(เอกสารประชาสัมพันธ์ :ฉบับแก้ไขวันที่ 30 มีนาคม 2563)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
(Admission 1) ปีการศึกษา 2563
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(https://student.mytcas.com)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. ทีต่ งั้

ปัจจุบันมี 5 วิทยาเขต คือ

1. วิทยาเขตหาดใหญ่ (http://www.psu.ac.th หรือ http://www.entrance.psu.ac.th) ตั้งอยูท่ ี่

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000 ต่อ 2021-4
โทรสาร 0 7455 8941 มี 19 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ
หาดใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
บัณฑิตวิทยาลัย
2. วิทยาเขตปัตตานี (http://www.pn.psu.ac.th) ตัง้ อยูท่ ี่ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
94000 โทรศัพท์ 0-7331-3928-50 โทรสาร 0 7333 5128 มี 8 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการอิสลาม (ชื่อเดิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา) คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
3. วิทยาเขตภูเก็ต (http://www.phuket.psu.ac.th) ตัง้ อยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตาบลกะทู้
อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0 7627 6050-51 มี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะการบริการและการท่องเที่ยว
คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (http://www.surat.psu.ac.th หรือ http://entrance.surat.psu.ac.th)

ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 6 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0
7728 8851 โทรสาร 0 7735 5041 มี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและ
ประมง และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
5. วิ ท ยาเขตตรั ง (http://www.trang.psu.ac.th) ตั้ ง อยู่ ที่ ตาบลควนปริ ง อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ตรั ง 92000 โทรศั พ ท์ 0 7520 1726 โทรสาร 0 7521 2036 มี 2 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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2. คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผูส้ มัคร

1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา จานวนรับ
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขั้นต่า คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร (หน้า 3-56 )
1.2 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจาปีการศึกษา 2563 ไว้แล้ว
1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
1.4 เป็นผู้ที่มคี วามประพฤติดี

สาหรับผูท้ ปี่ ระสงค์จะสมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563

3. ปฏิทนิ ดาเนินการ
กิจกรรม

1. รับสมัครทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
2. ชาระเงินค่าสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และให้ผู้ได้รบั คัดเลือกยืนยันสิทธิ์
ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
4. สอบสัมภาษณ์ และ ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
6. สละสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์

https://student.mytcas.com

7. ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และกาหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2563
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กาหนดการ
17-27 เมษายน 2563
17-27 เมษายน 2563
8 พฤษภาคม 2563
ดาเนินการตามปฏิทินของ
สมาคม ทปอ.
17 พฤษภาคม 2563
17-18 พฤษภาคม 2563
ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของ
งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต

4. วิชาที่ใช้พจิ ารณาคัดเลือก

ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) (สอบวันที่
22-25 กุมภาพันธ์ 2563) และ/หรือวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบวันที่ 14-15 มีนาคม 2563) ประจาปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัด
สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เท่านัน้ โดยมีวิชาดังนี้
วิชาความถนัดทัว่ ไป และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
สอบวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563
รหัส
ชือ่ วิชา
GAT
85 ความถนัดทั่วไป
PAT 1 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7.1 77 ความถนัดทางภาษาฝรัง่ เศส
PAT 7.2 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
PAT 7.3 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 80 ความถนัดทางภาษาจีน
PAT 7.5 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
PAT 7.6 82 ความถนัดทางภาษาบาลี
PAT 7.7 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

วิชาสามัญ 9 วิชา
สอบวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
รหัส
ชือ่ วิชา
09 ภาษาไทย
19 สังคมศึกษา
29 ภาษาอังกฤษ
39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์)
49 ฟิสิกส์
59 เคมี
69 ชีววิทยา
89 คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์)
99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

5. คณะ / สาขาวิชาทีเ่ ปิดรับ จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้คดั เลือก และคุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทาง
การศึกษาของผูส้ มัคร
มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ จานวน 3,243 คน โดยกาหนดคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
จานวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก เกณฑ์ร้อยละขั้นต่าของแต่ละรายวิชา และคุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษา
ของผู้สมัคร ดังรายละเอียดในเอกสารหน้า 3-56

