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(เอกสารประชาสมัพันธ)์   
 

   โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 
       โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2561) และวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561) 

(โครงการรับตรงร่วมกัน  รอบที่ 3) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม  และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  หรือ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)    
ทั้งนี้   ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/
สาขาวิชาเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร  
และข้อ 3  ตารางแสดงคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ)        
 1.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไมต่่ ากว่า 2.00 หรือ ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด
ไว้ในข้อ 2 ของเอกสารนี้     
 1.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing-house ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2561 ไว้แล้ว 
 1.4 เป็นผู้ทีม่ีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค   หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพ   
 1.5  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี   
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร   
 2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่) 
 ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีรายละเอียดดังนี้  
 (1) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมรวมกัน  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

(2)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่ต่ ากว่า 2.75  
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 2.2 คณะวิทยาศาสตร์  (หาดใหญ่) 
   รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

 2.3 คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) 
  (1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ไม่ต่ ากว่า 2.75   
   (2) เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน ดังนี้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  (3) มีผลการเรียน (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ ได้แก่  ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในแต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ ากว่า 2.75 
    (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและไม่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
แบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานไปยื่นในวัน
สอบสัมภาษณ์) 
 

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

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

แผนการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ)    เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  หรือ ต้อง
ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต  
   (2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

 2.7 คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่) 

  (1) รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 

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

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

หน่วยกิต 

   (2)  ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพ

สมบูรณ์แข็งแรง   และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ หรือตาบอดสีที่มีระดับปานกลางขึ้นไป       

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย   

 

 2.8 คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่) 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 2 สาขาดังต่อไปนี้  
ได้แก่ ภาษาไทยประยุกต์ และ ภาษาจีน 
 

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

 2.10 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (หาดใหญ่) 
    รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นวิทยาศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิต         
ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (2) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต 
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  2.11 คณะเทคนิคการแพทย์  (หาดใหญ่) 
  (1) รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
  (2) ต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตา
บอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่งผลการ
ตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจ     
ตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์ 
  (3) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

 2.12 คณะศึกษาศาสตร์  (ปัตตานี) 
  (1)  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป,   วิชาเอกเคมี, 
วิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอกฟิสิกส์ รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์  เท่านั้น คือ  ต้องมีผลการเรียน
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  เมื่อจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (2) วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา  
    - รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
    - มีการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ 
   (3) วิชาเอกพลศึกษา รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    และต้องมี
ความสามารถทางด้านกีฬาและมีใบรับรองความสามารถด้านกีฬา  การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะประเมิน
ความสามารถทางด้านกีฬาจากเอกสารใบรับรองและบุคลิกภาพโดยรวม 
  (4) วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการศึกษา และจิตบริการตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก าหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตก
สัมภาษณ์ 
  (5) วิชาเอกภาษาไทย  
   - มีผลการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต   
   - ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามที่คณะก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ใน
รอบการสอบสัมภาษณ์ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
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   (6) วิชาเอกจิตวิทยา   
    - นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (กรณีมีความประสงค์จะเลือก
ศึกษาแขนงจิตวิทยาคลินิก หรือแขนงจิตวิทยา) ต้องมีผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  22 หน่วย
กิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต   
    - นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาแผนการเรียนศิลปศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (กรณีจะเลือกศึกษาแขนง
จิตวิทยา) ต้องมีผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  (7) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
   - เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 
และต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (รวม
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม) โดยมีผลการเรียนในกลุ่มสาระไม่ต่ ากว่า 2.75 
   - การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่าน
เกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 

 2.13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (วิทยาเขตปัตตานี) 
   (1)  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน เน้นด้านวิทยาศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่
น้อยกว่า  22 หน่วยกิต และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 (2)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ หรือ สายศิลปศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต  หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
   (3) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สามารถสมัครเข้าศึกษาใน 3 สาขา
ดังต่อไปนี้  ได้แก่ บริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาและศาสนา 
 

