
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับ

คณะศิลปศาสตร์
11001 - สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี  1.  Portflio  

    
8

2. GPAX  รวม 4 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 4 ภาคการศึกษา
 (ม.4-ม.5) กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ไม่ต  ่ากว่า 3.50 
และกลุ่มสาระภาษาองักฤษ 
ไม่ต  ่ากว่า 2.75

4. การสอบสมัภาษณ์
11002 - สาขาวิชาภาษาองักฤษ รับ น.ร.ท่ีมีผลการเรียนดี  1.  Portflio  6

2. GPAX  รวม 4 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 4 ภาคการศึกษา
 (ม.4-ม.5) กลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษ  ไม่ต  ่ากว่า 2.75

4. การสอบสมัภาษณ์
11003 - สาขาวิชาภาษาจีน รับ น.ร.ท่ีมีผลการเรียนดี  1.  Portflio  

    
6

2. GPAX  รวม 4 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 4 ภาคการศึกษา
 (ม.4-ม.5) กลุ่มสาระภาษาจีน
 ไม่ต  ่ากว่า 3.50 และกลุ่ม
สาระภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่า
 2.75

4. การสอบสมัภาษณ์

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 1/1



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับรหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 1/1

11004 - สาขาวิชาชุมชนศึกษา รับ น.ร.ท่ีมีผลการเรียนดี  1.  Portflio  
    

8

2. GPAX  รวม 4 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.5) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 4 ภาคการศึกษา
 (ม.4-ม.5) กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ไม่ต  ่ากว่า 3.50 และ
กลุ่มสาระภาษาองักฤษ  ไม่
ต  ่ากว่า 2.75

4. การสอบสมัภาษณ์
คณะศิลปศาสตร์

11001 - สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม  1.  Portflio  1
จริยธรรมฯ 2. GPAX  รวม 4 ภาค

การศึกษา ไม่ต  ่ากว่า 3.25

3. GPA รวม 4 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาไทย ไม่ต  ่า
กว่า 3.25 และกลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษ  ไม่ต  ่ากว่า 2.75

4. การสอบสมัภาษณ์

11002 - สาขาวิชาภาษาองักฤษ ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม  1.  Portflio  
    

1

จริยธรรมฯ 2. GPAX  รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต  ่ากว่า 3.00

3. GPA รวม 4 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาองักฤษ  ไม่
ต  ่ากว่า 3.25

4. คะแนน O-Net 
ภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่า 35

5. การสอบสมัภาษณ์



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับรหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 1/1

11003 - สาขาวิชาภาษาจีน ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม  1.  Portflio  
    

1
จริยธรรมฯ 2. GPAX  รวม 4 ภาค

การศึกษา ไม่ต  ่ากว่า 3.00

3. GPA รวม 4 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาจีน ไม่ต  ่า
กว่า 3.25 และกลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่า 2.75

4. การสอบสมัภาษณ์
11004 - สาขาวิชาชุมชนศึกษา ส่งเสริมผูมี้คุณธรรม  1.  Portflio  

    
2

จริยธรรมฯ 2. GPAX  รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต  ่ากว่า 3.00

3. GPA รวม 4 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ไม่
ต  ่ากว่า 3.25 และกลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่า 2.75

4. การสอบสมัภาษณ์
คณะศิลปศาสตร์

11001 - สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ รับน.ศ.ชาวไทยท่ีนบัถือ  1.  Portflio  
    

1

ศาสนาอิสลาม (โครงการ
กระทรวงมหาดไทย)

2. GPAX  รวม 6 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.6) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 6 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาไทย ไม่ต  ่า
กว่า 3.25 และกลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่า 2.75

4. การสอบสมัภาษณ์
11002 - สาขาวิชาภาษาองักฤษ รับน.ศ.ชาวไทยท่ีนบัถือ  1.  Portflio  

    
1

ศาสนาอิสลาม (โครงการ
กระทรวงมหาดไทย)

2. GPAX  รวม 6 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.6) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับรหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 1/1

3. GPA รวม 6 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาองักฤษ ไม่
ต  ่ากว่า 3.50

4. คะแนน O-Net 
ภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่า 35

5. การสอบสมัภาษณ์
11003 - สาขาวิชาภาษาจีน รับน.ศ.ชาวไทยท่ีนบัถือ  1.  Portflio  

    
1

ศาสนาอิสลาม (โครงการ
กระทรวงมหาดไทย)

