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 GAT PAT  

9 2562 3  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม  และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.   คณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มคัร  
  1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   
ทั้งนี้   ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชาเท่านั้น    
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 5 ตารางแสดงคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ)        
   1.2  ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว 
  1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ   
  1.4  เป็นผู้ที่มคีวามประพฤติด ี  
 
2.   ปฏทินิด าเนนิการ  
 

กิจกรรม ก าหนดการ 
รับสมัครทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)    

17-29 เมษายน 2562 

ช าระเงินค่าสมัคร 17-29 เมษายน 2562 
สมาคม ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และให้ผู้ได้รับคัดเลือกยืนยัน
สิทธิ์ ในระบบ TCAS  ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com 

9 พฤษภาคม 2562 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สอบสัมภาษณ์ ณ  วิทยาเขต/คณะ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ 

14  พฤษภาคม 2562 

สอท. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com 

17  พฤษภาคม 2562 

ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาและ
ก าหนดการเปิดภาคการศึกษาที ่1/ 2562 

ติดตามรายละเอยีดในเว็บไซต์ของงาน
ทะเบียนการศึกษาแตล่ะวิทยาเขต  

 

http://mytcas.com/


2 

 

 
 
3.  วิชาทีใ่ชพ้จิารณาคดัเลอืก 
  ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขยีนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)  (สอบวนัที ่    
23-26 กมุภาพนัธ ์2562 ) และวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบวนัที ่16-17 มนีาคม 2562)  ประจ าปีการศึกษา 2562  ซ่ึงจัดสอบ
โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เท่านัน้  โดยมีวิชาดงันี ้
 

วชิาความถนดัทัว่ไป และความถนดัทางวชิาชพีและวชิาการ 
สอบวนัที ่23-26 กมุภาพนัธ ์2562  

วชิาสามญั 9 วชิา 
สอบวนัที ่16-17 มนีาคม 2562 

รหสั ชือ่วชิา รหสั ชือ่วชิา 
85 GAT ความถนัดทั่วไป 09 ภาษาไทย 

71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ 19 สังคมศึกษา 
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์ 29 ภาษาอังกฤษ 
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์ 39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 49 ฟิสิกส ์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพคร ู 59 เคม ี
76 PAT 6 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร ์ 69 ชีววิทยา 
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรัง่เศส 89 คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) 
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น   
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน   
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ   
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาล ี   
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหล ี   

 

  หมายเหต ุ ผูส้มคัรตอ้งมผีลคะแนนครบทกุวชิาตามทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด  และมคีะแนนขัน้ต า่ในวชิาที่   
คณะ/สาขาวชิาก าหนด  หากไมเ่ปน็ไปตามเงือ่นไข คะแนนของผูส้มคัรจะไมถ่กูน าไปรวมคะแนน และจดัล าดบัที ่  
 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร   
  4.1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์(หาดใหญ)่ 

  1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75  
   2.  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีรายละเอียด
ดังนี้  คือ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมรวมกัน  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ้งเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

  4.2 คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)  
  1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00   

   2. รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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  4.3 คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)  
    1. ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75   
     2. เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 
    3. มีผลการเรียน (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรูด้ังตอ่ไปนี้ ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต ่ากว่า 2.75 
      4. มีสุขภาพสมบรูณแ์ข็งแรง ไม่เปน็ตาบอดสีทัง้สองข้างอย่างรุนแรงและไม่มคีวามบกพร่องทางการ 
ได้ยินแบบถาวรที่เปน็อุปสรรคตอ่การศึกษาในวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เปน็หลักฐานไปยื่นในวนัสอบสัมภาษณ)์ 
  4.4   คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) 
     1.  นักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 
     2.  นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะ) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 
 

  4.5   คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่) 
    1.  เป็นนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์   

     2. ไม่เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐในหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน 2562   

    3.  ต้องมีคณุสมบตัิที่จะเข้ารับราชการได้หลงัจากจบการศึกษาแล้ว  
    4. ก่อนเข้าศึกษา ต้องสามารถท าสญัญาเข้ารับราชการได้ และต้องท างานรับราชการเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรฐับาลกับมหาวิทยาลัย 
    5. ต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

      5.1  ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี  
    5.2  ความสามารถในการฟังเสยีง และการทรงตัว 
    5.3  ความสามารถในการใช้อวัยวะ มือ เท้า แขน ขา และกระดูกสันหลงั 
    5.4  สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท 

