
แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ 

              

รหัสคณะ/

สาขาวิชา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบที่ 1/1 

รับ/ไม่

รับ 

ใชว้ิชา

เฉพาะ 

รายละเอียด จ านวน

รับ 

  11101 คณะนิติศาสตร์         GPAX  รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5) ไม่ต  ากว่า 

3.25 และม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  

ดังนี้   

    1.นักเรยีนที เรียนเน้นทางวิทยาศาสตร ์มี 

GPA  4 ภาคเรยีน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 

กลุม่วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) รวมกันไม่ต  า

กว่า 3.25  

    2. นักเรยีนที เรียนศิลป์ค านวณ  มี GPA  4 

ภาคเรยีนในกลุม่สาระการเรียนรู ้4 กลุม่

คณิตศาสตร ์ภาษาไทย สังคมศึกษ    

    3. นักเรยีนที เรียนศิลป์ภาษา  มี GPA  4 

ภาคเรยีน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 4 กลุม่  

ภาษาไทย สังคม ฯ  ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)  และภาษาตา่งประเทศอื น  

(ถ้าม)ี รวมกันไมต่  ากว่า 3.25 

  

  สาขาวิชานติิศาสตร์  โครงการเรยีนดี        

  ภาคปกติ   รับ   60 

  ภาคสมทบ   รับ   30 

            

 

รหัสคณะ/

สาขาวิชา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบที่ 1/2 

รับ/ไม่

รับ 

ใชว้ิชา

เฉพาะ 

รายละเอียด จ านวน

รับ 

11101 

คณะนิติศาสตร ์ 

สาขาวิชานติิศาสตร ์ 

ภาคปกติ 

โครงการรับ

นักศึกษา 

(ภาคบัณฑิต) 

  รับ   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขา หรอืคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2559 ยกเว้นสาขานิติศาสตร ์ 

50 

11101 
คณะนิติศาสตร ์

สาขาวิชานติิศาสตร ์

โครงการกีฬาฯรับ 

ภาคปกติ    

โครงการกีฬาฯ รับ  ให้คดิผลการเรยีนเฉลี ยสะสม (GPAX) รวม 6 

ภาคการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแลว้ และ คิด

ผลการเรยีนเฉลี ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค

การศึกษาสาหรับ ผู้ที ก าลังศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย  GPAX   2.50 สาระ

การเรยีนรู้ ภาษาไทย กับสังคม 3.00   

5 

ภาคสมทบ  รับ  5 



รหัสคณะ/

สาขาวิชา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบที่ 2 

รับ/ไม่

รับ 

ใชว้ิชา

เฉพาะ 

รายละเอียด จ านวน

รับ 

11101 คณะนิติศาสตร์    

รับตรง 14 

จังหวัดภาคใต้ 

(โควตาภูมิภาค) 

    

1.พืน้ฐานวิทย์ 

2.พืน้ฐานศิลป์ 

  

  

45 
  สาขาวิชานติิศาสตร์      

  ภาคปกติ รับ   

  ภาคสมทบ รับ   45 

11101 คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิชานติิศาสตร์ 

 

 

 โครงการ วมว. 

 
  

  

  

มี GPAX  รวม 4 ภาคเรยีน (ม.4-ม.5)  

ไม่ต  ากว่า 3.25 และม ีGPA รวม 4 ภาคเรยีน 

(ม.4-ม.5)  ดังนี้   

    1.นักเรยีนที เรียนเน้นทางวิทยาศาสตร ์มี 

GPA  4 ภาคเรยีน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 

กลุม่วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และ 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  

รวมกันไม่ต  ากว่า 3.25  

    2. นักเรยีนที เรียนศิลป์ค านวณ  มี GPA  4 

ภาคเรยีนในกลุม่สาระการเรียนรู ้4 กลุม่

คณิตศาสตร ์ภาษาไทย สังคมศึกษา    

    3. นักเรยีนที เรียนศิลป์ภาษา  มี GPA  4 

ภาคเรยีน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ 4 กลุม่  

ภาษาไทย สังคม ฯ  ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)  และภาษาตา่งประเทศอื น  

(ถ้าม)ี รวมกันไมต่  ากว่า 3.25 
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  ภาคปกติ รับ 

  ภาคสมทบ ไม่รับ 
 

      

รหัสคณะ/

สาขาวิชา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบที่ 3 

รับ/ไม่

รับ 

ใชว้ิชา

เฉพาะ 

รายละเอียด จ านวน

รับ 

  

  

  

สาขาวิชานติิศาสตร์  

ภาคปกติ 

  

GAT/PAT  

และวิชาสามัญ 

9 วิชา 

  

รับ  

  

1.ใชว้ิชาสามัญ 9 วิชา 

2.สอบสัมภาษณ์ 

  

30   

ภาคสมทบ รับ    25 

รหัสคณะ/

สาขาวิชา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบที่ 4 

รับ/ไม่

รับ 

ใชว้ิชา

เฉพาะ 

รายละเอียด จ านวน

รับ 

11101 คณะนิติศาสตร์  

สาขาวิชานติิศาสตร์  

ภาคปกติ admission 

  

  

รับ 

  

1.พืน้ฐานวิทย์ 

2.พืน้ฐานศิลป์  รูปแบบที  1 
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  ภาคสมทบ รับ   50 



 


