(เอกสารสําหรับประชาสัมพันธ : 28 พฤศจกายน 2561)
โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปรญญาตร โดยใชผลคะแนนสอบ GAT/PAT
และวชาสามัญ 9 วชา ปการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 โครงการรับตรงรวมกัน)
มหาวทยาลัยสงขลานครนทร
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

มหาวทยาลัยสงขลานครนทร มีนโยบายที่จะสงเสรม และเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขาศึกษาระดับ
ปรญญาตรในมหาวทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทวั่ ไปของผูสมัคร
1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายสายสามัญ หรอ ระดั บประกาศนี ยบัต รวชาชพ (ปวช.3)
ทั้งนี้ ผูที่ใชวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.3) สามารถสมัครเขาศึกษาไดในบางคณะ/สาขาวชาเทานั้น

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 5 ตารางแสดงคณะ/สาขาวชาที่เปดรับ)

1.2 ไมเปนผูที่ไดยืนยันสิทธ์เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธการบดีแห ง
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจําปการศึกษา 2562 ไวแลว
1.3 เปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรอความพิการ อันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชาชพ
1.4 เปนผูที่มีความประพฤติดี
1.5 ไมเปนผูที่กาํ ลังศึกษาในมหาวทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ เวนแตไดรับการอนุมัติใหลาออกจาก
การศึกษากอนวันที่ 17 เมษายน 2562 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สําหรับผูสมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
2. ปฏิทนิ ดําเนินการ
กิจกรรม

รับสมัครทางเว็บไซต http://mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธการบดี
แหงประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)
ชําระเงนคาสมัคร
สมาคม ทปอ. ประกาศรายช่อผูไดรับคัดเลือก และใหผูไดรับคัดเลือกยืนยัน
สิทธ์ ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต http://mytcas.com
ผูที่ยืนยันสิทธ์เลือกศึกษาในมหาวทยาลัยสงขลานครนทร
สอบสัมภาษณ ณ วทยาเขต/คณะ ที่ไดยืนยันสิทธ์
สอท. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ/ประกาศรายช่อผูมีสิทธ์
เขาศึกษา ทางเว็บไซต http://mytcas.com
ชําระเงนคาธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวข้นทะเบียนเปนนักศึกษาและ
กําหนดการเปดภาคการศึกษาที่ 1/ 2562

1

กําหนดการ
17-29 เมษายน 2562
17-29 เมษายน 2562
9 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
ติดตามรายละเอียดในเว็บไซตของงาน
ทะเบียนการศึกษาแตละวทยาเขต

3. วชาทีใ่ ชพิจารณาคัดเลือก
ใชผลคะแนนสอบขอเขยนวชาความถนัดทั่วไป (GAT) วชาความทางวชาชพและวชาการ (PAT) (สอบวันที่
16-19 กุมภาพันธ 2562 ) และวชาสามัญ 9 วชา (สอบวันที่ 16-17 มีนาคม 2562) ประจําปการศึกษา 2562 ซ่งจัดสอบ
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรอ สทศ. เทานั้น โดยมีวชาดังนี้
วชาความถนัดทัว่ ไป และความถนัดทางวชาชพและวชาการ
สอบวันที่ 16-19 กุมภาพันธ 2562
รหัส
ช่อวชา
85 GAT
ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร
72 PAT 2 ความถนัดทางวทยาศาสตร
73 PAT 3 ความถนัดทางวศวกรรมศาสตร
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร
75 PAT 5 ความถนัดทางวชาชพครู
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

วชาสามัญ 9 วชา
สอบวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
รหัส
ช่อวชา
09
ภาษาไทย
19
สังคมศึกษา
29
ภาษาอังกฤษ
39
คณิตศาสตร 1 (วทย)
49
ฟสิกส
59
เคมี
69
ชววทยา
89
คณิตศาสตร 2 (ศิลป)
99
วทยาศาสตรทั่วไป

หมายเหตุ สมัครตองมีผลคะแนนครบทุกวชาตามที่คณะ/สาขาวชากําหนด และมีคะแนนขัน้ ตํา่ ในวชาที่
คณะ/สาขาวชากําหนด หากไมเปนไปตามเง่อนไข คะแนนของผูส มัครจะไมถกู นําไปรวมคะแนน และจัดลําดับที่
4. คุณสมบัติเฉพาะและความพรอมทางการศึกษาของผูส มัคร
4.1 คณะวศวกรรมศาสตร (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.75
2. ตองศึกษารายวชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑที่กําหนด มีรายละเอียด
ดังนี้ คือ หลักสูตรการศึ กษาในโรงเรยนที่ใ ชหลั กสูตรการศึ กษาขั้นพื้น ฐานพุทธศักราช 2544 หรอหลั ก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตรตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชา
เพิม่ เติมรวมกัน ไมนอ ยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยนรูคณิตศาสตรตอ งเรยนรายวชาพืน้ ฐานและรายวชาเพิม่ เติม
รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต กลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองเรยนรายวชาพื้นฐานและ
รายวชาเพิม่ เติมรวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต
4.2