     5.5  ความสมบูรณ์และความสามารถในการท างานของอวัยวะภายในต่างๆ  อาทิ เช่น  ตบั  
      ไต  ปอด  สมอง  ต่อมไร้ท่อ  ฯลฯ 
 

  4.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) 
      1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
   2. รับเฉพาะผูเ้รียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

  4.7 คณะศลิปศาสตร ์(หาดใหญ)่ 
      1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   2. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 2 สาขา ไดแ้ก่ 
ภาษาไทยประยุกต์ และ ภาษาจีน 
         3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
    - เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสตูรไม่ต ่ากว่า 
2.50 และต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต (รวม
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม) โดยมีผลการเรยีนในกลุ่มสาระไม่ต ่ากว่า 2.75 
    - การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใชภ้าษาอังกฤษ หากไม่ผ่าน
เกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ ์
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  4.8 คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่) 
      1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
    2.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับเฉพาะผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 12 หน่วยกิต   
    3.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
 

  4.9 คณะการแพทยแ์ผนไทย (หาดใหญ)่ 
      1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
    2.  รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมี
จ านวนหน่วยกิตใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     3.   ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ หรือ ตาบอดสีที่มีระดับปานกลางขึ้นไป อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 

 4.10 คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่) 
     1.  รับผู้ทีเ่รยีนกลุ่มการเรยีนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์เมื่อจบหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
     2.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     3.  ต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะ
ตาบอดสีขั้นรุนแรง”  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลตรวจจะต้อง
ไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

  4.11  วทิยาลยันานาชาต ิ(หาดใหญ)่ 
        1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
      2.  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ  
กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ)  หรือ กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา 
  3.  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เฉพาะหลักสูตร/สาขาคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศิลปกรรม   
 

   4.12 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน(หาดใหญ่) 
        1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
      2.  รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้อง
มีจ านวนหน่วยกิต ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้คือ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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   4.13 คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) 
       1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
    2.  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป, วิชาเอกเคมี, 
วิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอกฟิสิกส์ รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คือ  ต้องมีผลการเรียนในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    3.  วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา  
      -  รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
      -  มีการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ 
    4.  วิชาเอกพลศึกษา รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    ต้องมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาและมีใบรับรองความสามารถด้านกีฬา การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะประเมินความสามารถทางด้านกีฬาจาก
เอกสารใบรับรองและบุคลิกภาพโดยรวม 
    5.  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการศึกษา และจิตบริการตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก าหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
    6.  วิชาเอกจติวทิยา อยู่ระหว่างด าเนนิการเปลี่ยนชื่อเป็น “แขนงจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว”  
(ครู 4 ปี)   รับนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) หรือ
เทียบเท่า   มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หรือเทียบเท่า การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากพฤติกรรมกล้าแสดงออก พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจในตนเอง บุคลิกภาพ
เหมาะสม โดยจะมีการทดสอบ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
     7.  วิชาเอกภาษาไทย  
        -  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต   
        -  ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามที่คณะก าหนดไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 ในรอบการสอบสัมภาษณ์ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
     8.  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
        -  เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสตูรไม่ต ่ากว่า 
2.50 และต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (รวม
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม) โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระไม่ต ่ากว่า 2.75 
        -  การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่
ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 

  4.14 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ปตัตาน)ี 
          1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
    2.  รับผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 กลุม่สาระการเรียนรู้ดงันี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต 
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  4.15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) 
      1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
  2.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับผู้ที่ เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและราย วิชาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  หรือสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  หรือ ต้องศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
   4.  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 3 สาขา 
ได้แก่ บริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาและศาสนา 
 

 4.16  คณะศลิปกรรมศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
  1.   ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
  2.  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ทุกหลักสูตร 
 

 4.17 คณะวทิยาการสือ่สาร (ปตัตาน)ี 
  1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
  2.   สาขาวิชานิเทศศาสตร ์และ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ื่อ รับผูส้ าเร็จ
การศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
  3.    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คณิตศาสตร์ หรือ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลกัสูตรที่เกีย่วข้อง 
 

 4.18 คณะรฐัศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
  1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50  
  2.  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ทุกหลักสูตร 
 

 4.19 คณะพยาบาลศาสตร ์(ปตัตาน)ี 
    1. เป็นผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

   2. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง (มีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือ 
เอกชน โดยน าไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
 4.20 คณะการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (ภเูกต็) 
   1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.50     
  2.  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือผูท้ีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา 
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 4.21 คณะวเิทศศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (ภเูกต็) 
   1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.50     
  2.  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกประเภทวิชา 