หมายเหตุ
ผูส้ มัครต้องมีผลคะแนนครบทุกวิชาตามทีค่ ณะ/สาขาวิชากาหนด และมีคะแนนขัน้ ตา่ ในวิชาทีค่ ณะ/สาขาวิชา
กาหนด (ถ้ามี) หากไม่เป็นไปตามเงือ่ นไข คะแนนของผูส้ มัครจะไม่ถกู นาไปรวมคะแนน และจัดลาดับที่
ในกรณี ผูส้ มัครเข้าศึกษามีคณ
ุ สมบัตทิ างการศึกษาไม่ถกู ต้องครบถ้วนตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดและ/หรือสมัคร
ผิดแผนการเรียน จะไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพือ่ คัดเลือกเข้าศึกษา และ/หรือ ปรับตกสัมภาษณ์ทนั ที
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ตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขัน้ ตา่ คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
โครงการรับตรงร่วมกัน (Admission 1) TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
90
1. วิชา PAT 3(รหัส 73) ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และมีคะแนนไม่น้อยกว่า
75คะแนน
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39)
4. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
5. วิชาเคมี (รหัส 59)
6. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
400

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
4. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
5. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
7. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39)
8. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
9. วิชาเคมี (รหัส 59)
10.วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิม่ เติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิม่ เติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิม่ เติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิม่ เติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
23
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 90
คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39)
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
8. วิชาเคมี (รหัส 59)
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)

5

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
4. มีผลการเรียน (GPA) ในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.75 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75
5. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง
และไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาในวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานไปยืน่ ในวันสอบ

สัมภาษณ์)

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
4 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
30
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไปและ
มีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60 คะแนน
2. วิชา PAT (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 75
คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
8. วิชาเคมี (รหัส 59)
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แนวการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า
2.75
3. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วนคือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)ไม่น้อยกว่า 22
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4. มีผลการเรียน (GPA) รวม 6 ภาคเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ดังนี้
- คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
- วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.75
5. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทงั้ สองข้างอย่างรุนแรง
และไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาในวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานไปยืน่ ในวันสอบ
สัมภาษณ์)
6. การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสือ่ สาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์

***ขอให้ผสู้ มัครศึกษารายละเอียดโครงการรับสมัครนักเรียนเพือ่ สอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3 ทางเว็บไซต์
www.entrance.psu.ac.th****
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ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
5 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (วิทย์)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
3
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)

6

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ศิลป์คานวณ)

2

7

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์)

2

8

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์คานวณ)

3

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 90
คะแนน
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)

7

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
9 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการเงิน (วิทย์)

10

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการเงิน (ศิลป์คานวณ)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
3
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
2
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
8

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
11 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (วิทย์)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
2
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์

12

คณะวิทยาการจัดการ วิยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ศิลป์คานวณ)

3

13

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (วิทย์)

2

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 20
คะแนน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
14 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(ศิลป์คานวณ)

15

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วิทย์)

16

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ศิลป์คานวณ)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
4
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
3
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
6

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29

10

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียน คณิตศาสตร์-อังกฤษ
(ศิลป์คานวณ)

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
17 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน (วิทย์)

18

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
(ศิลป์คานวณ)

19

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการไมซ์ (วิทย์)

20

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการไมซ์ (ศิลป์คานวณ)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
3
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 90
คะแนน
2
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29
2
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 90
คะแนน
3
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29

11

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
และ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
21 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

22

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

23

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาวาริชศาสตร์

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
7
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
15
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
7. วิชาเคมี (รหัส 59)
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)

12

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแนวการเรียน

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะ

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
24 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาพืชศาสตร์

25

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

26

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

27

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
4. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
10
5. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
7. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
8. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
9. วิชาเคมี (รหัส 59)
10. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
5
1. . วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
6
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์

13

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะ

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะ

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
28 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
29 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
9
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
6
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75
คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
8. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