คณะวทยาศาสตร (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. รับผูที่เรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอง
มี จํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยนรูคณิตศาสตร ไมนอย
กวา 12 หนวยกิต และกลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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4.3

คณะพยาบาลศาสตร (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.75
2. เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองมีผลการเรยนในกลุมสาระการเรยนรู
ตาง ๆ ครบถวน คือ กลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชววทยา) ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการ
เรยนรูค ณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ กลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต
3. มีผลการเรยน (GPA) ในกลุมสาระการเรยนรูดังตอไปนี้ ไดแก คณิตศาสตร วทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในแตละกลุมสาระไมตํ่ากวา 2.75
4. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมเปนตาบอดสีทั้งสองขางอยางรุนแรงและไมมีความบกพรองทางการ
ไดยินแบบถาวรที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาในวชาชพ (มีใบรับรองแพทยเปนหลักฐานไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ)
4.4

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. รับเฉพาะผูที่เรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตองมีจํานวนหนวยกิตกลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยนรูคณิตศาสตร
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และกลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
4.5

คณะเภสัชศาสตร (หาดใหญ)
1. เปนนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร
2. ไมเปนผูที่กาํ ลังศึกษาในมหาวทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ เวนแตไดรับการอนุมัติให
ลาออกจากการศึกษากอนวันที่ 17 เมษายน 2562 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สําหรับผูสมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต
3. ตองมีคุณสมบัติที่จะเขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว
4. กอนเขาศึกษา ตองสามารถทําสัญญาเขารับราชการได และตองทํางานรับราชการเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ปตดิ ตอกัน ตามระเบียบและเง่อนไขของรัฐบาลกับมหาวทยาลัย
5. ตองผานการทดสอบความพรอมทางการศึกษา ในเร่องตางๆ ดังตอไปนี้
5.1 ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี
5.2 ความสามารถในการฟงเสียง และการทรงตัว
5.3 ความสามารถในการใชอวัยวะ มือ เทา แขน ขา และกระดูกสันหลัง
5.4 สภาพรางกาย สภาพจตและประสาท
5.5 ความสมบูรณและความสามารถในการทํางานของอวัยวะภายในตางๆ อาทิ เชน ตับ
ไต ปอด สมอง ตอมไรทอ ฯลฯ
4.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. รับเฉพาะผูเรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตองมีจํานวนหนวยกิตกลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตรไมนอ ยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยนรูคณิตศาสตร ไมนอย
กวา 12 หนวยกิต และกลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
4.7 คณะศิลปศาสตร (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) สามารถสมัครเขาศึกษาใน 2 สาขา ไดแก
ภาษาไทยประยุกต และ ภาษาจน
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4.8

คณะเศรษฐศาสตร (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชาเศรษฐศาสตรเกษตร รับเฉพาะผูที่เรยนกลุมการเรยน
วทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีผลการเรยนในกลุมสาระวทยาศาสตร ไมนอยกวา
22 หนวยกิต และกลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่าํ กวา 12 หนวยกิต
3. หลั กสู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวชาเศรษฐศาสตร รั บ นั ก เรยนที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาใน
แผนการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรอ ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร (ศิลปคํานวณ)
4.9