 

 4.22 คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม (ภเูกต็)  
  1.   รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –  

คณิตศาสตร์ ที่เรียนกลุ่มสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ไม่ต ่ากว่า 2.50  
   2.  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) โดย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ไม่ต ่ากว่า 2.25   ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่อไปนี ้  
    2.1 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม ไดแ้ก่ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  
     2.2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 

 4.23 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) 
       1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลักสูตรนานาชาติ)  ผู้ที่เข้าศึกษา 
จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์  
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่ข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือศิลป์ – ค านวณ  
           3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  รับผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา 
 

 4.24 คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม (สรุาษฎรธ์าน)ี  
  1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเคมี
เพื่ออุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และสาขาวิชาทรัพยากร
ประมง  รับผู้ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  ต้องเป็น
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
   2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ประเภทวิชา/หลักสูตร เกษตรศาสตร์   และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   3. สาขาวิชาทรัพยากรประมง   รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภท
วิชา/หลักสูตร เพาะเลี้ยงสัตว์น ้า  และ ประมง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
   4. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม รับผู้ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้อง
เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)        
ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  หรือสายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) หรือโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  



8 

 

22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
 

 4.25  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ (สรุาษฎรธ์าน)ี 
    1. สาขาพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) 
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษากลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือ กลุ่มการเรียนศิลปะศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) หรือ โครงการโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์  เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และ
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   2. สาขาพัฒนาธุรกิจ รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา/
หลักสูตรพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
   3. สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาองักฤษการสื่อสารทางธุรกิจ  และสาขาวิชา
การจัดการรฐักิจ รบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรอื โครงการโรงเรยีนเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
 

 4.26 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการจดัการ (ตรงั) 
  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00  
  2. สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง   
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือกลุ่มการเรียน ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ)  ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม  รวมกันไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 
  3. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   สาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาศิลปะการแสดงและ
การจัดการ 
 

 4.27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)  
  1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
  2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   กลุ่ม
การเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

   หมายเหต ุหากผูส้มคัรเขา้ศกึษามคีณุสมบตัทิางการศกึษาไมถ่กูตอ้งครบถว้นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดและ/หรอื
สมคัรผดิแผนการเรยีน จะไมม่สีทิธิเ์ขา้รบัการสอบสมัภาษณเ์พือ่คดัเลอืกเขา้ศกึษา และ/หรอืปรบัตกสมัภาษณท์นัท ี 
 

5.  คณะ / สาขาวชิาทีเ่ปดิรบั จ านวนรับ วชิาทีใ่ชค้ดัเลอืก  
  มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้  จ านวน 5,843 คน  โดยก าหนดคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับ 
จ านวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก และเกณฑ์ร้อยละขั้นต ่าของแต่ละรายวิชา  ดงัรายละเอยีดในเอกสารหน้า 11 -  24 
  หมายเหต ุ ผูส้มคัรตอ้งมผีลคะแนนครบทกุวชิาตามทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด  และมคีะแนนขัน้ต า่ในวชิาที่   
คณะ/สาขาวชิาก าหนด  หากไมเ่ปน็ไปตามเงือ่นไข คะแนนของผูส้มคัรจะไมถ่กูน าไปรวมคะแนน และจดัล าดบัที ่  
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6.  วิธพีิจารณาคดัเลอืก 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะน าคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ตามที่ก าหนด มาใช้จัดล าดับทีค่ัดเลือกเรยีก
ตัวเข้าสอบสัมภาษณ์  อนึ่ง  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ไดร้ับคัดเลือกมีคุณสมบัตทิางการศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด และ/หรือสมคัรผิดแผนการเรียน จะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคดัเลอืกเข้าศึกษา  
และ/หรือปรับตกสัมภาษณท์ันท ี
 

          การพจิารณาตดัสนิผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ถอืเปน็ทีส่ิน้สดุ 
 
 

7.  การประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 
  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับการคัดเลอืกทาง
เว็บไซต์  http://mytcas.com  ในวันที่  9 พฤษภาคม 2562 
 
8.  การสอบสมัภาษณ ์ 
   ก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่  14 พฤษภาคม 2562 ณ คณะ /วิทยาเขตที่ได้รบัคัดเลือก  รายละเอียดจะแจ้ง
ให้ทราบภายหลงั โปรดติดตามทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th   
 
