
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
รหัสมหาวิทยาลัย  01000  ชื่อ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รหัส
คณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing House รอบที่ 1/1 

รับ/ไม่รับ 
ใช้วิชา
เฉพาะ รายละเอียด 

จ านวน
รับ 

10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ รับนักเรียนทีม่ีผลการเรียนด ี รับ   1. Portfolio  14 

    
    

  

2.คะแนนสูงอยู่ในกลุ่ม 10% ของนักเรียน
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (มีหลักฐานแสดง) 

  

    

    

  

3. GPAX  รวม 4 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่่ากว่ า  3.50  และ GPA  กลุ่มสาระ
วิชา อังกฤษ ไม่ต่่ากว่า 2.75 
 คณิตศาสตร ์ ไม่ต่า่กว่า 3.00 
 วิทยาศาสตร์ ไมต่่่ากว่า 3.00   

    

    

  

4. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้ง 
สองข้างอย่างรุนแรง  และต้อง 
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบ
ถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรอง
แพทยเ์ป็นหลักฐาน)   

          5. สอบสัมภาษณ ์   
10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ ส่งเสริมผูม้ีคณุธรรม  

จริยธรรมฯ 
รับ 

  
1. GPAX  รวม 4 ภาคการศึกษา 
 ไม่ต่่ากว่า 2.75 
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2. Portfolio ครอบคลุม 4 ด้านดงันี้ 
- ความเป็นผู้น่า 
- มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึง
ประสงค ์
- การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
- เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
รณรงค์สารเสพติดทุกชนิด   
3. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่าง
รุนแรง  และต้องไม่มีความบกพรอ่ง
ทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาหรือฝึกปฏิบตัิในวิชาชีพ
พยาบาล (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน) 
4. สอบสัมภาษณ ์
 
 
 
 

  



รหัส
คณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing House รอบที่ 1/1 

รับ/ไม่รับ 
ใช้วิชา
เฉพาะ รายละเอียด 

จ านวน
รับ 

10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ ผู้มีความสามารถทางด้าน
กีฬา 

รับ 

  

1. GPAX   ไม่ต่่ากว่า 2.50  GPA  
กลุ่มสาระต่าง ๆ  ภาษาไทย/ภาษา 
อังกฤษ/คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์และ
สังคมศึกษา ไม่ต่่ากว่า 2.50 

4 

    

  

  

  

2. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้ง 
สองข้างอย่างรุนแรง  และต้อง 
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบ
ถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรอง
แพทย ์
เป็นหลักฐาน) 

  

          3. สอบสัมภาษณ ์   
10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ มูลนิธิส่งเสรมิโอลมิปิก

วิชาการฯ (สอวน.) 
รับ 

  

1. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้ง 
สองข้างอย่างรุนแรง  และต้อง 
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบ
ถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรอง
แพทย ์
เป็นหลักฐาน) 
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          2. สอบสัมภาษณ ์   

รหัส
คณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing  House รอบที่ 2 

รับ/ไม่รับ 
ใช้วิชา
เฉพาะ รายละเอียด 

จ านวน
รับ 

10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ รับตรง 14 จังหวัดภาคใต ้ รับ   1.คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา 127 

    (โควต้าภูมภิาค)     (ชุดวิชา  A  เน้นวิทยาศาสตร์)   

    

  

  

  

2. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้ง 
สองข้างอย่างรุนแรง  และต้อง 
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบ
ถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรอง
แพทย ์
เป็นหลักฐาน)   

          3. สอบสัมภาษณ ์   

       

  

 

 

            



3 

รหัส
คณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing  House รอบที่ 2 

รับ/ไม่รับ 
ใช้วิชา
เฉพาะ รายละเอียด 

จ านวน
รับ 

10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ โครงการไนติงเกล รับ   1. ก่าลังศึกษาช้ัน ม.6  และ GPA เท่ากับ
หรือมากกว่า 2.75 

10 

    (หมายเหต ุตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป จะคัดเลือก
นักศึกษาโครงการไนติงเกล   
เมื่อนักศึกษาก่าลังศึกษาใน
ช้ันปีท่ี 2 ของคณะพยาบาล 

    2. ใช้คะแนน จากการสอบวิชา 
สามัญ 9 วิชา(เน้นสายวิทยาศาสตร์) 
วิชาที่ใช้ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 
สังคมศาสตร ์ ภาษาไทย   ภาษา 
อังกฤษ  ชีววิทยา  เคม ี ฟิสิกส์ 
 

  

    ศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร์)     3. ฝึกปฏิบัติงานจาก รพ.ของ 
รัฐ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน 

  

          4. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้ง 
สองข้างอย่างรุนแรง  และต้อง 
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบ
ถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรอง
แพทย ์
เป็นหลักฐาน) 

  

          5. สอบสัมภาษณ ์   

10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ โครงการผลติและพัฒนา
บุคลากรภายใต้ความร่วมมือ 

รับ   1. PGAX  รวม 5 ภาคการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 2.75 

2 

  
  