คณะการแพทยแผนไทย (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. รับผูที่เรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอง
มีจํานวนหนวยกิตใน 3 กลุมสาระการเรยนรู ดังนี้คือ กลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุม
สาระการเรยนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต และกลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9
หนวยกิต
3. ผูสมัครเขาศึกษาคณะการแพทยแผนไทย ต องเป น ผูที่ ผ านการสอบสั มภาษณ และจะต องมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรอความพิการ หรอ ตาบอดสีที่มีระดับปานกลางข้นไป อันเปน
อุปสรรคตอการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวชาชพการแพทยแผนไทย
4.10 คณะเทคนิคการแพทย (หาดใหญ)
1. รับผูที่เรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอง
มีจํานวนหนวยกิตกลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมสาระการเรยนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา
12 หนวยกิต และกลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2. ผูมีสิทธ์เขาศึกษา ตองเปนผูที่ผานการสอบสัมภาษณและทดสอบความพรอมทั้งดานรางกาย
และจตใจ จะตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรอความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
3. ตองมีใบรับรองจักษุแพทยจากโรงพยาบาลรัฐหรอเอกชน โดยจักษุแพทยรับรองวา “ไมมีภาวะ
ตาบอดสีขั้นรุนแรง” อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยผานการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่งผลตรวจจะตอง
ไมมีเส นตั ดขวางมากกวาหรอเทา กับ 10 เสน ที่ ถือวาเปนตาบอดสีขั้ นรุ นแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีข องราช
วทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) โดยยื่นในวันสอบสัมภาษณ
4.11 วทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. รับนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษากลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรอ
กลุมการเรยนศิลปศาสตร (ศิลปคํานวณ) หรอ กลุมการเรยนศิลปภาษา
3. รับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) เฉพาะหลักสูตร/สาขาคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศิลปกรรม
4.12 โครงการจัดตั้งวทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จน (หาดใหญ)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. รับผูที่เรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอง
มีจํ านวนหน วยกิต ใน 3 กลุม สาระการเรยนรู ดังนี้คื อ กลุม สาระการเรยนรูวทยาศาสตร ไม น อยกวา 22 หน วยกิ ต
กลุ มสาระการเรยนรูคณิ ต ศาสตร ไมนอยกวา 12 หน วยกิต (3) กลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอั งกฤษ)
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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4.13 คณะศึกษาศาสตร (ปตตานี)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. ประเภทวชาวทยาศาสตร ไดแก วชาเอกคณิตศาสตร, วชาเอกวทยาศาสตรท่วั ไป, วชาเอกเคมี,
วชาเอกชววทยา และว ชาเอกฟสิกส รับนักเรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร คือ ตองมีผลการเรยนในกลุม
สาระวทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต และกลุม สาระคณิ ต ศาสตร ไมน อยกวา 12 หน วยกิต เมื่ อจบหลักสูต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา
- รั บ นั กเรยนที่ สํ าเร็ จการศึ กษากลุ มการเรยนวทยาศาสตร -คณิ ตศาสตร เมื่ อ จบหลั กสู ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีผลการเรยนในกลุมสาระวทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต และตองศึกษาในกลุมสาระ
การเรยนรูคณิตศาสตร ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
- มีการทดสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใชโปรแกรม Microsoft Office หรอ
โปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น ๆ
4. วชาเอกพลศึกษา รับ นักเรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตองมี ความสามารถ
ทางดานกีฬาและมีใบรับรองความสามารถดานกีฬา การสัมภาษณผูสัมภาษณจะประเมินความสามารถทางดานกีฬาจาก
เอกสารใบรับรองและบุคลิกภาพโดยรวม
5. วชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการทดสอบความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการศึกษา และจตบรการตามที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณกําหนด หากไมผานเกณฑจะถูกปรับตกสัมภาษณ
6. วชาเอกจตวทยา รั บนั กเรยนกลุ มการเรยนวทยาศาสตร -คณิ ตศาสตร หรอ กลุ มการเรยน
ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร (ศิลปคํานวณ) หรอเทียบเทา มีผลการเรยนกลุมสาระวทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต และกลุม
สาระคณิ ตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรอเทียบเทา การสอบสัมภาษณพิจารณาจากพฤติกรรมกลาแสดงออก พูดจา
ฉะฉาน มีความมั่นใจในตนเอง บุคลิกภาพเหมาะสม โดยจะมีการทดสอบ หากไมผานเกณฑจะถูกปรับตกสัมภาษณ
7. วชาเอกภาษาไทย
- มีผลการเรยนในกลุมสาระภาษาไทย ไมนอ ยกวา 10 หนวยกิต
- ผานการทดสอบสมรรถภาพการอานออกเสียงภาษาไทยตามที่คณะกําหนดไมตํ่ากวารอยละ
50 ในรอบการสอบสัมภาษณ หากไมผานเกณฑจะถูกปรับตกสัมภาษณ
8. วชาเอกภาษาอังกฤษ
- เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีผลการเรยนตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา
2.50 และตองมีจํานวนหนวยกิต ในกลุมสาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต (รวม
รายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม) โดยมีผลการเรยนในกลุมสาระไมต่าํ กวา 2.75
- การสอบสัมภาษณจะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ หากไม
ผานเกณฑจะถูกปรับตกสัมภาษณ
4.14 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปตตานี)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. รับผูที่เรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตองมีจํานวนหนวยกิตใน 3 กลุมสาระการเรยนรูด ังนี้ คือ กลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุม
สาระการเรยนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ กลุม สาระการเรยนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอย
กวา 9 หนวยกิต
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4.15 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปตตานี)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. สาขาวชาภู มิศาสตร รับผูที่เรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิ ต ศาสตร เมื่ อจบหลั กสู ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีผลการเรยนในกลุมสาระวทยาศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่ มเติ ม
รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต และตองศึกษาในกลุมสาระการเรยนรูคณิต ศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้ นฐานและ
รายวชาเพิ่มเติม รวมกัน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3. ประเภทวชาบรหารธุรกิจ สาขาวชาการจัด การสารสนเทศ สาขาวชาสังคมสงเคราะห และ
สาขาวชาเศรษฐศาสตร แขนงวชาเศรษฐกิจ อาเซยน รับนักเรยนชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลายกลุ มการเรยนวทยาศาสตรคณิ ตศาสตร หรอสายศิลปศาสตร-คณิตศาสตร (ศิลปคํานวณ) เปนผูที่สําเร็จการศึ กษาหลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน
พุทธศั กราช 2544 หรอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 ตองศึ กษาในกลุมสาระการเรยนรู
วทยาศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต หรอ ตองศึกษาในกลุม
สาระการเรยนรูคณิตศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต
4. ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) สามารถสมัค รเขาศึกษาใน 3 สาขา
ไดแก บรหารธุรกิจ ประวัติศาสตร และปรัชญาและศาสนา
4.16 คณะศิลปกรรมศาสตร (ปตตานี)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวชาชพ
(ปวช.) ทุกหลักสูตร
4.17 คณะวทยาการสื่อสาร (ปตตานี)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.00
2. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) สามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวชา
นิเทศศาสตร และสาขาวชานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ
4.18 คณะรัฐศาสตร (ปตตานี)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.50
2. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวชาชพ
(ปวช.) ทุกหลักสูตร
4.19 คณะพยาบาลศาสตร (ปตตานี)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.50
2. รับผูที่เรยนกลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมี
จํานวนหนวยกิตใน 3 กลุมสาระการเรยนรู ดังนี้ (1) กลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต (2) กลุม
สาระการเรยนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต (3) กลุมสาระการเรยนรูภาษาต างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9
หนวยกิต
3. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมเปนตาบอดสีทั้งสองขางอยาง รุนแรงและไมมีความบกพรอง
ทางการไดยินแบบถาวรที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาหรอฝกปฏิบัติในวชาชพพยาบาล (มีใบรับรองแพทยและใบรับรองจาก
จักษุแพทยเร่องตาบอดสีเปนหลักฐาน)
4.20 คณะการบรการและการทองเทีย่ ว (หลักสูตรนานาชาติ) (ภูเก็ต)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
2. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอผูทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) ทุกประเภทวชา
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4.21 คณะวเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ภูเก็ต)
1. ตองมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
2. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) ทุกประเภทวชา
4.22 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ภูเก็ต)
1. รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอเทียบเทา แผนการเรยนวทยาศาสตร –
คณิตศาสตร ที่เรยนกลุมสาระรายวชาวทยาศาสตรไมน อยกวา 12 หนวยกิต และกลุ มรายวชาคณิ ตศาสตรไม นอยกวา 6
หนวยกิต และมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไมตํ่ากวา 2.50
2. รับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) โดย มีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา 2.25 ในหลักสูตร/สาขาวชาตอไปนี้
2.1 ประเภทวชาอุตสาหกรรม ไดแก ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
2.2 ประเภทวชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.23 วทยาลัยการคอมพิวเตอร (ภูเก็ต)
1. หลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชาวศวกรรมดิจทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ผูที่เขาศึกษา
จะตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอเทียบเทา แผนการเรยนวทยาศาสตร – คณิตศาสตร
2. หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาการคอมพิวเตอร ผูที่เขาศึกษา จะตองสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอเทียบเทา แผนการเรยนวทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรอศิลป – คํานวณ
3. หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาธุรกิจดิจทัล (หลักสูตรนานาชาติ) รับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) ทุกประเภทวชา
4.24 คณะวทยาศาสตรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (สุราษฎรธานี)
1. สาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยางพารา
สาขาวชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชาเคมี
เพื่ออุตสาหกรรม สาขาวชาสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน สาขาวชาอาชวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวชาทรัพยากร
ประมง รับผูที่ศึกษากลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรอโครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร ตองเปน
ผู ที่ สํ าเร็ จ การศึก ษาหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 หรอหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศั ก ราช 2551 ต องศึ กษาในกลุมสาระการเรยนรู วทยาศาสตร โดยต องเรยนรายวชาพื้ น ฐานและรายวชาเพิ่ม เติ ม
รวมกันไม นอยกวา 22 หนวยกิต และมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
2. สาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ
(ปวช.) ประเภทวชา/หลักสูตร เกษตรศาสตร และมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
3. สาขาวชาทรัพยากรประมง รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) ประเภท
วชา/หลักสูตร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และ ประมง และมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
4. สาขาวชาการจัดการงานวศวกรรม รับผูที่ศึกษากลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิ ตศาสตร หรอ
โครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หรอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองศึกษาในกลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตร โดยตอง
เรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม นอยกวา 22 หนวยกิต และมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่า
กวา 2.50
5. สาขาวชาระบบสารสนเทศ รับนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษากลุมการเรยนวทยาศาสตรคณิตศาสตร หรอสายศิลปศาสตร-คณิตศาสตร (ศิลปคํานวณ) หรอโครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร เปนผูที่
สํ าเร็ จการศึ กษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2544 หรอหลั กสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน พุท ธศั กราช
2551 ตองศึกษาในกลุมสาระการเรยนรูวทยาศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม นอย
กวา 22 หนวยกิต หรอ ตองศึกษาในกลุมสาระการเรยนรูคณิตศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม
รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต และมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
7