9.  เอกสารทีต่อ้งน าไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ ์  
  9.1 ส าหรบัผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณท์กุคณะ ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์    
    1. บัตรประชาชนฉบบัจรงิ หรือทะเบยีนบ้านฉบับจรงิ และส าเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือ่รับรองส าเนาถูกต้อง   
   2. ระเบียนแสดงผลการเรยีนตามหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทีแ่สดงระดบัผลการเรยีน  
เฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระวิชา (GPA) โดยจะต้อง ให้หัวหน้าสถานศึกษา 
หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายลงนามรบัรอง และประทบัตราโรงเรียนเป็นส าคญั  และส าเนา 1 ชุด พรอ้มเซ็นชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง  
   3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกคณะ/สาขาวิชา (ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจร่างกายจาก  
โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ซึ่งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก  
internet  ที่  http://www.entrance.psu.ac.th) 
 

  9.2 ส าหรบัผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณใ์นคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
    1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 9.1 
    2. ใบรบัรองจักษแุพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรอืโรงพยาบาลเอกชน โดยจักษแุพทยร์ับรองว่า 
ไม่เป็นผู้มีความผิดปกติในการเห็นภาพ 
  9.3 ส าหรบัผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณใ์นคณะเทคนคิการแพทย ์  ต้องน าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดงในวันสอบสมัภาษณ์    
    1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ข้อ 9.1 
    2.  ใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสี 
     ขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test  
            ซ่ึงผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง  
      (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสขีองราชวทิยาลยัจกัษแุพทยแ์หง่ประเทศไทย)   
  
 

  หมายเหต ุ 1. ผูใ้ดไมน่ าระเบยีนแสดงผลการเรยีน ไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ ์จะถกูปรบัตกสมัภาษณ ์ 
     เนือ่งจากไมส่ามารถตรวจสอบคณุสมบตัติา่ง ๆ ได้  
    2. เอกสารทีถ่า่ยส าเนา (ขอ้ 9) ใหผู้ส้มคัรเขยีนรบัรองส าเนาวา่ “ส าเนาถกูตอ้งถา่ยจากตน้ฉบบัจรงิ”  
      และเซน็ชือ่รบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุแผน่      
 
 

http://www.entrance.psu.ac.th/
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10.  การประกาศรายชือ่ผูผ้า่นสมัภาษณแ์ละมสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง  
เว็บไซต์  http://mytcas.com  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะถูกส่งชื่อตัดสิทธ์ิจากการคัดเลือกในรอบที่ 4 (Admission) และ
รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก สมาคม ทปอ.ให้สละสิทธ์ิภายในเวลาที่ก าหนด 
 

11.  การสละสทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ผา่นระบบ TCAS) 
    ผู้ที่ได้ยนืยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS   หรือ ผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้    
มีสิทธ์ิเข้าศึกษา หากประสงค์จะสละสทิธิ์ ให้ด าเนนิการสละสิทธิใ์นระบบ TCAS ของ สมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่ สมาคม 
ทปอ.ก าหนด  
 

12. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ,  การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และก าหนด  
    วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ติดตามรายละเอยีดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  หรือทาง
เว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th (เลือกหัวข้อ งานทะเบยีนนักศึกษา) 
 

13. เงือ่นไขการส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
  13.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อก าหนด
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 13.2  นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด    
 

14.  การตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดโครงการ    
  งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  (ตึก LRC)  ชั้น 2
มหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์    อ า เภอหาดใหญ่    จังหวัดสงขลา  90110 โท รศัพท์   0 7428 9255-8,  
โทรสาร  0 7428 9259  ในวันและเวลาราชการ           
     
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ  ณ   วันที่  1   มีนาคม  2562 
 
 
 

             (รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส  ศตสุข) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

                   ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


จํานวน

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

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  หาดใหญ่ 

วิศวกรรมศาสตร์ 01090310101 90 25 √ √ √ √ √

 คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่

วิทยาศาสตร์ 01090310200 600 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่

พยาบาลศาสตร์ 01090310401 9 20  30 √ √ √ √ √ √ √

 คณะวิทยาการจดัการ หาดใหญ่

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 01090310501 15 50 20 20

การตลาด 01090310502 15 50 30  

การเงิน 01090310503 15 50 30 15 15 30

การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 01090310504 15 50 30

                                    การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 01090310505 25 50 30

บญัชีบณัฑิต 01090310506 30 50 30

การจดัการโลจิสติกส์ 01090310507 15 50 30

การจดัการประชุมนิทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็นรางวลั 01090310508 15 50 30

