แบบฟอร์ มการรับบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 01000 ชื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Clearing House รอบที่ 1/1
รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขาวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาพืชศาสตร์

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

- สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์

โครงการ

รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

รับ/ไม่ รับ

P

ใช้ วชิ า
เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

1. Portfolio
2. รับนักเรี ยนที่เรี ยนด้าน
วิทย์-คณิ ต
3. มี GPAX รวม 4 ภาคเรี ยน
(ม.4-ม.5) ไม่ต่ากว่า 3.00
4. มี GPA รวม 4 ภาคเรี ยน
(ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 3.00
- สังคมศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
- ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 3.00
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
- วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
5. สอบสัมภาษณ์

5

1. Portfolio
2. รับนักเรี ยนที่เรี ยนด้าน
วิทย์-คณิ ต
3. มี GPAX รวม 4 ภาคเรี ยน
(ม.4-ม.5) ไม่ต่ากว่า 2.75
4. มี GPA รวม 4 ภาคเรี ยน
(ม.4-ม.5) ในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.75
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
- วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
5. สอบสัมภาษณ์

12

5

- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

5

- สาขาวิชาการจัดการศัตรู พืช

10

- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

10

Clearing House รอบที่ 1/1
รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขาวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์

โครงการ

ส่ งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ

รับ/ไม่ รับ

P

ใช้ วชิ า
เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

1. Portfolio
2. รับนักเรี ยนแผนการเรี ยน
วิทย์-คณิ ต
3. GPA กลุ่มสาระ ต่างๆ
- ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50
- คณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
- วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
4. GPAX รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
5. สอบสัมภาษณ์

2

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

5

- สาขาวิชาพืชศาสตร์

3

- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

3

- สาขาวิชาการจัดการศัตรู พืช

5

- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

5

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

รับผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา
* คณะฯ จัดสรรที่นั่งแต่ ไม่ สามารถ
สนับสนุนทุนการศึกษา

P

1.เป็ นนักเรี ยนสายสามัญ
แผนการเรี ยน วิทย์-คณิ ต
2. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75
3.เมื่อสาเร็ จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะต้องมีหน่วยการเรี ยน
ในกลุ่มสาระครบถ้วน ดังนี้
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(ฟิ สิ กส์ เคมี และชี ววิทยา)
ไม่นอ้ ยกว่า 22 นก.
-กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า 12 นก.
-กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่นอ้ ยกว่า
9 นก.
4. สอบสัมภาษณ์

3

Clearing House รอบที่ 1/1
รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

โครงการ

รับ/ไม่ รับ

ใช้ วชิ า
เฉพาะ

- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

รายละเอียด
1.เป็ นนักเรี ยนสายสามัญ
แผนการเรี ยน วิทย์-คณิ ต
2. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) รวม 5-6 ภาคเรี ยน
(ม.4-ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีผลการเรี ยน GPA กลุ่ม
สาระคณิ ตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.50
4. สอบสัมภาษณ์

จานวนรับ
2

- สาขาวิชาการจัดการศัตรู พืช

2

- สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์

2
Clearing House รอบที่ 1/2

รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขาวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาการจัดการศัตรู พืช

- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
- สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

โครงการ
รักเกษตร

รับ/ไม่ รับ

ใช้ วชิ า
เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

P
1. รับนักเรี ยนแผนการเรี ยน
วิทย์-คณิ ต
2. ต้องเป็ นนักเรี ยนที่กาลัง
เรี ยนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
6 ของโรงเรี ยนต่าง ๆ ในเขต
14 จังหวัดภาคใต้ แผนการ
เรี ยนวิทย์-คณิ ต โดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
รวมกัน ไม่ต่ากว่า 2.50 ของ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายชั้นปี ที่ 4 - 5
3. สอบสัมภาษณ์

10

15
10
10
15
15

Clearing House รอบที่ 2
รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขาวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โครงการ

รับ/ไม่ รับ

ใช้ วชิ า
เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้

P

1. รับนักเรี ยนแผนการเรี ยน
วิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ
7 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ
คณิ ต(วิทย์) เคมี ชีววิทยา
ฟิ สิ กส์ ไม่มีคะแนนขั้นต่า
3. สอบสัมภาษณ์

108

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

31

- สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์

30

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการฯ
(สอวน.)