 2.14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาปัตตานี) 

   รับเฉพาะผู้ที่เรียน เน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตใน 3 

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

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

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

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

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

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

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

วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  

2.20 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) 
 (1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ- 

สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   (2)  สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่เข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ศิลป์-ค านวณ) 
    (3)  รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) โดย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 
หลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.25   ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่อไปนี้   
    (3.1)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  
    (3.2)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ พณิชยการ 
    (3.3)  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 2.22 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม(สุราษฎร์ธานี)  
   (1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน สาขาวิชา    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
และสาขาวิชาทรัพยากรประมง  รับผู้ที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  
ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
   (2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ประเภทวิชา/หลักสูตร เกษตรศาสตร์     
   (3) สาขาวิชาทรัพยากรประมง   รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภท
วิชา/หลักสูตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และ ประมง 
   (4) สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม   รับผู้ที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้อง
เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
   (5)  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายวิทยาศาสตร์  สาย    
ศิลปศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษา
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกั นไม่ น้อยกว่า  22 
หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 

 2.23 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) 
    (1) สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
ศึกษาสายวิทยาศาสตร์   สายศิลปศาสตร์(ศิลป์ค านวณ) และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติม รวมกันไม่ น้อยกว่า  22 หน่วยกิต หรือต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
   (2) สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา/
หลักสูตรพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ 
    (3) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที ่ยว   สาขาวิชาภาษาอังกฤษการสื่อสารทางธุรกิจ   และ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ  รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน และโครงการโรงเรียนเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์  
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 2.24 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) 
      (1) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง   
สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการบัญชี  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2533) สายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์ค านวณ หรือผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้อง
ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต หรือ ต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   (2) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช. )  สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการ
จัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ 
 

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

 
 

3.  คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ จ านวนรับ วิชาที่ใช้คัดเลือก และเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าแต่ละรายวิชา 
       มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้  โดยก าหนดคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ วิชาที่ใช้คัดเลือก
และเกณฑ์ร้อยละขั้นต่ าแต่ละรายวิชา  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   

 
 
 
 

หมายเหตุ  ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดตามรายละเอียดการรับสมัครทางเว็บไซต์ 
www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือน เมษายน 2561 

 
 
 

        งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       โทร. 074 289255-8 โทรสาร 074 289259 
 
 



 

จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

 คณะวิศวกรรมศำสตร์  หำดใหญ ่

 วิศวกรรมศาสตร์ (เรียนทีห่ำดใหญ่) 10101 90 25 √ √ √ √ √

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (เรียนทีภ่เูก็ต) 30401 30 25 √ √

 คณะวิทยำศำสตร์ หำดใหญ่

ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ 10200 60 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 คณะพยำบำลศำสตร์ หำดใหญ่

 พยาบาลศาสตร์ 10401 5 20  30 √ √ √ √ √ √ √

 คณะวิทยำกำรจดักำร หำดใหญ่

 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 10501 2 50 20 20

  การตลาด  10502 2 50 30  

  การเงิน  10503 2 50 30 15 15 20

การจัดการทรัพยากรมนษุย์  10504 2 50 30

การจัดการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ)  10505 3 50 30

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

 (เอกสำรประชำสัมพันธ์)
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  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561

ตำรำงแสดง คณะ/สำขำวชิำ รหัส จ ำนวนรับ รำยวชิำที่ใช้และเกณฑ์กำรคัดเลือก ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ในมหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์    

โครงกำรรับตรงร่วมกัน (รอบที่ 3) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะวิทยำกำรจดักำร หำดใหญ ่(ตอ่) 

 บญัชีบณัฑิต 10506 3 50 30

 การจัดการโลจิสติกส์ 10508 2 50 30

10509 2 50 30

 คณะวิทยำกำรจดักำร หำดใหญ่

ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 10510 1 50 20 √ √ 20

การตลาด 10511 1 √ √ √ √ √

การเงิน 10512 1 50 30 15 15 20

การจัดการทรัพยากรมนษุย์ 10513 1 √ √ √ √ √

การจัดการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) 10514 2 √ √ √ √ 30