หมายเหตุ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

ตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา รหัส จาํนวนรับ รายวิชาทีใช้ และเกณฑ์การคดัเลือก ในการรับบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    

โครงการรับตรงร่วมกนั (TCAS รอบที 3) ประจาํปีการศึกษา 2562

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562)

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

วิทยา-

ศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ลงวันท ี 1  มีนาคม  2562
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะวิทยาการจดัการ หาดใหญ่ (ต่อ)

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 01090310509 15 50 20 √ √ 20

การตลาด 01090310510 15 √ √ √ √ √

การเงิน 01090310511 15 50 30 15 15 30

การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 01090310512 15 30 20 15 15 20

                                   การจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 01090310513 25 √ √ √ √ 30

บญัชีบณัฑิต 01090310514 30 √ √ √ √ √

การจดัการโลจิสติกส์ 01090310515 15 √ √ √ √ √
การจดัการประชุมนิทรรศการและการท่องเทียวเพือเป็นรางวลั 01090310516 15 √ √ √ √ √

 

รัฐประศาสนศาสตร์ 01090310517 45 30 √ √ √ √

 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิหาดใหญ่

สัตวศาสตร์ 01090310602 30 √ √ √ √ √ √ √ √

วาริชศาสตร์ 01090310603 20 √ √ √ √ √ √ √ √

พืชศาสตร์ 01090310604 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

พฒันาการเกษตร 01090310605 5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

การจดัการศตัรูพืช 01090310606 5 √ √ √

ปฐพีศาสตร์ 01090310607 6 √ √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ/ คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน 

12



จํานวน

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

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่

เภสัชกรรมอุตสาหการ 01090310701 40 25 25 25 25 25 25 25 25 25

การบริบาลทางเภสัชกรรม 01090310702 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 01090310901 30 √ √ √ √ √ √ √ √

เทคโนโลยวีสัดุและบรรจุภณัฑ์ 01090310902 20 √ √ √ √ √ √ √ √

เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร 01090310903 20 √ √ √ √ √ √ √ √

 คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่

ภาษาไทยประยกุต์ 01090311001 30 40 50 30 30

ภาษาจีน 01090311003 10 50 80/จีน=30 30 30 30

ภาษาองักฤษ 01090311002 10 50 30 30 35

ชุมชนศึกษา 01090311004 30 40 20 50 25

 คณะนิตศิาสตร์ หาดใหญ่

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) 01090311101 10 30 30 30 √ √

นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 01090311102 11 30 30 30 √ √

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) 01090311103 30 30 30 30 √ √

นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 01090311104 12 30 30 30 √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน และ นักเรียน ปวช.3

  รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน 

  รับนักเรียนชัน ม.6   กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์  

  รับนักเรียนชัน ม.6   กลุ่มการเรียนศิลป์-คาํนวณ 

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะนิตศิาสตร์ หาดใหญ่  (ต่อ)

นิติศาสตร์ (ภาคปกติ) 01090311105 10 30 30 30 √ √

นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) 01090311106 12 30 30 30 √ √

 คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่  (ต่อ)

เศรษฐศาสตร์ 01090311201 5 30 20 20 25

เศรษฐศาสตร์เกษตร 01090311202 30 30 20 √ 25 25

 คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่

การแพทยแ์ผนไทย 01090311301 40 20 30 √ √ 25 √ √ √ √

 คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่

เทคนิคการแพทย์ 01090311401 40 25 25 25 25 √* √* √*

 วิทยาลยันานาชาต ิหาดใหญ่

ดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090311501 40 √ √ 25

โครงการจดัตงัวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย-จีน

หาดใหญ่

วิศวกรรมและเทคโนโลยยีาง (วศ.บ.) (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090311701 30 20   25 √ √ √  

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์  

49, 59, 69   

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์, ศิลป์คาํนวณ 

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์,  กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ / คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,

  กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา ,นักเรียน ปวช.3 (คอมพวิเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปกรรม)