14

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต
3. ไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใน
มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัตใิ ห้
ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563
4. มีคุณสมบัตทิ ี่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
5. ก่อนเข้าศึกษา ต้องสามารถทาสัญญาเข้ารับราชการได้ และต้อง
ทางานรับราชการเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
6. ต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
6.1 ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี
6.2 ความสามารถในการฟังเสียง และการทรงตัว
6.3 ความสามารถในการใช้อวัยวะ มือ เท้า แขน ขา และ
กระดูกสันหลัง
6.4 สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท
6.5 ความสมบูรณ์และความสามารถในการทางานของอวัยวะ
ภายในต่างๆ อาทิ เช่น ตับ ไต ปอด สมอง ต่อมไร้ท่อ ฯลฯ

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
30 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
31 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร
32 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุ

33

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขั้นตา่
20
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถัดทาง
คณิตศาสตร์
10
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
4. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
10
5. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
7. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
8. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
9. วิชาเคมี (รหัส 59)
10. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
10

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

15

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
34 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

35

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาภาษาจีน

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
30
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่
น้อยกว่า 30 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 150 คะแนน
2. วิชา PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน และมี
คะแนนไม่นอ้ ยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

16

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (รวมรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม)
และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระนีไ้ ม่ต่ากว่า 2.75
4. การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสือ่ สาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
36 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาชุมชนศึกษา

37

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการ
บริการ

38

คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)(วิทย์)
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) (วิทย์)

39

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่
น้อยกว่า 20 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
20
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
14
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
17

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
ไม่ต่ากว่า 2.00

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
40 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) (ศิลป์คานวณ)
41 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) (ศิลป์คานวณ)

42
43

คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)(ศิลป์ภาษา)
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) (ศิลป์ภาษา)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
13
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป และ
มีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
13
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)

18

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
(ศิลป์คานวณ)

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
44 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ /ศิลป์คานวณ)

45

คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
(วิทย์ /ศิลป์คานวณ)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
5
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

20

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

19

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ)
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่น้อยกว่า 2.00

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
46 คณะการแพทย์แผนไทย วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

47

คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
60
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75
คะแนน
3. วิชา 09 ภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชา 19 สังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
8. วิชาเคมี (รหัส 59)
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
40
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75
คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนนไม่
น้อยกว่า 25 คะแนน
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
5. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)และมีคะแนนไม่น้อยกว่า
20 คะแนน
(มีรายละเอียดต่อหน้าในหน้า 19)
20

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
4. ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค
อาการของโรค หรือ ความพิการ หรือ ตาบอดสี ที่ มี ระดั บ ปานกลาง
ขึ้นไป อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ ปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังต่อไปนี้
(มีรายละเอียดต่อหน้าในหน้า 19)

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
47 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ต่อ)

จานวนรับ

วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
6. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน

21

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขัน้ รุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง
และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์
ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders)
โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline
personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง
ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.3 เป็นโรคไม่ตดิ ต่อ หรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์
2.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.5 มีความผิดปกติในการได้ยนิ ทัง้ สองข้าง โดยมีระดับการ
ได้ยินที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลและ
ความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score)
น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท
การได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
(มีรายละเอียดต่อหน้าในหน้า 20)

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
47 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ต่อ)

จานวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก /คะแนนขั้นต่า

22

คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร
2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้าง
ที่ดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และ
แพทย์ผตู้ รวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ซึ่งผู้สมัครทุกรายจะต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของ
รัฐหรือเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้น
รุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยอาจจะผ่านการ
ตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้อง
ไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสี
ขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยให้นาไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์
ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณ สมบัติทั่วไป คุณ สมบัติเฉพาะ
และความพร้ อ มทางการศึ กษาของผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า ศึ กษา
คณะกรรมการด าเนิ น การคั ด เลื อ กฯ สงวนสิ ท ธิ ที่ จะเป็ น ผู้ ตั ด สิ น
และถื อเป็ น ยุ ติ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้ ส มัค รขาดคุ ณ สมบั ติ
ทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาข้อใดข้อ
หนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้
ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
48 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
20
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ)
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
แนวการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตร/สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ศิลปกรรม
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. การสอบสัมภาษณ์ จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
49 โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน
วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (วศ.บ.)
(หลักสูตรนานาชาติ)

50

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาคณิตศาสตร์

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
15
1. วิชา PAT 3 (รหัส 73) ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60
คะแนน
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
4. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
5. วิชาเคมี (รหัส 59)
8