4.25 คณะศิลปศาสตรและวทยาการจัดการ (สุราษฎรธานี)
1. สาขาพัฒนาธุรกิจ สาขาวชาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ และหลักสูตรบัญชบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
รับนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษากลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรอ กลุมการเรยนศิลปะศาสตรคณิตศาสตร (ศิลปคํานวณ) หรอ โครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร เปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตองศึกษาในกลุมสาระการ
เรยนรูวทยาศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม นอยกวา 22 หนวยกิต หรอตองศึกษาใน
กลุมสาระการเรยนรูคณิตศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
มีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
2. สาขาพัฒนาธุรกิจ รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.) ประเภทวชา/
หลักสูตรพาณิชกรรม/บรหารธุรกิจ และมีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
3. สาขาการจัดการธุร กิ จการทองเที่ยว สาขาวชาภาษาอังกฤษการสื่อสารทางธุรกิจ และสาขาวชา
การจัดการรัฐกิจ รับนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรยน หรอ โครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร และมี
ผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.50
4.26 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (ตรัง)
1. มีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.00
2. สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร สาขาวชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
สาขาวชาการตลาด สาขาวชาการบัญช และสาขาวชาการจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมการ
เรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรอกลุมการเรยน ศิลปศาสตร-คณิตศาสตร (ศิลปคํานวณ) ตองศึกษาในกลุมสาระการ
เรยนรูวทยาศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติมรวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต หรอ ตองศึกษาใน
กลุมสาระการเรยนรูคณิตศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช. ) สามารถสมัครเขาศึกษาในสาขาวชา
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร สาขาการจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และสาขาวชาศิลปะการแสดงและการ
จัดการ
4.27 คณะสถาปตยกรรมศาสตร (ตรัง)
1. มีผลการเรยนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.00
2. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวชาสถาปต ยกรรม ตองเป นผู ที่ สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม
การเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตองศึกษาในกลุม สาระการเรยนรูวทยาศาสตร โดยตองเรยนรายวชาพื้ นฐานและ
รายวชาเพิ่มเติม รวมกัน ไมนอยกวา 22 หนวยกิต และตองศึกษาในกลุมสาระการเรยนรูคณิ ตศาสตร โดยตองเรยน
รายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต

หมายเหตุ หากผูส มัครเขาศึกษามีคณ
ุ สมบัตทิ างการศึกษาไมถกู ตองครบถวนตามที่ มหาวทยาลัยกําหนด
และ/หรอสมัครผิดแผนการเรยน จะไมมีสทิ ธ์เขารับการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเขาศึกษา และ/หรอปรับตกสัมภาษณ
ทันที
5. คณะ / สาขาวชาทีเ่ ปดรับ จํานวนรับ วชาที่ใชคดั เลือก
มหาวทยาลัย รับนักเรยนเขาศึกษาภายใตโครงการนี้ จํานวน 4,490 คน โดยกําหนดคณะ/สาขาวชาที่เปดรับ
จํานวนรับ วชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอยละขั้นตํ่าแตละรายวชา ดังรายละเอียดในเอกสารหนา 11 - 24

หมายเหตุ ผูส มัครตองมีผลคะแนนครบทุกวชาตามทีค่ ณะ/สาขาวชากําหนด และมีคะแนนขัน้ ตํา่ ในวชาที่
คณะ/สาขาวชากําหนด หากไมเปนไปตามเง่อนไข คะแนนของผูส มัครจะไมถกู นําไปรวมคะแนน และจัดลําดับที่
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6. วธพิจารณาคัดเลือก
มหาวทยาลัยสงขลานครนทรจะนําคะแนนสอบในวชาตาง ๆ ตามที่กาํ หนด มาใชจัดลําดับที่คัดเลือกเรยก
ตัวเขาสอบสัมภาษณ อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบวา ผูไดรับคัดเลือกมีคุณสมบัติทางการศึกษาไมถูกตองครบถวน