 บญัชีบณัฑิต 10515 2 √ √ √ √ √

การจัดการโลจิสติกส์ 10516 1 √ √ √ √ √

10517 1 √ √ √ √ √

 คณะวิทยำกำรจดักำร หำดใหญ ่  

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10507 5 30 √ √ √ √

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

การจัดการประชุมนทิรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเปน็

รางวัล

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ศิลปค์ ำนวณ/ คณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ)

         การจัดการประชุมนทิรรศการและการท่องเที่ยว-    

                                               เพื่อเปน็รางวัล

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 ทกุแผนกำรเรียน 



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิหำดใหญ่

 สัตวศาสตร์ 10602 6 √ √ √ √ √ √ √ √

 วาริชศาสตร์ 10603 8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 พืชศาสตร์ 10604 3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 พัฒนาการเกษตร 10605 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 การจัดการศัตรูพืช 10606 6 √ √ √

 ปฐพีศาสตร์ 10607 6 √ √ √

 คณะอุตสำหกรรมเกษตร หำดใหญ่

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 10901 20 30 30 30 √ √ √ √

 เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภณัฑ์ 10902 10 30 30 30 √ √ √ √

 การจัดการเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 10903 10 30 30 30 √ √ √ √

 คณะศิลปศำสตร์ หำดใหญ่

 ภาษาไทยประยุกต์ 11001 10 40 50 30 30

 ภาษาจีน 11003 10 50 80/จีน=30 30 30 30

 คณะศิลปศำสตร์ หำดใหญ่

 ภาษาองักฤษ 11002 5 50 30 30 35

 ชุมชนศึกษา 11104 10 40 20 50 30

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 ทกุแผนกำรเรียน 

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 ทกุแผนกำรเรียน และ นักเรียน ปวช.3



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะนิตศิำสตร์ หำดใหญ่

 นติิศาสตร์ (ภาคปกติ) 11101 30 30 30 30 √ √

 นติิศาสตร์ (ภาคสมทบ) 11102 30 30 30 30 √ √

 คณะนิตศิำสตร์ หำดใหญ่

 นติิศาสตร์ (ภาคปกติ) 11103 30 30 30 30 √ √

 นติิศาสตร์ (ภาคสมทบ) 11104 30 30 30 30 √ √

 คณะเศรษฐศำสตร์ หำดใหญ่

 เศรษฐศาสตร์ 11201 3 30 20 25 25

 คณะเศรษฐศำสตร์ หำดใหญ ่ 

 เศรษฐศาสตร์เกษตร 11202 5 30 20 √ 25 25

 คณะกำรแพทยแ์ผนไทย หำดใหญ่

 การแพทย์แผนไทย 11301 40 20 30 25

 คณะเทคนิคกำรแพทย ์หำดใหญ่

 เทคนคิการแพทย์ 11401 4 30 35 25 35 35 30

 วิทยำลยันำนำชำต ิหำดใหญ่

 ดิจิทัลมเีดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 11501 20 25

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์ , แผนกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ศิลปค์ ำนวณ/ คณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ)

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์  

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร,์  แผนกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ศิลปค์ ำนวณ / คณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ)

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

  และ นักเรียน ปวช.3 (คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ, ศิลปกรรม)

  รับนักเรียนชัน้ ม.6   แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์  

  รับนักเรียนชัน้ ม.6   แผนกำรเรียนศิลปศำสตร์ 



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

โครงกำรฯ วทิยำลยัเทคโนโลยยีำงพำรำไทย-จีน หำดใหญ่

วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (วศ.บ.) 11701 20 25 √ √ 30 √ √ √ √

 คณะศึกษำศำสตร์ ปตัตำนี

 คณิตศาสตร์ 20101 3 30 40 30 15 20 20 20 15

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 20102 3 30 40 30 15 20 20 20 15