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. การสอบสัมภาษณ์ จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
51 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
8
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
52 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาเคมี

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
4
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

26

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
53 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาชีววิทยา

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
8
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
54 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาฟิสิกส์

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
6
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่น้อย
กว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
55 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทาง
การศึกษา

56

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาพลศึกษา

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
4. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
5. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
4
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

29

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชัน้ ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. มีการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะประเมิน จากความสามารถและความ
สนใจ โดยดูจาก Portfolio ประกอบ

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
57 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาสุขศึกษา

58

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาประถมศึกษา

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
5
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
3
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
30

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ
คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
59 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาประถมศึกษา

60

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาศิลปศึกษา

จานวนรับ
วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
3
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
4. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
5. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 40 คะแนน
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
7. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
6
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

31

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
61 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

62

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
4
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
4. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
5. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
4
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

32

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
63 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการศึกษา

64

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาภาษาไทย

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
4
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 40 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

33

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. มีการทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ตามที ค ณะกาหนดไม่ ต่ ากว่าร้อ ยละ 50 ในรอบการสอบสั ม ภาษณ์
หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
65 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 30 คะแนน
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน

66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

50

67

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิต
พืช)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา

50

68
69
70

50

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 20 คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
5. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
6. วิชาเคมี (รหัส 59)
7. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)

50
50
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ากว่า 2.75

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
71 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
72 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาฟิสิกส์
74 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร
75

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

76

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วท.บ.)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
50
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
50
กว่า 20 คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
50
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
5. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
50
6. วิชาเคมี (รหัส 59)
7. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
50
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 20 คะแนน
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
5. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
6. วิชาเคมี (รหัส 59)
7. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
30
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)

35

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
77 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (วิทย์)

78

79

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (ศิลป์คานวณ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (ปวช.)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมี คะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)

20

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)

36

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชัน้ ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
80 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์)

81

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์คานวณ)

82

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาประวัติศาสตร์

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมี คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมี คะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
30
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมี คะแนนไม่นอ้ ยกว่า 60
คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
6. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)
30
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
37

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
83 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
84

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

85

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

86

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

87

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภาษาจีน

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
30
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
20
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
30
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
38

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
88 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
89

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภาษามลายู

90

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชามลายูศึกษา

91

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

92

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภาษาอาหรับ

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
39

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
93 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

94

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

95

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส

15

96

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน

15

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)

40

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
97 คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
98

คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

99

คณะวิทยาการอิสลาม
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

100

คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

101

คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

102

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาทัศนศิลป์

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
5
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
5
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 5(รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพครู
5
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 6 (รหัส 76) ความถนัดทางศิลปกรรม
ศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)

41

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน.

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน.
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน.

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน.

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน.
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
104

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

105

คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

106

คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 6 (รหัส 76) ความถนัดทาง
ศิลปกรรมศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
20
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
10

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)

42

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ กศน.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ กศน.
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
จานวนรับ
107 คณะวิทยาการสือ่ สาร วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการ (วิทย์)

108

คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการ (ศิลป์คานวณ)

109

คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการ (ปวช.)

110

คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาการปกครอง

10

15

วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1(รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
43

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน. แนวการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ กศน. แนวการเรียนศิลปศาสตร์คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ปวช. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
111 คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

112

คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

113

คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1(รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1(รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
5
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
2. วิชา PAT 1(รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19) และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

44

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
114 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

115
116
117
118

คณะการบริการและการท่องเทีย่ ว วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะการบริการและการท่องเทีย่ ว วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะการบริการและการท่องเทีย่ ว วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ :จีน
(หลักสูตรนานาชาติ)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
10
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39)
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
8. วิชาเคมี (รหัส 59)
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
54
วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง (มีใบรับรองจักษุแพทย์
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยนาไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ )

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

54

วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

30

วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

30

วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป

สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

45

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
119 คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ :จีน
(หลักสูตรนานาชาติ)
120 คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
121 คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝัง่
122

คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิง่ แวดล้อม

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
30
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 7.4 (รหัส 80) ความถนันทาง
ภาษาจีน
60
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39)
60
4. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
5. วิชาเคมี (รหัส 59)
6. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)
60
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39)
4. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)