  รับนักเรียนชัน ม.6   กลุ่มการเรียนศิลป์-ภาษา 

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

รวมกนั ≥25%

* มีคะแนนวิชา   

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี

คณิตศาสตร์ 01090320101 7 30 40 30 15 15 15 15 15

วิทยาศาสตร์ทวัไป 01090320102 8 30 40 30 15 15 15 15 15

เคมี 01090320103 8 30 40 30 15 15 15 25 15

ชีววิทยา 01090320104 8 30 40 30 15 15 15 15 25

ฟิสิกส์ 01090320105 8 30 40 30 15 20 20 15 15

เทคโนโลยสีารสนเทศและประเมินทางการศึกษา 01090320106 5 30 20 20 40 30 15

พลศึกษา 01090320107 2 30 40 30 15

สุขศึกษา 01090320108 5 30 20 20 40

เทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา 01090320109 3 30  30 15

การประถมศึกษา 01090320111 1 30 40 40 20 20 15 25 15

ศิลปศึกษา 01090320113 7 30 40 30 15

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ครู 4 ปี) 01090320114 2 20  25  30 30 20 25

เทคโนโลยแีละสือสารการศึกษา 01090320110 6 30  30 15

การประถมศึกษา 01090320112 1 30 20 20 40 40 20 20

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

15



จํานวน

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

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี   (ต่อ)

ภาษาไทย 01090320115 10 30 40 30 30 15  

ภาษาองักฤษ 01090320116 10 30 40 30 30 15  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัตตานี  

เทคโนโลยยีาง 01090320201 50 25 20 √ √ √ √ √

เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลิตพืช) 01090320202 50 25 20 √ √ √ √ √

เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลิตสัตว)์ 01090320203 50 25 20 √ √ √ √ √

คณิตศาสตร์ประยกุต์ 01090320204 30 25 20 √ √ √ √ √

เคมี-ชีววิทยา 01090320205 30 25 20 √ √ √ √ √

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 01090320206 30 25 20 √ √ √ √ √

เคมีอุตสาหกรรม 01090320207 50 25 20 √ √ √ √ √

ฟิสิกส์ 01090320208 50 25 20 √ √ √ √ √

โภชนศาสตร์และการกาํหนดอาหาร 01090320209 30 25 30 √ √ √ √ √

   เทคโนโลยกีารประมง  01090320210 50 20 20 √ √ √ √ √

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี 

ภูมิศาสตร์ (วท.บ.) 01090320301 30 20 √ √ √ √

บริหารธุรกิจ 01090320302 5 20 20 √ √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ

  รับนักเรียน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

 รับนักเรียน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนระดบั ปวช.ทุกสาขา

16



จํานวน

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

 GAT คณิต วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี (ต่อ)

บริหารธุรกิจ (วิทย์) 01090320303 20 20 20 √ √ √ √

บริหารธุรกิจ (ศิลป์คํานวณ) 01090320304 20 20 20 √ √ √ √

การจดัการสารสนเทศ (วทิย)์ 01090320305 10 30 √ √ √ √

การจดัการสารสนเทศ (ศิลป์คาํนวณ) 01090320306 10 30 √ √ √ √

สังคมสงเคราะห์ (วทิย)์ 01090320322 5 30 25 25 25 25 25

สังคมสงเคราะห์  (ศิลป์คาํนวณ) 01090320323 5 30 25 25 25 25  25

เศรษฐศาสตร์ -เศรษฐกิจอาเซียน (วทิย)์ 01090320324 30 20 20 √ √ √ √

เศรษฐศาสตร์ -เศรษฐกิจอาเซียน (ศิลป์คาํนวณ) 01090320327 20 20 20 √ √ √ √

 

ประวติัศาสตร์ 01090320307 15 25 √ √ √  

ปรัชญาและศาสนา 01090320328 30 20 √ √ √

 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชาสังคมวิทยา 01090320308 15 30 √ √ √

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา 01090320309 15 30  √ √ √

พฒันาสังคม 01090320310 10 30 √ √ √

ภาษาและวรรณคดีไทย 01090320311 30 30 √ √ √

ภาษาจีน 01090320312 10 30 √ √ √

หมายเหตุ

 รับนักเรียน ม.6 สายสามัญ 

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์,  กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ/ คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์,  กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ/ คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ, นักเรียน  ปวช.ทุกสาขา
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี (ต่อ)

ภาษาเกาหลี 01090320313 15 30 √ √ √

ภาษามลายู 01090320314 15 30 √ √ √

มลายศึูกษา 01090320315 15 30 √ √ √

ภาษาญีปุ่ น 01090320316 15 30 √ √ √

ภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ แขนงวิชาภาษาอาหรับ 01090320317 10 30 √ √ √

ภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ 01090320318 10 30 √ √ √

ภาษายโุรป แขนงวิชาภาษาฝรังเศส 01090320319 15 30 √ √ √

ภาษาองักฤษ 01090320320 13 30 √ √ 30

ภาษายโุรป แขนงวิชาภาษาเยอรมนั 01090320321 15 30 √ √ √

 วิทยาลยัอสิลามศึกษา ปัตตานี

เศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 01090320401 40 √ √  √

อิสลามศึกษา 01090320402 40 √ √ 81/อาหรับ

อิสลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090320403 40 √ √ 81/อาหรับ √

การสอนอิสลามศึกษา 01090320404 20 √ √ √ 81/อาหรับ

กฎหมายอิสลาม 01090320405 40 √ √ 81/อาหรับ

หมายเหตุ

  รับนักเรียนชัน ม.6 สายสามัญ   

 รับนักเรียน ม.6 สายสามัญ 

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี

ทศันศิลป์ 01090320501 15 √ √ √ √ √

ออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 01090320502 15 √ √ √ √ √

ออกแบบแฟชนัและเครืองแต่งกาย 01090320503 15 √ √ √ √ √

 คณะวิทยาการสือสาร ปัตตานี 

นิเทศศาสตร์ 01090320601 30 30  25 √ √

นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคสื์อ 01090320604 15 30   √ √ √    

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพือการจดัการ 01090320602 15 30  √ √ √ √

 คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี

การปกครอง 01090320701 10 30 √ √ 30

การปกครองทอ้งถิน 01090320702 10 30 √ √ 30

ความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ 01090320703 10 30 √ √ 30 √

นโยบายสาธารณะ 01090320704 10 30 √ √ 30

 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี

พยาบาลศาสตร์ 01090320801 24 √  √ √ √ √ √ √ √ √

หมายเหตุ

  นักเรียน ปวช.หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพวิเตอร์ธุรกจิ, อลิก็ทรอนิกส์  และหลกัสูตรทเีกยีวข้อง

  รับนักเรียนชัน ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช.ทุกสาขา

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม.6  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, ศิลป์คาํนวณ และ 

  รับนักเรียนชัน ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช.

  รับนักเรียนชัน ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช. ทุกหลกัสูตร

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะการบริการและการท่องเทียว ภูเกต็

การจดัการการท่องเทียว (หลกัสูตรนานาชาติ) (วทิย)์ 01090330101 30 30  

การจดัการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ (วทิย)์ 01090330103 30 30  

การจดัการนวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ (วทิย)์ 01090330105 30 30  

การจดัการการท่องเทียว (หลกัสูตรนานาชาติ) (ศิลป์) 01090330102 30 30

การจดัการการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ (ศิลป์) 01090330104 30 30

การจดัการนวตักรรมการบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ (ศิลป์) 01090330106 30 30  

 คณะวิเทศศึกษา ภูเกต็

วิเทศธุรกิจ - จีน (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330201 60 √  √ √ √ √

จีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330202 30 √ √ √ √

ไทยศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330203 15 √ √ √ √  

วิเทศศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330204 15 √ √ √ √

  คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม ภูเกต็

เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศสิงแวดลอ้ม 01090330301 90 √ √ √ √

เทคโนโลยแีละการจดัการสิงแวดลอ้ม 01090330302 90 √ √ √ √ √ √

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝัง 01090330303 90 √ √ √ √ √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ , นักเรียน ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้า และ

 อเิลก็ทรอนิกส์, ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รับนักเรียนชัน ม.6  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

  รับนักเรียนชัน ม.6  สายสามัญ, นักเรียน ปวช. ทุกประเภทวิชา

  รับนักเรียน ม.6  กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์, นักเรียน ปวช.ทุกประเภทวิชา 
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

  วิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ ภูเกต็

วิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ 01090330501 80 √ √ √

การคอมพิวเตอร์ (วทิย)์ 01090330502 50 √ √ √

ธุรกิจดิจิทลั (นานาชาติ) (วทิย)์ 01090330504 50 √ √ √

 

การคอมพิวเตอร์ (ศิลป์คาํนวน) 01090330503 50 √ √ √

ธุรกิจดิจิทลั (นานาชาติ) (ศิลป์) 01090330505 50 √ √  √  

 สุราษฎร์ธานี  และนักเรียน ปวช. หลกัสูตรเกษตรศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 01090340101 120 √ √ √

เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 01090340102 90 √ √ √

เทคโนโลยสีารสนเทศ 01090340103 90 √ √ √

เทคโนโลยอีตุสาหกรรมยางพารา 01090340104 90 √ √ √

เคมีเพืออุตสาหกรรม 01090340105 90 √ √ √

เทคโนโลยอีาหาร 01090340106 90 √ √ √

การจดัการงานวิศวกรรม 01090340107 60 √ √ √ √

หมายเหตุ

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์  

   รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลปศาสตร์ และ นักเรียน ปวช.