ตามที่มหาวทยาลัยกําหนด และ/หรอสมัครผิดแผนการเรยน จะไมมีสิทธ์เขารับการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเขาศึกษา
และ/หรอปรับตกสัมภาษณทันที
การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวทยาลัยสงขลานครนทร ถือเปนทีส่ ิ้นสุด
7. การประกาศรายช่อผูไดรบั การคัดเลือก
สมาคมที่ประชุมอธการบดีแหงประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) จะประกาศรายช่อผูไดรับการคัดเลือกทาง
เว็บไซต http://mytcas.com ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

8. การสอบสัมภาษณ
กําหนดสอบสัมภาษณในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ คณะ /วทยาเขตที่ไดรับคัดเลือก รายละเอียดจะแจง
ใหทราบภายหลัง โปรดติดตามทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th
9. เอกสารทีต่ อ งนําไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ
9.1 สําหรับผูมสี ทิ ธ์เขาสอบสัมภาษณทกุ คณะ ตองนําหลักฐานตอไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ
1. บัตรประชาชนฉบับจรง หรอทะเบียนบานฉบับจรง และสําเนา 1 ชุด พรอมเซ็นช่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. ระเบียนแสดงผลการเรยนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรอเทียบเทา ที่แสดงระดับผลการเรยน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และผลการเรยนเฉลี่ยแตละกลุมสาระวชา (GPA) โดยจะตอง ใหหัวหนาสถานศึกษา
หรอผูที่ไดรับมอบหมายลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรยนเปนสําคัญ และสําเนา 1 ชุด พรอมเซ็นช่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพรางกาย ทุกคณะ/สาขาวชา (ใหผูผานการคัดเลือกไปตรวจรางกายจาก
โรงพยาบาลของรั ฐ หรอเอกชน ตามแบบฟอร ม ที่ ม หาวทยาลั ย กํา หนด ซ่ ง สามารถพิ ม พ แ บบฟอร ม ได จ าก
internet ที่ http://www.entrance.psu.ac.th)
9.2 สําหรับผูม สี ทิ ธ์เขาสอบสัมภาษณในคณะพยาบาลศาสตร ตองนําหลักฐานตอไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ
1. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ขอ 9.1
2. ใบรับรองจักษุแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรอโรงพยาบาลเอกชน โดยจักษุแพทยรับรองวา
ไมเปนผูมีความผิดปกติในการเห็นภาพ
9.3 สําหรับผูม สี ทิ ธ์เขาสอบสัมภาษณในคณะเทคนิคการแพทย ตองนําหลักฐานตอไปนี้ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ
1. เอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามประกาศฉบับนี้ ขอ 9.1
2. ใบรับรองจักษุแพทยจากโรงพยาบาลรัฐหรอเอกชน โดยจักษุแพทยรับรองวา “ไมมีภาวะตาบอดสี
ขั้นรุนแรง อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา โดยผานการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test
ซ่งผลตรวจจะตองไมมีเสนตัดขวางมากกวาหรอเทากับ 10 เสน ที่ถือวาเปนตาบอดสีขั้นรุนแรง

(ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย)