 วิชาเคมี 20103 3 30 40 30 15 20 20 20 15

   ชีววิทยา 20104 3 30 40 30 15 20 20 20 15

 ฟิสิกส์ 20105 3 30 40 30 15 20 20 20 15

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมนิทางการศึกษา 20106 1 30 20 20 40 30 15

 พลศึกษา 20107 1 30 40 30 15

 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 20109 1 30  30 15

 จิตวิทยา 20112 1 20 20 20  

 คณะศึกษำศำสตร์ ปตัตำนี   

  ภาษาไทย 20113 4 30 40 40 20 15 20

ภาษาองักฤษ 20114 3 30 40 30 30 15 20

 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 20119 1 30  30 15

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

 รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6  สำยสำมญั

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี ปตัตำนี  

 เทคโนโลยียาง 20201 60 25 20 15 20 20 20 15

 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 20202 60 25 20 15 15 15 15 15

 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)์ 20203 60 25 20 15 15 15 15 15

 เทคโนโลยีการประมง  20204 60 25 20 15 15 15 15 15

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20206 60 25 20 15 20 20 20 15

 เคมี-ชีววิทยา 20207 60 25 20 15 20 20 20 15

 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 20208 60 25 30 20 20 30 30 30

   เคมอีตุสาหกรรม 20209 60 25 20 15 20 20 20 15

 ฟิสิกส์ 20210 60 25 20 15 20 20 20 15

 วิทยาศาสตร์นเิทศ 20211 60 25 20 15 20 20 20 15

 โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 20212 60 25 30 20 20 30 30 30

 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ปตัตำนี 

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

 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ปตัตำนี 

 การจัดการสารสนเทศ 20304 30 30 √ √ √ √

 การจัดการสารสนเทศ 20326 30 30 √ √ √ √

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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  รับนักเรียน ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

 รับนักเรียน ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร,์  แผนกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ศิลปค์ ำนวณ/ คณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ)

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ปตัตำนี  

บริหารธุรกจิ 20302 30 30 20 √ √ √ √

บริหารธุรกจิ 20324 30 30 20 √ √ √ √

สังคมสงเคราะห์ 20321 25 30 25 25 25 25 25

 เศรษฐศาสตร์ -เศรษฐกจิอาเซียน 20322 30 30 35 25 25 25 25

    เศรษฐศาสตร์ -เศรษฐกจิอาเซียน 20325 30 30 35 25 25 25 25

 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ปตัตำนี  

สังคมวิทยา 20306 60 30 √ √ √

มานษุยวิทยา 20307 60 30  √ √ √

พัฒนาสังคม 20308 50 30 √ √ √

 ภาษาและวรรณคดีไทย 20309 30 30 √ √ √

 ภาษาเกาหลี 20312 50 30 √ √ √

 ภาษามลายู 20313 30 30 √ √ √

 มลายูศึกษา 20314 50 30 √ √ √

 ภาษาญี่ปุน่ 20315 50 30 √ √ √

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร,์ แผนกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ศิลปค์ ำนวณ หรือ คณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ)

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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 รับนักเรียน ม.6 สำยสำมญั 



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ปตัตำนี 

ภาษาอาหรับ 20316 40 30 √ √ √

ภาษาอาหรับธุรกจิ 20317 40 30 √ √ √

  ภาษาองักฤษ 20319 30 30 √ √ 30

ภาษาฝร่ังเศส 20318 30 30 √ √ √

ภาษาเยอรมนั 20320 30 30 √ √ √

 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ปตัตำนี  

 ประวัติศาสตร์ 20305 30 25 √ √ √  

 ปรัชญาและศาสนา 20323 50 25 √ √ √

 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ปตัตำนี  

บริหารธุรกจิ 20329 10 30 20 √ √ √

 คณะศิลปกรรมศำสตร์ ปตัตำนี

 ทัศนศิลป์ 20501 15 √ √ √ √ √

 ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 20502 15 √ √ √ √ √

 ออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกาย 20503 15 √ √ √ √ √

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย
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 รับนักเรียน ม.6 สำยสำมญั 