P

1. รับนักเรี ยนแผนการเรี ยน ไม่จากัด
วิทย์-คณิ ต
จานวนรับ
2. มีดชั นี เฉลี่ยสะสม GPAX
รวม 5 ภาค ในรายวิชา
ชี ววิทยา เคมี ฟิ สิ กส์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
รวมกันไม่ต่ากว่า 2.50
3. หนังสื อรับรองผ่านการเข้า
ค่าย สอวน.
4. สอบสัมภาษณ์
*สิ ทธิ พิเศษ: ทุนสนับสนุน
การศึกษา มีการจัดสรรทุน
เรี ยนดีสาหรับนักศึกษาของ
คณะฯ หากนักเรี ยนที่ผ่าน
การคัดเลือกและมีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนดของทุน
สามารถยื่นใบสมัครขอรับ
ทุนได้เมื่อเข้ามาศึกษาใน
คณะแล้ว

- สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
- สาขาวิชาการจัดการศัตรู พืช
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

3

Clearing House รอบที่ 2
รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขาวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

- สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
- สาขาวิชาการจัดการศัตรู พืช
- สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

โครงการ

ห้ องเรียนวิทยาศาสตร์ ในการกากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

รับ/ไม่ รับ

P

ใช้ วชิ า
เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

1. รับนักเรี ยนแผนการเรี ยน ไม่จากัด
วิทย์-คณิ ต
จานวนรับ
2. มีดชั นี เฉลี่ยสะสม GPAX
รวม 5 ภาค ในรายวิชา
ชี ววิทยา เคมี ฟิ สิ กส์
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
รวมกันไม่ต่ากว่า 2.50
3. หนังสื อรับรองผ่านการเข้า
ค่าย สอวน.
4. สอบสัมภาษณ์
* สิ ทธิ พิเศษ: ทุนสนับสนุน
การศึกษา มีการจัดสรรทุน
เรี ยนดีสาหรับนักศึกษาของ
คณะฯ หากนักเรี ยนที่ผ่าน
การคัดเลือกและมีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนดของทุน
สามารถยื่นใบสมัครขอรับ
ทุนได้เมื่อเข้ามาศึกษาใน
คณะแล้ว
3

Clearing House รอบที่ 3
รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขาวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

โครงการ

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา

รับ/ไม่ รับ

ใช้ วชิ า
เฉพาะ

P

สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์

รายละเอียด

จานวนรับ

1. รับนักเรี ยนแผนการเรี ยน
วิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนนสอบ GAT,
PAT1, PAT2 และวิชาสามัญ
5 วิชา อังกฤษ คณิ ต(วิทย์)
เคมี ชีววิทยา ฟิ สิ กส์ ไม่มี
คะแนนขั้นต่า
3. สอบสัมภาษณ์

6

1. รับนักเรี ยนแผนการเรี ยน
วิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนนสอบ GAT,
PAT1, PAT2 และวิชาสามัญ
7 วิชา ได้แก่ ไทย สังคม
อังกฤษ คณิ ต(วิทย์) เคมี
ชี ววิทยา ฟิ สิ กส์ ไม่มีคะแนน
ขั้นต่า
3. สอบสัมภาษณ์

8

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

3
10

สาขาวิชาการจัดการศัตรู พืช

1. รับนักเรี ยนแผนการเรี ยน
วิทย์-คณิ ต
2. ใช้คะแนนสอบ GAT,
PAT1, PAT2
3. สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

6

6

Clearing House รอบที่ 4
รหัสคณะ/สาขา

ชื่อคณะ/สาขาวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โครงการ

รับ/ไม่ รับ

ใช้ วชิ า
เฉพาะ

รายละเอียด

จานวนรับ

P
1. GPAX

104

- สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. O-NET

24

- สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์

3. GAT/PAT1, PAT2

18

Admission

4. สอบสัมภาษณ์