หมายเหตุ 1. ผูใดไมนาํ ระเบียนแสดงผลการเรยน ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ จะถูกปรับตกสัมภาษณ
เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบคุณสมบัตติ า ง ๆ ได
2. เอกสารทีถ่ า ยสําเนา (ขอ 9) ใหผสู มัครเขยนรับรองสําเนาวา “สําเนาถูกตองถายจากตนฉบับจรง”
และเซ็นช่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
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10. การประกาศรายช่อผูผ า นสัมภาษณและมีสิทธ์เขาศึกษา
ที่ประชุมอธการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายช่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธ์เขาศึกษาทาง
เว็บไซต http://tcas.cupt.net ทั้งนี้ ผูมีสิทธ์เขาศึกษา จะถูกสงช่อตัดสิท ธ์จากการคัดเลือกในรอบที่ 4 (Admission) และ
รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) เวนแตไดรับอนุมัติจาก สมาคม ทปอ.ใหสละสิทธ์ภายในเวลาที่กําหนด
11. การสละสิทธ์เขาศึกษาในมหาวทยาลัยสงขลานครนทร (ผานระบบ TCAS)
ผูที่ไดยืนยันสิทธ์เขาศึกษาในระบบ TCAS หรอ ผูที่มหาวทยาลัยสงขลานครนทรไดประกาศรายช่อเปนผูมี
สิทธ์เขาศึกษา หากประสงคจะสละสิทธ์ ใหดําเนินการสละสิทธ์ในระบบ TCAS ของ สมาคม ทปอ. ตามชวงเวลาที่ สมาคม
ทปอ.กําหนด
12. การรายงานตั ว ข้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษา , การชํา ระเงนค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และกํา หนด
วั น เป ด ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
ใหผูมีสิทธ์เขาศึกษา ติดตามรายละเอียดในเว็บไซตของงานทะเบียนการศึกษาแตละวทยาเขต หรอทาง
เว็บไซต www.entrance.psu.ac.th (เลือกหัวขอ งานทะเบียนนักศึกษา)
13. เง่อนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวทยาลัยสงขลานครนทร
13.1 นักศึกษาตองศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรขอกําหนด
และเง่อนไขของสาขาวชา และเปนไปตามระเบียบมหาวทยาลัยสงขลานครนทร
13.2 นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นตํ่าที่มหาวทยาลัยสงขลานครนทรกําหนด
14. การติดตอสอบถามรายละเอียดโครงการ
งานรั บ นั ก ศึ ก ษา กองทะเบี ย นและประมวลผล อาคารศู น ย ท รั พ ยากรการเรยนรู (ตึ ก LRC) ชั้ น 2
มหาวทย าลั ย สงขลาน คร นทร อํา เภ อหาด ใหญ จั ง ห วั ด สงขลา 90110 โทรศั พ ท 0 7428 9255-8,
โทรสาร 0 7428 9259 ในวันและเวลาราชการ

******************************************

เอกสารสําหรับประชาสัมพันธ
วันที่ 28 พฤศจกายน 2561
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(เอกสารสําหรับการประชาสัมพันธ : 28 พฤศจกายน 2561)
ตารางแสดง คณะ/สาขาวชา รหัส จํานวนรับ รายว ชาที่ใช และเกณฑการคัดเลือก ในการรับบุคคลเขาศึกษาระดับปร ญญาตร ในมหาวทยาลัยสงขลานครนทร
โครงการรับตรงรวมกัน (TCAS รอบที่ 3) ประจําปการศึกษา 2562

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะวศวกรรมศาสตร หาดใหญ
วศวกรรมศาสตร
คณะวทยาศาสตร หาดใหญ
วทยาศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร หาดใหญ
พยาบาลศาสตร
คณะวทยาการจัดการ หาดใหญ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงน
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บัญชบัณฑิต
การจัดการโลจสติกส
การจัดการประชุมนิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090310101 90
25
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090310200 600 √ √ √
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090310401
5
20
30
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090310501 15
50 20
01090310502 15
50 30
01090310503 15
50 30
01090310504 15
50 30
01090310505 25
50 30
01090310506 30
50 30
01090310507 15
50 30
01090310508 15
50 30

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

20
15

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562

99

15

30

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะวทยาการจัดการ หาดใหญ (ตอ)
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การตลาด
การเงน
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
บัญชบัณฑิต
การจัดการโลจสติกส
การจัดการประชุมนิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล

รัฐประศาสนศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ
สัตวศาสตร
วารชศาสตร
พืชศาสตร
พัฒนาการเกษตร
การจัดการศัตรูพืช
ปฐพีศาสตร
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนศิลปคํานวณ/ คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ
01090310509 15
50 20
01090310510 15
√ √
01090310511 15
50 30
01090310512 15
30 20
01090310513 25
√ √
01090310514 30
√ √
01090310515 15
√ √
01090310516 15
√ √
รับนักเรยนชั้น ม.6 ทุกกลุมการเรยน
01090310517 45
30 √
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090310602 13
√ √ √
01090310603
8
√ √ √
01090310604
5
√ √ √
√ √ √
01090310605
5
√ √ √
01090310606
5
√ √ √
01090310607
6

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

√
√
15
15
√
√
√
√

√
√
15
15
√
√
√
√

20
√
30
20
30
√
√
√

√

√

√

√
√

√
√
√
√

√
√

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562
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99

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะเภสัชศาสตร หาดใหญ
เภสัชกรรมอุตสาหการ
การบรบาลทางเภสัชกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ
วทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
คณะศิลปศาสตร หาดใหญ
ภาษาไทยประยุกต
ภาษาจน
ภาษาอังกฤษ
ชุมชนศึกษา
คณะนิติศาสตร หาดใหญ
นิติศาสตร (ภาคปกติ)
นิติศาสตร (ภาคสมทบ)
นิติศาสตร (ภาคปกติ)
นิติศาสตร (ภาคสมทบ)
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
25
01090310701 40
25
25
01090310702 30
25
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090310901 30
√ √ √
01090310902 20
√ √ √
01090310903 20
√ √ √
รับนักเรยนชั้น ม.6 ทุกกลุมการเรยน และ นักเรยน ปวช.3
01090311001 10
40
01090311003 10
50
รับนักเรยนชั้น ม.6 ทุกกลุมการเรยน
01090311002
5
50
01090311004 10
40
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090311101 10
30
01090311102 11
30
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนศิลป -คํานวณ
01090311103 10
30
01090311104 12
30

