
การคดัเลอืกนกัเรยีนใน 14  จงัหวดัภาคใต ้
เขา้ศกึษาใน ม.สงขลานครนิทร ์

ภายใตก้ารคดัเลอืก  โดยวธิรีบัตรง ( โควตาภูมภิาค )
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รอบที� 1 การรบัดว้ย Portfolio (รบัผา่นสถาบนั)

ครั�งที� 1/1 
รบัสมคัรและคดัเลือก 
1 ต.ค.60 – 30 พ.ย.60 
Clearing House 15-19 ธ.ค.60 
ประกาศผล 22 ธ.ค.60

ครั�งที� 1/2 
รบัสมคัรและคดัเลือก 
22 ธ.ค.60 - 28 ก.พ.61
Clearing House 19–22 มี.ค.61
ประกาศผล 26 มี.ค.61

รอบที� 2 การรบัแบบโควตาที�มกีารสอบขอ้เขยีน 
หรอืขอ้สอบปฏบิตั ิ(รบัผ่านสถาบนั)

ประกาศเกณฑก์ารสอบ การรบัสมคัร และดําเนินการเดอืน ธ.ค. 60 – เม.ย 61   
ผูส้มคัรยนืยนัสทิธิ � Clearing House วนัที� 3-6 พ.ค. 61
ประกาศผล วนัที� 8 พ.ค. 61

รอบที� 3 รบัตรง
รว่มกนั

(รบัผ่าน TCAS)

ประกาศเกณฑก์ารสอบ การรบั
สมคัร และดําเนินการ 9-22 
พ.ค 61 
ผ ูส้มคัรยืนยนัสทิธิ� Clearing 
House 26-28 พ.ค.61 
ประกาศผล 8 มิ.ย.

รอบที� 4
Admission
(รบัผ่าน TCAS)

รบัสมคัร 6-10 มิ.ย.
ประมวลผล 26 มิ.ย.
สง่รายชื�อเพื�อสมัภาษณ ์8 ก.ค.
ประกาศผล 13 ก.ค.

รอบที� 5 รบัตรง

อสิระ (รบัผ่าน
สถาบนั)

ดําเนินการใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน ก.ค.

สถาบนัจดัสอบเองได้

ตารางสอบ
24-27 ก.พ. 61 GAT/PAT   ประกาศผล 5 เม.ย. 61
3-4 มี.ค. 61 ONET             ประกาศผล 3 เม.ย. 61
17-18 มี.ค. 61 วิชาสามญั  ประกาศผล 12 เม.ย. 61
วนัอื�นๆ ระหว่าง 1 มี.ค. – 12 เม.ย. 61 วิชาเฉพาะ (กสพท และอื�นๆ เช่น ศิลปะ นาฏศิลป์ การแสดง)

ปฏทินิสอบคดัเลอืก ปีการศกึษา 2561



TCAS : THAI UNIVERSITY CENTRAL ADMISSION SYSTEM



http://admission.cuas.or.th/tcas/round2.php



สาํนักจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก Quacquarelli Symonds หรือ QS 
จากประเทศองักฤษ ได้ประกาศการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัชั �นนํา
ของโลก ประจาํปี 2018 (QS World University Rankings® 2018) 

เป็นการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัจาก 84 ประเทศ 950 มหาวิทยาลยั
ทั �วโลก 

โดยพิจารณาจาก 6 ตวัชี�วดั คือ ชื�อเสียงทางวิชาการ ชื�อเสียงจากผู้
จ้างงาน อตัราส่วนจาํนวนนักศึกษาต่อจาํนวนอาจารย ์จาํนวน
งานวิจยัที�ถกูนําไปใช้อ้างถึง จากฐานข้อมูลของ Scopus บทความ
วิจยัที�ถกูนําไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี อตัราส่วนจาํนวนอาจารย์
ต่างประเทศ/นานาชาติ และ อตัราส่วนจาํนวนนักศึกษาต่างประเทศ/

นานาชาติ







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









ขั�นตอนการสมคัร







ขอ้แนะนําในการสมคัร 
• การลงทะเบยีน และ ขอรบัรหสัผ่าน (สําหรบัผูท้ี�ยงัไม่มรีหสัผ่าน หรอื ไม่ไดส้มคัร

โครงการกอ่นหนา้นี�)