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์  

 รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ / คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ   
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 สุราษฎร์ธานี

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 01090340108 60 √ √ √

สิงแวดลอ้มเพือความยงัยนื 01090340109 90 √ √ √

  โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

ระบบสารสนเทศ 01090340110 100 √ √  √ √ √

ทรัพยากรประมง 01090340111 90 √ √ √

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  

 สุราษฎร์ธานี    โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 01090340201 70 √ √

  นักเรียน ปวช. หลกัสูตรพณชิยกรรม / บริหารธุรกจิ

พฒันาธุรกิจ 01090340202 75 √ √ √ √ √

ภาษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจ 01090340203 90 √ √ 20

การจดัการรัฐกิจ 01090340204 60 √ √ √

การจดัการธุรกิจการท่องเทียว 01090340205 60 √ √ √ √ √

หมายเหตุ

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,   

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,  

   รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, นักเรียน ปวช. หลกัสูตรเพาะเลยีงสัตว์นํา / ประมง

  รับนักเรียนชัน ม.6 ทุกกลุ่มการเรียน, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,     
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  

 สุราษฎร์ธานี  (ต่อ)

บญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรสองภาษา) 01090340206 40 30 20 √ √ 25

 คณะพาณชิยศาสตร์และการจดัการ ตรัง  

การประกนัภยัและการจดัการความเสียง (วทิย)์ 01090350101 30 √ √ √ √ √

การประกนัภยัและการจดัการความเสียง (ศิลป์คาํนวณ) 01090350102 30 √ √

การบญัชี (วทิย)์ 01090350105 80 √ √ √ √ √

การบญัชี (ศิลป์คาํนวณ) 01090350106 40 √ √

การตลาด (วทิย)์ 01090350107 50 √ √ √ √ √

การตลาด (ศิลป์คาํนวณ) 01090350108 50 √ √

  นักเรียน ปวช. ทุกแผนการเรียน

การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(วิทย)์ 01090350103 50 √ √ √ √ √

การจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(ศิลป์คาํนวณ) 01090350104 50 √ √

การจดัการธุรกิจผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (วิทย)์ 01090350112 40 √ √ √ √ √

การจดัการธุรกิจผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (ศิลป์คาํนวณ) 01090350113 40 √ √

หมายเหตุ

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ     

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ,  กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,  

  รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ / คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ    

  1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย
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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 วิทย์ วิศว สถาปัตย์ ครู  ศิลป-  ภาษา  ไทย สังคม องักฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 2

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป์)

คณะ / ประเภทวิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา รหัสรับสมัคร

รายวิชาทีใช้คดัเลือก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขนัตาํ

การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพนัธ์ 2562) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2562)

วิทยา-

ศาสตร์

 คณะพาณชิยศาสตร์และการจดัการ ตรัง (ต่อ)  

การจดัการ การท่องเทียว (วทิย)์ 01090350109 50 √ √    

การจดัการ การท่องเทียว (ศิลป์คาํนวณ) 01090350110 30 √ √ √

การจดัการ การท่องเทียว (ศิลป์ภาษา/ท่องเทียว/โรงแรม) 01090350111 20 √ √ √ √ √

การจดัการรัฐกิจ 01090350114 100 √ √   √

ภาษาองักฤษธุรกิจ (วทิย)์ 01090350115 30 √ √

ภาษาองักฤษธุรกิจ (ศิลป์คาํนวณ) 01090350116 10 √ √ √

ภาษาองักฤษธุรกิจ (ศิลป์ภาษา) 01090350117 20 √ √  √ √ √

ศิลปะการแสดงและการจดัการ 01090350118 40 √   √  √

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรัง

สถาปัตยกรรม 01090350201 40 √ √ √ √ √ √ √

หมายเหตุ   1.  เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํ

  2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชวิ้ชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

 รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวนณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,   

 กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ/กลุ่มการเรียนท่องเทยีว/โรงแรม)

 รับนักเรียนชัน ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์, กลุ่มการเรียนศิลป์คาํนวณ /คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ,  

 กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ, กลุ่มการเรียนศิลป์ทัวไป  

  รับนักเรียนชัน ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์

  รับนักเรียนชัน ม. 6 ทุกกลุ่มการเรียน ,นักเรียน  ปวช. ทุกแผนการเรียน
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