม  
 
14.  การรายงานตวัขึน้ทะเบยีนนกัศกึษา 

   ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  โดยรายละเอียดก าหนดการ มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศให้ทราบอีกครัง้ ทางเวบ็ไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวและข้ึน
ทะเบียนตามที่ก าหนด   มหาวิทยาลยัจะถือว่าผู้นั้นสละสทิธิ์การเข้า 

  ศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
 
15. เงือ่นไขการส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 15.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
   ของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด  
 
16.  การตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดโครงการ   (ในวันและเวลาราชการ)   
  งานรับนักศึกษา  กองทะเบยีนและประมวลผล  อาคารทรัพยากรการเรียนรู ้ (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          
  
   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
   
    ประกาศ  ณ   วันที่   8  พฤศจิกายน  2561  
 
                
 

          (รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส  ศตสุข) 
                             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

            ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 