  รับนักเรียนระดบั ปวช.ทกุสำขำ

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 สำยสำมญั  และนักเรียน  ปวช.ทกุสำขำ

  รับนักเรียนชัน้ ม.6  สำยสำมญั  และ นักเรียน ปวช.ทกุสำขำ

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 วิทยำลยัอิสลำมศึกษำ ปตัตำนี

  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอสิลาม 20401 40 √ √  √

 อสิลามศึกษา 20402 40 √ √ 81/อาหรับ

 อสิลามศึกษา (นานาชาติ) 20403 40 √ √ 81/อาหรับ √

 การสอนอสิลามศึกษา 20404 20 √ √ √ 81/อาหรับ

 กฎหมายอสิลาม 20405 40 √ √ 81/อาหรับ

 ตะวันออกกลางและภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสาร 20406 40 √ √ 81/อาหรับ

 คณะวิทยำกำรสือ่สำร ปตัตำนี 

  นเิทศศาสตร์ 20601 15 30  √ 30 √

 นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือ  20603 10 30   √ √ √    

 คณะวิทยำกำรสือ่สำร ปตัตำนี 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการจัดการ 20602 10 30 30 √ √ √ √

 คณะรัฐศำสตร์ ปตัตำนี

 การปกครอง 20701 10 30 √ √ 30

 การปกครองท้องถิน่ 20702 10 30 √ √ 30

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 20703 10 30 √ √ 30 √

 นโยบายสาธารณะ 20704 10 30 √ √ 30

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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  รับนักเรียนชัน้ ม.6 สำยสำมญั   

  รับนักเรียนชัน้ ม.6  สำยสำมญั  และ นักเรียน ปวช. ทกุหลกัสตูร

  รับนักเรียนชัน้ ม.6  สำยสำมญั  

  รับนักเรียนชัน้ ม.6  สำยสำมญั  และ นักเรียน ปวช.

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะพยำบำลศำสตร์ ปตัตำนี

พยาบาลศาสตร์ 20801 15 40 30 30

 คณะกำรบริกำรและกำรทอ่งเทีย่ว ภเูก็ต

 การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 30101 27 30  

 การจัดการการบริการ (นานาชาติ) 30102 27 30  

 การจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) 30103 27 30  

 คณะกำรบริกำรและกำรทอ่งเทีย่ว ภเูก็ต

 การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) 30104 27 30

 การจัดการการบริการ (นานาชาติ) 30105 27 30

 การจัดการนวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ) 30106 27 30  

 คณะวิเทศศึกษำ ภเูก็ต

 วิเทศธุรกจิ - จีน (นานาชาติ) 30201 54 √  80/จีน √ √ √ √

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

 ไทยศึกษา (นานาชาติ) 30203 12 √  √ √ √  

 วิเทศศึกษา (นานาชาติ) 30205 12 √ 83/เกาหลี √ √ √

 ยุโรปศึกษา : องักฤษ-ฝร่ังเศส (นานาชาติ) 30207 12 √ 77/ฝร่ังเศส √ √ √

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

  รับนักเรียนชัน้ ม.6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร์ 

  รับนักเรียน ม.6  แผนกำรเรียนศิลปศำสตร์  

  รับนักเรียนชัน้ ม.6  สำยสำมญั, นักเรียน ปวช. ประเภทวิชำพำณชิยกรรม บริหำรธุรกิจ และ อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

  คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ภเูก็ต

 เทคโนโลยีภมูสิารสนเทศส่ิงแวดล้อม 30303 90 √ √ √ √

 เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม 30304 90 √ √ √ √ √ √

  วิทยำลยักำรคอมพิวเตอร์ ภเูก็ต

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30301 90 √ √ √

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 30302 90 √ √ √

   ธุรกจิอเิล็กทรอนกิส์ 30305 45 √ √ √

  วิทยำลยักำรคอมพิวเตอร์ ภเูก็ต

 ธุรกจิอเิล็กทรอนกิส์ 30306 45 √ √  √ √

                               2.  ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

                              4.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561

                                     - ประเภทวิชำอุตสำหกรรม ไฟฟ้ำ และอิเลก็ทรอนิกส ์   

                                     - ประเภทวิชำพำณชิยกรรม/ บริหำรธุรกิจ  พณชิยกำร 

                                     - ประเภทวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
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                               3.  คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม  และวิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์  รับนักเรียน ปวช. * ต้องมีผลกำรเรียนรวม 5-6 ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ 2.25  และส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรดังน้ี

 รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร์ และนักเรียน ปวช.*  

 รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนสำยศิลปศำสตร์ (ศิลปค์ ำนวณ / คณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ) และ นักเรียน ปวช.*  

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

 รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร์ และนักเรียน ปวช.*  



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม 40102 120 √ √ √

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 40103 135 √ √ √

 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมยางพารา 40104 120 √ √ √

 เคมเีพื่ออตุสาหกรรม 40105 105 √ √ √

 เทคโนโลยีอาหาร 40106 30 √ √ √

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

 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 40108 40 √ √ √

 ส่ิงแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืน 40109 30 √ √ √

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40101 120 √ √ √

 ทรัพยากรประมง 40111 120 √ √ √

 รับนักศึกษำ ปวช. หลกัสตูร

 เกษตรศำสตร์

 เพำะเลีย้งสตัว์น้ ำ  ประมง

                    4.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561

                     3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยอุีตสำหกรรม  รับนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบั ปวช. *  หลกัสตูรดงัน้ี

                                                 สำขำวิชำ

 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร

สำขำวิชำทรัพยำกรประมง
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 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  สุรำษฎร์ฯ    รับนักเรียนชัน้ ม.6 เน้นสำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร์  

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  สุรำษฎร์ฯ    รับนักเรียนชัน้ ม.6 เน้นสำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร์  และนักเรียน ปวช. * 

    หมำยเหตุ      1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

                     2.  ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 ระบบสารสนเทศ 40110 30 √ √  √ √ √

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจดักำร สรุำษฎร์ธำนี   

เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 40201 30 √ √

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจดักำร สรุำษฎร์ธำนี   

  และ นักเรียน ปวช. *

 พัฒนาธุรกจิ 40203 30 √ √ √ √ √

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจดักำร สรุำษฎร์ธำนี   

 ภาษาเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ 40204 30 √ √ 20

 การจัดการรัฐกจิ 40205 30 √ √ √

 การจัดการธุรกจิการท่องเที่ยว 40206 30 √ √ √ √ √

 รับนักศึกษำ ปวช. หลกัสตูร

พณชิยกรรม บริหำรธุรกิจ

                         2.  ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

                         3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561

                         4.  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจดักำร  รับนักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำระดบั ปวช. *  หลกัสตูรดงัน้ี

                                                                        สำขำวิชำ

 พัฒนำธุรกิจ
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 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  สุรำษฎร์ฯ   รับนักเรียนชัน้ ม. 6 สำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร,์ สำยกำรเรียนคณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ (ศิลปค์ ำนวณ),   

  รับนักเรียนชัน้ ม. 6 สำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร,์ สำยกำรเรียนคณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ (ศิลปค์ ำนวณ),   

  รับนักเรียนชัน้ ม. 6 สำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร,์ สำยกำรเรียนคณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ (ศิลปค์ ำนวณ),   

  รับนักเรียนทกุแผนกำรเรียน  

    หมำยเหตุ          1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะพำณชิยศำสตร์และกำรจดักำร ตรัง   