2. GPAX  รวม 6 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.6) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 6 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาจีน ไม่ต  ่า
กว่า 3.25 และกลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่า 3.00

4. การสอบสมัภาษณ์
11004 - สาขาวิชาชุมชนศึกษา รับน.ศ.ชาวไทยท่ีนบัถือ  1.  Portflio  

    
1

ศาสนาอิสลาม (โครงการ
กระทรวงมหาดไทย)

2. GPAX  รวม 6 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.6) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 6 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ไม่
ต  ่ากว่า 3.25

4. การสอบสมัภาษณ์
คณะศิลปศาสตร์

11001 - สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ โครงการ "ทนุอุดมศึกษา  1.  Portflio  
    

1
เพ่ือการพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต"้ (ทนุ

ศอ.บต.)

2. GPAX  รวม 6 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.6) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับรหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 1/1

3. GPA รวม 6 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาไทย ไม่ต  ่า
กว่า 3.25 และกลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่า 2.75

4. คะแนน O-Net ภาษาไทย 
ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 50

5. การสอบสมัภาษณ์
11002 - สาขาวิชาภาษาองักฤษ โครงการ "ทนุอุดมศึกษา  1.  Portflio  1

เพ่ือการพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต"้ (ทนุ

ศอ.บต.)

2. GPAX  รวม 6 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.6) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 6 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาองักฤษ ไม่
ต  ่ากว่า 3.50

4. คะแนน O-Net 
ภาษาองักฤษ ไม่ต  ่ากว่าร้อย
ละ 35

5. การสอบสมัภาษณ์

11003 - สาขาวิชาภาษาจีน โครงการ "ทนุอุดมศึกษา  1.  Portflio  
    

1

เพ่ือการพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต"้ (ทนุ

ศอ.บต.)

2. GPAX  รวม 6 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.6) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 6 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระภาษาจีน ไม่ต  ่า
กว่า 3.25 และกลุ่มสาระ
ภาษาองักฤษ  ไม่ต  ่ากว่า 3.00

4. การสอบสมัภาษณ์



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับรหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 1/1

11004 - สาขาวิชาชุมชนศึกษา โครงการ "ทนุอุดมศึกษา  1.  Portflio  
    

1

เพ่ือการพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต"้ (ทนุ

ศอ.บต.)

2. GPAX  รวม 6 ภาค
การศึกษา (ม.4-ม.6) ไม่ต  ่า
กว่า 3.25

3. GPA รวม 6 ภาคการศึกษา
  กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ไม่
ต  ่ากว่า 3.25

4. คะแนน O-Net สาระวิชา
สงัคมศึกษา ไม่ต  ่ากว่าร้อยละ
 60

5. การสอบสมัภาษณ์



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับ

คณะศิลปศาสตร์
11001 - สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ รับตรง 14 จงัหวดัภาคใต้   1. คะแนนวิชาสามญั 9 วิชา 56

- 09 ภาษาไทย  % ขั้นต ่า 35
- 19 สงัคม  %ขั้นต ่า 25
- 29 องักฤษ  %ขั้นต ่า 30
- 89 คณิตศาสตร์ 2 %ขั้นต ่า 
25

- 99 วิทยท์ัว่ไป % ขั้นต ่า 25
2. สอบสมัภาษณ์

11002 - สาขาวิชาภาษาองักฤษ รับตรง 14 จงัหวดัภาคใต้   1. คะแนนวิชาสามญั 9 วิชา 50
- 09 ภาษาไทย  % ขั้นต ่า 25
- 19 สงัคม  %ขั้นต ่า 25
- 29 องักฤษ  %ขั้นต ่า 35
- 89 คณิตศาสตร์ 2 %ขั้นต ่า 
15

- 99 วิทยท์ัว่ไป % ขั้นต ่า 25
2. สอบสมัภาษณ์

11003 - สาขาวิชาภาษาจีน รับตรง 14 จงัหวดัภาคใต้  PAT 
7.4

1. คะแนนวิชาสามญั 9 วิชา 50

%ขั้น
ต ่า 30

- 09 ภาษาไทย  % ขั้นต ่า 25

- 19 สงัคม  %ขั้นต ่า 25
- 29 องักฤษ  %ขั้นต ่า 30
- 89 คณิตศาสตร์ 2 %ขั้นต ่า 
25