• ขั�นตอนที� 1 : การสมคัรโครงการรบัตรง 14 จ. ภาคใต(้โควตาภูมภิาค)
- การอพัโหลดขอ้มูลของนักเรยีนที�คาดวา่จะเลอืกแพทยช์นบท

• ขั�นตอนที� 2 : การสมคัรเลอืก คณะ/สาขาวชิา 
(ระบุแผนการเรยีน  สาขาวชิา)

นกัเรยีนที�กาํลงัศกึษาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรชั �นปีที�3 (ปวช.3) สามารถ
สมคัรเขา้ศึกษาได ้เฉพาะ คณะ/สาขาวชิา ที�ระบุไวใ้น ภาคผนวก 2 เท่านั�น

1.   ใบ ปพ.1 ของชั �นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที�แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม.6 เทอม1)
 2.   บตัรประชาชนของผู้สมัคร 
 3.   ทะเบยีนบ้านที�ปรากฏ ชื�อ และ เลขประชาชนของผู้สมัคร  
 4   ทะเบยีนบ้านของบดิาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 



วชิาที�ใชส้าํหรับการคดัเลือก
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ภาษาไทย ภาษาไทย
บางคณะใหน้าํผลการ

สอบมายื�นในวนัสมัภาษณ์

สงัคมศึกษา สงัคมศึกษา

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

คณิตศาสตร์ 1(วทิย)์ คณิตศาสตร์ 2(ศิลป์)

เคมี วทิยาศาสตร์พื�นฐาน(ศิลป์)

ชีววทิยา  

ฟิสิกส์

       วชิาสามัญ 9 วชิา PAT

นักเรียนต้องมีผลคะแนนสอบของทุกรายวชิา(ในแต่ละชุดข้อสอบ)จึงจะได้รับการพจิารณาการคัดเลือก 



            แบ่งนกัเรยีนของแตล่ะโรงเรยีน ออกเป็น  กลุ่ม 1  และ  กลุ่ม 2  

• กลุ่ม 1    รบัจาํนวน  40%  ของที�นั�งโควตารบัตรง 14 จงัหวดัภาคใต(้โควตาภูมภิาค)

• กลุ่ม 2    รบัจาํนวน  60%  ของที�นั�งโควตารบัตรง 14 จงัหวดัภาคใต(้โควตาภูมภิาค)

   หากมทีี�นั�งเหลอืจากกลุม่ 1 ใหนํ้าที�นั�งเหลา่นั�นไปรวมรบัเพิ�มในกลุม่ 2   

• กลุม่ที� 1  :  นักเรยีนที�มสีทิธิ �อยู่ในกลุม่ที� 1  จะตอ้งเป็นผูม้ผีลการเรยีนดชันีเฉลี�ยสะสมในช ั�น
มธัยมศกึษาปีที� 4 – 6 เทอมที�1 อยู่ในลาํดบัที�สงูสดุ 10% แรก ของจาํนวนผูส้มคัร  ของแตล่ะ
โรงเรยีน (โดยไม่แยกสายการเรยีน) 

• กลุม่ที� 1 : นักเรยีนจะตอ้งมคีะแนนสอบขอ้เขยีน  (รวมทุกวชิาที�ตอ้งใชส้าํหรบัอนัดบัการเลอืก
แรก) ไม่ตํ �ากว่าร้อยละ 30 จงึจะจดัอยู่ในกลุม่ที� 1

• กลุม่ที� 1 : พจิารณาเฉพาะคณะ/สาขาวชิา ที�ไดเ้ลอืกไวเ้ป็นอนัดบัที� 1 เท่านั�น 



นกัเรยีนสามารถเลอืก คณะ/สาขา ได ้ 4  อนัดบัการเลือก
ค่าสมคัรเหมาจา่ย  (เลอืกอนัดบั คณะ/สาขาวชิา ไดส้งูสดุ 4 อนัดบั)   400   บาท 

หากผูส้มคัรประสงคจ์ะเรยีน สาขาแพทย ์ม.อ. สน. 10301-10305 ใหเ้ลอืกไดเ้พยีงรหสัเดยีว (อนัดบัเดยีว) 
เท่านั �น (ยกเว้นสาขา กายภาพบาํบดั และ รงัสีเทคนิค สามารถเลือกซ้อนกบัสาขา แพทย ์สน. 10301-10305 ได้)

