
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการรับนักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์”    
 ประจ าปีการศึกษา 2564 

----------------------------------------- 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่มีผล

การเรียนดีและก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ จึงได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” ประจ าปีการศึกษา 2564 จึงขอ
ประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.1   เป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ หรือส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
1.2   มีดัชนีเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ม.4-ม.6) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ รวม 6 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.55 รับ

เฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ต้องมีผลการเรียน (GPA) และจ านวนหน่วยกิต ดังนี้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) เท่ากับหรือมากกว่า 2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต) เท่ากับหรือมากกว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
(ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 

1.3   ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคทางการศึกษา  
1.4   มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหมั่นเพียร 

 

2.  จ านวนรับเข้าศึกษา  
รหัส ประเภทวิชา จ านวนรับสมัคร คุณสมบัติ 

10200 วิทยาศาสตร ์ 30 -มีดัชนีเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.55  
มีผลการเรียน (GPA) และจ านวนหน่วยกิต ดังนี ้ 
- สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 

เท่ากับหรือมากกว่า 2.50  
- สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต) 

เท่ากับหรือมากกว่า 2.50  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

(ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 

10201 ฟิสิกส ์ 10 
10202 ชีววิทยา 15 
10203 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 
10204 คณิตศาสตร ์ 10 
10205 เคมี 10 
10206 จุลชีววิทยา 15 
10207 สถิติ 10 
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รหัส ประเภทวิชา จ านวนรับสมัคร คุณสมบัติ 
10208 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 10 - มีดัชนีเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 

2.55 มีผลการเรียน (GPA) และจ านวนหน่วยกิต ดังนี้  
- สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต) เท่ากับหรือมากกว่า 2.50  
- สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วย

กิต) เท่ากับหรือมากกว่า 2.50  
- ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เทศ 

(ภาษาอังกฤษ) (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 

10209 เทคโนโลยชีีวภาพ 10 
10210 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 10 
10211 เคมี-ชีววิทยาประยุกต ์ 10 
10212 วัสดุศาสตร ์ 10 

 
3.  ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม 
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 

เป็นต้นไป 
ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยนัตัวตนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทาง
เว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

 
5-14 มกราคม 2564 

ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทางเวบ็ไซต์ https://e-
admission.psu.ac.th โดยระบบจะปดิเวลา 23.30 ในวันที่สิน้สุดการสมัคร 
รับสมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเวบ็ไซต์ที่  
https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันสิน้สุดการรับสมัคร 

5-14 มกราคม 2564 Upload เอกสารการสมัคร ผ่านระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th 
5-15 มกราคม 2564 - พิมพ์ใบสมัครจากระบบ และช าระเงินคา่สมัครโดยการ Scan QR code หรือ Barcode ผ่าน 

Mobile Application หรือ ตู้ ATM ของธนาคารตา่ง ๆ  เพื่อช าระเงินออนไลน์ในระบบ (ค่า
สมัคร 200 บาท) ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22.30 น. เท่านัน้ 

29 มกราคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ http://www.regis.sci.psu.ac.th/ 
7 กุมภาพันธ์ 2564  สอบสัมภาษณ ์ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ทาง http://www.regis.sci.psu.ac.th/ 
22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยนืยนัสิทธิ์ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ 

http://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
26 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ประกาศรายชื่อผู้ยนืยนัสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์  

https://entrance.psu.ac.th 
ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
ส านักการศึกษาและนวัตกรรม

การเรียนรู ้

 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  

http://student.mytcas.com/
http://www.regis.sci.psu.ac.th/
http://www.regis.sci.psu.ac.th/
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4. เอกสารการสมัคร  
ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตรงกับเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะฯก าหนดไว้หรือไม่ หาก

คณะฯ ตรวจพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่พิจารณา  
4.1 เอกสารการสมัคร 

       4.1.1 ระเบียนการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉบับส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ชุด  
       4.1.2 ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
       4.1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
       4.1.4 หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครสอบ ปิดผนึกโดยอาจารย์ประจ าชั้น/ 
อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดท้ายประกาศ  
       4.1.5 ส าหรับเอกสารตามข้อ 4 ขอให้ Upload ผ่านระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th 
ระหว่างวันที่ 5-14 มกราคม 2564 

 
5. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 

       5.1 คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกนักเรียน ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ โดยการคัดเลือกจาก
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดในข้อ 1.1-1.4 หากสมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะไม่ได้
รับการพจิารณาคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
       5.2 การสอบสัมภาษณ์  folio ผู้สมัคร (ให้น า folio มาในวันสอบสัมภาษณ์) และข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร 

การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. การประกาศผล 
การประกาศผลการคัด เลื อกในแต่ละขั้ น ตอน สามารถติดตามได้ที่ เ ว็บ ไซต์คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ) ได้ที่ http://www.regis.sci.psu.ac.th/ และทางเว็บไซต์ศูนย์
รับนักศึกษาและการทดสอบ https://entrance.psu.ac.th  

 

https://e-admission.psu.ac.th/
http://www.regis.sci.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac.th/






 หนงัสอืรบัรองความประพฤตแิละความเหมาะสมในการสมคัรสอบ 
 

โรงเรยีน.............................................................................. 
 

วันที่............เดือน..............................พศ.............ศศ 
 

ข้าพเจ้า..................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศอาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยท์ี่ปรึกษาของ 
 

 นาย  นางสาว ...............................................................นามสก ลศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
 
เลขประจ าตัวประชาชน  -     -      -    -  
 
นักเรียนชัน้มัธยม.ึกษาปีที่..........................................ศแผนการเรียน..........................................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ขอรับรองว่านักเรยีนผู้นี้ เป็นผู้มคีวามประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครสอบ ดังนี ้
 

ด้านความประพฤติ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

 
ด้านวิชาการ (5 รายวิชา ประกอบด้วย กล ่มวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต.าสตร์และภาษาอังกฤษ) 

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
 

ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี).............................................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

 
(ลงชื่อ)ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ...............ศศศศศศศศศศศศ 

 
(ศศศศศศศศศศศ...........ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ) 
อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยท์ี่ปรกึษา 

 
หมายเหต  : 1.ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ประจ าชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนทีส่มัครสอบ 
  2.อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยท์ี่ปรึกษาปิดผนึกหนังสือรับรองนีแ้ละให้นักเรียนแนบไปพร้อมกับใบสมัครด้วย 

เอกสารคู่ใบสมัคร - ลับ - 