46

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ)
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 15
หน่วยกิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
123 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาติ)
(วิทย์)
124

125

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาติ) (วิทย์)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
40
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39)

20

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาติ) (ศิลป์คานวณ)

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต

20
126
127

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาติ)
(ศิลป์ภาษา/ ปวช.)
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (วิทย์)

20

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2(รหัส 89)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39)

47

สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ
หรือ ชั้น ปวช. ทุกหลักสูตร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
128 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศิลป์คานวณ)
129

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

130

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

131

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา

132

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2(รหัส 89)
20
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)
12
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
12
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
9
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์

48

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต
สาเร็จการศึกษาชั้น ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
133 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.บ.)

134

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

135

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

136

โครงการจัดตัง้ คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
(วิทย์-คณิต / ปวช.)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
9
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
4. วิชา PAT 3 (รหัส 73) ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์
18
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
9
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
12
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์

49

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หรือ
3. สาเร็จการศึกษา ปวช. หลักสูตรเกษตรศาสตร์

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
137 โครงการจัดตัง้ คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาทรัพยากรประมง (วิทย์-คณิต / ปวช.)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
12
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์

138

โครงการจัดตัง้ คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

12

139

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

17

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์

50

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หรือ
3. สาเร็จการศึกษา ชั้น ปวช. หนักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/ ประมง
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ)
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
140 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
บัญชีบณ
ั ฑิต

141

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
11
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
และมีคะแนนขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า 20 คะแนน
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนขั้นตา่ ไม่น้อยกว่า 10
คะแนน
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ขั้นต่าไม่น้อยกว่า 10 คะแนน
17

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)

51

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ)
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต่ากว่า 2.00
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คานวณ)
มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรพณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
142 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
143

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว

144

โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทางธุรกิจ

145

โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
18
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
17
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
38
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29) และมีคะแนน
ขั้นต่าไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
9
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
3. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)

52

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
146 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
(วิทย์)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์

147

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
(ศิลป์คานวณ)

148

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์)

40

149

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์คานวณ)

20

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์

53

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 8
หน่วยกิต และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 8
หน่วยกิต และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
150 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
25
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
25
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์

151

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์คานวณ)

152

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(วิทย์)

25

153

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(ศิลป์คานวณ/ ปวช.)

25

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์

54

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 8
หน่วยกิต และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 8
หน่วยกิต และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
154 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
(วิทย์)

155
156

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
(ศิลป์คานวณ/ ปวช.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (วิทย์)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
20
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
20
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
25
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์

157

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (ศิลป์คานวณ)

15

158

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว
(ศิลป์ภาษา/ ท่องเทีย่ ว/ โรงแรม)

10

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
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คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 หรือ ปวช.
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 8
หน่วยกิต และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 8
หน่วยกิต และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
159 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
50
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์

160

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (วิทย์)

161

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลป์คานวณ)

5

162

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลป์ภาษา)

10

163

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

20

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)

56

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 ทุกแนวการเรียน

1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 8
หน่วยกิต และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต

สาเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 หรือ ปวช. หรือ กศน.

ลาดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา
164 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง
สาขาสถาปัตยกรรม (วิทย์)

165

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง
สาขาสถาปัตยกรรม (ศิลป์คานวณ)

จานวนรับ วิชาทีใ่ ช้ในการคัดเลือก /คะแนนขัน้ ตา่
15
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 4 (รหัส 74) ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์
4. วิชาภาษาไทย (รหัส 09)
5. วิชาสังคมศึกษา (รหัส 19)
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 29)
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)
5
1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์
3. วิชา PAT 4 (รหัส 74) ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัตเิ ฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

1. สาเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
2. มีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 8
หน่วยกิต และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

หมายเหตุ หากผูส้ มัครเข้าศึกษามีคณ
ุ สมบัตทิ างการศึกษาไม่ถกู ต้องครบถ้วนตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดและ/หรือสมัครผิดแผนการเรียน จะไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพือ่ คัดเลือกเข้าศึกษา
และ/หรือปรับตกสัมภาษณ์ทนั ที่
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