  และ นักเรียน  ปวช. ทกุแผนกำรเรียน

 การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 50103 15 √ √ √ √ √

 การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 50112 15 √ √

 คณะพำณชิยศำสตร์และกำรจดักำร ตรัง  

  และ นักเรียน  ปวช. ทกุแผนกำรเรียน

 ศิลปะการแสดงและการจัดการ 50110 10 √   √  √

 คณะพำณชิยศำสตร์และกำรจดักำร ตรัง  

 การประกนัภยัและการจัดการความเส่ียง 50101 10 √ √ √ √ √

 การประกนัภยัและการจัดการความเส่ียง 50111 10 √ √

 การบญัชี 50104 20 √ √ √ √ √

 การบญัชี 50113 20 √ √

 การตลาด 50105 15 √ √ √ √ √

 การตลาด 50114 15 √ √

                           2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

  รับนักเรียนชัน้ ม. 6 สำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร,์ สำยกำรเรียนคณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ (ศิลปค์ ำนวณ),   

    หมำยเหตุ            1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำ

                           3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561
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 สำยกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ภำษำตำ่งประเทศ)  

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 เน้นสำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร์ , สำยกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ศิลปค์ ำนวน/ คณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ)  

  รับนักเรียนชัน้ ม. 6 สำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร,์ สำยกำรเรียนคณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ (ศิลปค์ ำนวณ),   



จ ำนวน

รับ 85 71 72 73 74 75 76 77-83 09 19 29 39 45 59 69 89 99

 GAT   คณติ  วิทย์   วิศว สถำปตัย์ ครู  ศิลป-  ภำษำ  ไทย สงัคม อังกฤษ คณติ เคมี ชวีวิทยำ ฟิสกิส์ คณติ วิทย์

กรรม ตปท. (วิทย์) (ศิลป)์ (ศิลป)์

คณะ / ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/แขนงวิชำ รหสั

รำยวิชำทีใ่ชคั้ดเลอืก    และเกณฑ์ร้อยละ( % )ขัน้ต่ ำ

กำรสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภำพันธ์ 2561) กำรสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ (สอบมนีำคม 2561)

 คณะพำณชิยศำสตร์และกำรจดักำร ตรัง  

 การจัดการ การท่องเที่ยว 50106 10 √ √    

 การจัดการ การท่องเที่ยว 50115 10 √ √ √

 การจัดการ การท่องเที่ยว 50116 10 √ √ √ √ √

 คณะพำณชิยศำสตร์และกำรจดักำร ตรัง  

 การจัดการรัฐกจิ 50108 20 √ √   √

 ภาษาองักฤษธุรกจิ 50109 7 √ √

 ภาษาองักฤษธุรกจิ 50117 7 √ √ √

   ภาษาองักฤษธุรกจิ 50118 7 √ √  √ √ √

 คณะสถำปตัยกรรมศำสตร์ ตรัง

 สถาปตัยกรรม 50201 10 √ √ √ √ √ √ √

                               2. ตัวเลข ทีป่รำกฎในช่องวิชำใด ๆ หมำยถึง ใช้วิชำน้ัน ๆ ในกำรคัดเลือก และจะต้องได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ (%) ขัน้ต่ ำตำมตัวเลขทีป่รำกฎด้วย

 สำยกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ภำษำตำ่งประเทศ) และ สำยกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ทอ่งเทีย่ว/โรงแรม)

 รับนักเรียนชัน้ ม. 6 สำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร,์ สำยกำรเรียนคณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ (ศิลปค์ ำนวณ),   

  รับนักเรียนชัน้ ม.6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณติศำสตร์

    หมำยเหตุ              1.  เครือ่งหมำย   ปรำกฎในช่องวิชำใดๆ หมำยถึง ใช้รำยวิชำน้ันๆ ในกำรคัดเลือก แต่ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ร้อยละ ( %) ขัน้ต่ ำ

                               3.  ข้อมูลข้ำงต้นอำจมีกำรเปลีย่นแปลง  โปรดติดตำมรำยละเอียดกำรรับสมัครทำงเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th ประมำณเดือน เมษำยน 2561

 สำยกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ภำษำตำ่งประเทศ),   สำยกำรเรียนศิลปศำสตร์ (ศิลปท์ัว่ไป)  
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 รับนักเรียนชัน้ ม. 6 สำยกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณติศำสตร,์ สำยกำรเรียนคณติศำสตร-์ภำษำอังกฤษ (ศิลปค์ ำนวณ),   