ระหว่างมลูนิธิชัยพัฒนา 
และมหาวิทยาลัยสงขลา- 

    2. คะแนนสอบ วิชาสามญั 9 วิชา 
(ชุดวิชา A  เน้นวิทยาศาสตร์) 

  

  

  นครินทร ์     3. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้ง 
สองข้างอย่างรุนแรง  และต้อง 
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบ
ถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรอง
แพทย์เป็นหลักฐาน) 

  

          4. สอบสัมภาษณ ์   
 

    

 

 

 
    

 

 

 
    

 

 

 
    

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



4 
รหัส
คณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing  House รอบที่ 2 

รับ/ไม่รับ 
ใช้วิชา
เฉพาะ รายละเอียด 

จ านวน
รับ 

10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ กลุ่มนักเรียนศิษย์เกา่ 
โรงเรียนต่ารวจตระเวน
ชายแดนหรือบุตร ธิดา 
ข้าราชการต่ารวจตระเวน
ชายแดน (ด่าเนินการโดย
สภาการพยาบาล)  

รับ   1. GPA กลุ่มสาระต่าง ๆ 
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 นก. 
ส่าเรจ็ระดับสูงสุดของโรงเรียน 
ต่ารวจตระเวนชายแดน หรือ 
เป็นบุตรธดิาของข้าราชการ 
ต่ารวจตระเวนชายแดน 

2 

  

        2. มีภูมิล่าเนาในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
ของโรงเรียนต่ารวจตระเวนชาย 
ชายแดน ติดต่อไม่น้อยกว่า 5 ปี 

  

  
        3. ผลทดสอบ O-NET 5 กลุ่ม 

สาระหลัก/GAT/PAT2 
  

  

        4. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้ง 
สองข้างอย่างรุนแรง  และต้อง 
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบ
ถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรอง
แพทย์เป็นหลักฐาน) 

  

          5. สอบสัมภาษณ ์   
10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร ์ใน

การก่ากับดูแลของ
มหาวิทยาลยั (วมว.) 

รับ 

  

1. GPAX   รวม 5 ภาค ไมต่่่ากว่า 
3.50  GPA กลุ่มสาระต่าง ๆ 
คณิตศาสตร์ ไมต่่่ากว่า 3.50 
สังคมศาสตร์ ไม่ต่า่กว่า 3.50 

2 

    

  

    
2. คะแนนสอบ วิชาสาขา 9 วิชา 
(ชุดวิชา A  เน้นวิทยาศาสตร์)   

          

3. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่าง
รุนแรง  และต้องไม่มีความบกพรอ่ง
ทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาหรือฝึกปฏิบตัิในวิชาชีพ
พยาบาล (มีใบรับรองแพทย์ 
เป็นหลักฐาน)   

          4. สอบสัมภาษณ ์   

              

    

 

 

 

 
 

   



5 
รหัส
คณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing  House รอบที่ 2 

รับ/ไม่รับ 
ใช้วิชา
เฉพาะ รายละเอียด 

จ านวน
รับ 

10401 คณะพยาบาลศาสตร ์ โครงการคดัเลือกนักศึกษา 
ชาวไทยที่นับถือศาสนา 

รับ 
  

1. คะแนนสอบ สามญั 9 วิชา 
(ชุดวิชา A  เน้นวิทยาศาสตร์) 

1 

    

อิสลามในจังหวดัชายแดน
ภาคใต้เข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ตาม
โครงการของ
กระทรวงมหาดไทย 

   

2. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้ง 
สองข้างอย่างรุนแรง  และต้อง 
ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบ
ถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึก
ปฏิบัติในวิชาชีพพยาบาล (มีใบรับรอง
แพทย์เป็นหลักฐาน)  

          3. สอบสัมภาษณ ์   

รหัส
คณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing  House รอบที่ 3 

รับ/ไม่รับ 
ใช้วิชา
เฉพาะ รายละเอียด 

จ านวน
รับ 

10401 
คณะพยาบาลศาสตร ์

GAT/PAT และวิชาสามญั 9  
วิชา 

รับ 
  

1. GAT ไม่ต่่ากว่า 20% /PAT2 
ไม่ต่่ากว่า 30% 5 

    
  

    
2. วิชาสามัญ 9 วิชา (ชุดวิชา A  เน้น
วิทยาศาสตร์)   

    

  

    

3. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่าง
รุนแรง  และต้องไม่มีความบกพรอ่ง
ทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาหรือฝึกปฏิบตัิในวิชาชีพ
พยาบาล (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน)   

          4. สอบสัมภาษณ ์   

รหัส
คณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing  House รอบที่ 4 

รับ/ไม่รับ 
ใช้วิชา
เฉพาะ รายละเอียด 

จ านวน
รับ 

1803 คณะพยาบาลศาสตร ์ Admission รับ   1. GPAX 44 
          2. O-NET   
          3. GAT/PAT2   

          

4. ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่าง
รุนแรง  และต้องไม่มีความบกพรอ่ง
ทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาหรือฝึกปฏิบตัิในวิชาชีพ
พยาบาล (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน) 
5. สอบสัมภาษณ ์

  

     
ณ วันท่ี  11 สค.60  

 