- 99 วิทยท์ัว่ไป % ขั้นต ่า 25
2. สอบสมัภาษณ์

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 2



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับรหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 2

11004 - สาขาวิชาชุมชนศึกษา รับตรง 14 จงัหวดัภาคใต้   1. คะแนนวิชาสามญั 9 วิชา 56
- 09 ภาษาไทย  % ขั้นต ่า 25
- 19 สงัคม  %ขั้นต ่า 30
- 29 องักฤษ  %ขั้นต ่า 30
- 89 คณิตศาสตร์ 2 %ขั้นต ่า 
25

- 99 วิทยท์ัว่ไป % ขั้นต ่า 25
2. สอบสมัภาษณ์



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับ

คณะศิลปศาสตร์
11001 - สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ GAT/PAT และวิชา   1. GAT/PAT 10

สามญั 9 วิชา - GAT เกณฑ ์% = 40
2. วิชาสามญั 9 วิชา
- 09 ภาษาไทย  = 50
- 19 สงัคม  = 30
- 29 องักฤษ = 30
3. สอบสมัภาษณ์

11002 - สาขาวิชาภาษาองักฤษ GAT/PAT และวิชา   1. GAT/PAT 5
สามญั 9 วิชา - GAT เกณฑ ์% = 50

2. วิชาสามญั 9 วิชา
- 09 ภาษาไทย  = 30
- 19 สงัคม  = 30
- 29 องักฤษ = 35
3. สอบสมัภาษณ์

11003 - สาขาวิชาภาษาจีน GAT/PAT และวิชาสามญั 9
 วิชา

 PAT 
7.4

1. GAT/PAT 10

ภาษาจีน - GAT เกณฑ ์% = 50
%ขั้นต ่า 2. วิชาสามญั 9 วิชา
30 - 09 ภาษาไทย  = 30

- 19 สงัคม  = 30
- 29 องักฤษ = 30
3. สอบสมัภาษณ์

11004 - สาขาวิชาชุมชนศึกษา GAT/PAT และวิชา   1. GAT/PAT 10
สามญั 9 วิชา - GAT เกณฑ ์% = 40

2. วิชาสามญั 9 วิชา
- 09 ภาษาไทย  = 20
- 19 สงัคม  = 50
- 29 องักฤษ = 30
3. สอบสมัภาษณ์

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 3



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

รหัสมหาวทิยาลยั  01000   ช่ือมหาวทิยาลยั    สงขลานครินทร์

รับ/ไม่รับ ใช้วชิา

เฉพาะ

รายละเอียด จ านวนรับ

คณะศิลปศาสตร์
11001 - สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต์ Admissions   1. O-Net 16

- ภาษาไทย % ขั้นต ่า 35
- ภาษาองักฤษ % ขั้นต ่า 30
2. GAT (รหสั 85)
- ค่าน ้าหนกั % = 50
- ไม่ก าหนด%ขั้นต ่า
3. สอบสมัภาษณ์

11002 - สาขาวิชาภาษาองักฤษ Admissions   1. O-Net 14
- ภาษาองักฤษ % ขั้นต ่า 35
2. GAT (รหสั 85)
- ค่าน ้าหนกั % = 50
- เกณฑ%์ขั้นต ่า = 30
3. สอบสมัภาษณ์

11003 - สาขาวิชาภาษาจีน Admissions  PAT 
7.4

1. O-Net 14

รหสั 80 - ภาษาองักฤษ % ขั้นต ่า 35
ภาษาจีน 2. GAT (รหสั 85)
ค่าน ้าหนกั - ค่าน ้าหนกั % = 30
% = 30 - ไม่ก าหนด%ขั้นต ่า

3. สอบสมัภาษณ์

11004 - สาขาวิชาชุมชนศึกษา Admissions   1. O-Net 16
- สงัคมศึกษา % ขั้นต ่า 35
- ภาษาองักฤษ % ขั้นต ่า 30
2. GAT (รหสั 85)
- ค่าน ้าหนกั % = 50
- ไม่ก าหนด%ขั้นต ่า
3. สอบสมัภาษณ์

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ

Clearing House รอบที่ 4