 ผูส้มคัรแพทยช์นบท (สน. 10302 – 10305)  จะตอ้งเลอืกเป็นอนัดบั 1 เท่านั �น  และผูส้มคัรยงัตอ้งเรยีน 
ในโรงเรยีนที�ตั �งอยูใ่นพื�นที� ที�กาํหนดดว้ย

 - สาํหรับ สน. 10302 – 10304  ผูส้มคัร และ บดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครองตามกฏหมาย ตอ้งมภีูมลิาํเนาอยูใ่น

จงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัที�สมคัรต่อเนื�องไมน้่อยกวา่ 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมคัร

- สาํหรับ สน. 10305 ผูส้มคัร และ บิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองตามกฏหมาย ตอ้งมีภูมิลาํเนาอยูใ่นกลุ่มจงัหวดั 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที�สมคัรต่อเนื�องไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมคัร



•  - กลุ่ม ”โควตารวมจงัหวดั สงขลา สตลู พทัลงุ” (สน. 10302)   ผูส้มคัรตอ้งเป็น
นักเรยีนที�สําเรจ็การศกึษาขั�น มธัยมศกึษา ปีที� 4-6  ในโรงเรยีนที�ต ั�งอยู่ในกลุ่มจงัหวดัที�

สมคัร  ไดแ้ก ่จงัหวดั สงขลา สตลู พทัลงุ 

- กลุ่มโควตาเฉพาะจงัหวดั สตลู หรอื พทัลงุ   ผูส้มคัรตอ้งเป็นนักเรยีนที�สําเรจ็
   การศกึษาช ั�นมธัยมศกึษา ปีที� 4-6 ในโรงเรยีนที�ต ั�งอยู่ในจงัหวดัที�สมคัร ไดแ้ก ่
   จงัหวดัสตลู (สน. 10303) หรอื จงัหวดัพทัลงุ (สน. 10304)  

• - กลุ่มโควตาปัตตานี ยะลา นราธวิาส (สน. 10305) ผูส้มคัรตอ้งเป็นนักเรยีนที�สําเรจ็
การศกึษาขั�นมธัยมศกึษา ปีที� 4-6 ในโรงเรยีนที�ต ั�งอยู่ในพื �นที� 14 จงัหวดัภาคใต ้ 



การสมัภาษณ์

• หลกัฐานที�ระบุของแต่ละคณะ

• เงื�อนไขทางดา้นสุขภาพ





ตารางแสดง  รหัส คณะ/สาขาวชิา  ชุดวชิาสอบ  จํานวนรับ  และเกณฑ์ (%) ขั�นตํ�าของแต่ละวชิาที�ใช้คัดเลือกฯ โดยวธีิรับตรง  
ประจําปีการศึกษา  2561

ข้อสอบชุด A หมายถึงใช้รายวิชา ภาษาไทย สังคม องักฤษ 
คณิตศาสตร์1 (วิทย์)  เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ในการคัดเลือก    

แผนการเรียน : วทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์(วทิย์-คณติฯ)  
คณติศาสตร์-ภาษาองักฤษ(ศิลป์-คาํนวณ) 

 ศิลปศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ(ศิลป์-ภาษา)  
ศิลปศาสตร์-ทั�วไป ไทย/สังคม(ศิลป์ทั�วไป)

ข้อสอบชุด C หมายถึงใช้รายวิชา ภาษาไทย สังคม องักฤษ คณิตศาสตร์2 (ศิลป์) 
วิทยาศาสตร์(ศิลป์) ในการคัดเลือก    

นักเรียนต้องมผีลคะแนนสอบของทุกรายวชิา(ในแต่ละชุดข้อสอบ)จึงจะได้รับการพจิารณาการคดัเลือก

ตัวเลขที�ปรากฎในช่องวชิาต่างๆ  หมายถึง ใช้รายวชิานั�นๆ และยงัต้องผ่านเกณฑ์ %  ขั�นตํ�าตามตัวเลขที�ปรากฎด้วย

นักเรียนต้องมคุีณสมบตัแิละแผนการเรียนตรงกบัที� คณะ/สาขาวชิากาํหนด หากสมคัรผดิแผนการเรียน จะถูกปรับตกการ
สัมภาษณ์ 

















ขอบคณุครบั