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

30
30

30
30

30
20

30
50

35
25

30
30

30
30

√
√

√
√

30
30

30
30

√
√

√
√

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

13

25
25

50
80/จน=30 30

3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562
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คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะนิติศาสตร หาดใหญ (ตอ)
นิติศาสตร (ภาคปกติ)
นิติศาสตร (ภาคสมทบ)
คณะเศรษฐศาสตร หาดใหญ (ตอ)
เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรเกษตร
คณะการแพทยแผนไทย หาดใหญ
การแพทยแผนไทย
คณะเทคนิคการแพทย หาดใหญ
เทคนิคการแพทย

วทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ
ดิจทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการจัดตั้งวทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย -จน
หาดใหญ
วศวกรรมและเทคโนโลยียาง (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนศิลป -ภาษา
01090311105 10
30
30 30
01090311106 12
30
30 30
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร , ศิลปคํานวณ/ คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ
01090311201
5
30 20
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090311202 20
30 20
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090311301 40
20
30
√ √
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090311401
4
25
25

√
√

√
√

25

20

25

25

25

√

√

25

25

√* √* √*
* มีคะแนนวชา
49, 59, 69
รวมกัน ≥25%

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ / คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ,
กลุมการเรยนศิลปภาษา ,นักเรยน ปวช.3 (คอมพิวเตอร , เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศิลปกรรม)
01090311501 20
√ √
25
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090311701

30

20

25

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562
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99

√

√

√

√

√

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะศึกษาศาสตร ปตตานี
คณิตศาสตร
วทยาศาสตรทั่วไป
เคมี
ชววทยา
ฟสิกส
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การประถมศึกษา
ศิลปศึกษา
จตวทยา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090320101
7
30
01090320102
8
30
01090320103
8
30
01090320104
8
30
01090320105
8
30
01090320106
5
30 20 20
01090320107
2
30
01090320108
5
30 20 20
01090320109
3
30
01090320111
1
30
01090320113
7
30
01090320114
2
20
20
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนศิลปศาสตร
01090320110
6
30
01090320112
1
30 20 20
รับนักเรยนชั้น ม.6 สายสามัญ
01090320115 10
30
01090320116 10
30

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

30
30
30
30
30
30
30

15
15
15
15
15
15
15

30
40
30
30

15
20
15
20

40

15
20

40
40

30
30

20
30

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย

15

30

30
40

3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562
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15
15
15
15
20

15
15
15
15
20

15
15
25
15
15

15
15
15
25
15

20

15

25

15

25

20
15

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปตตานี
เทคโนโลยียาง
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
คณิตศาสตรประยุกต
เคมี-ชววทยา
วทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
เคมีอุตสาหกรรม
ฟสิกส
โภชนศาสตรและการกําหนดอาหาร
เทคโนโลยีการประมง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี
ภูมิศาสตร (วท.บ.)
บรหารธุรกิจ
บรหารธุรกิจ (วทย)
บรหารธุรกิจ (ศิลปคํานวณ)
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยน ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090320201 50
√
√
25
20
01090320202 50
√
√
25
20
√
√
01090320203 50
25
20
01090320204 30
√
√
25
20
01090320205 30
√
√
25
20
01090320206 30
√
√
25
20
√
√
01090320207 50
25
20
√
√
01090320208 50
25
20
01090320209 30
√
√
25
30
01090320210 50
√
√
20
20
รับนักเรยน ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090320301 15
20
√ √
√
√
รับนักเรยนระดับ ปวช.ทุกสาขา
01090320302
5
20 20
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ/ คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ
01090320303 10
20 20
√ √
√
√
01090320304 10
20 20
√ √
√

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562
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99

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี (ตอ)
การจัดการสารสนเทศ (วทย)
การจัดการสารสนเทศ (ศิลปคํานวณ)
สังคมสงเคราะห (วทย)
สังคมสงเคราะห (ศิลปคํานวณ)
เศรษฐศาสตร -เศรษฐกิจอาเซยน (วทย)
เศรษฐศาสตร -เศรษฐกิจอาเซยน (ศิลปคํานวณ)
ประวัติศาสตร
ปรัชญาและศาสนา
สังคมวทยาและมานุษยวทยา แขนงวชาสังคมวทยา
สังคมวทยาและมานุษยวทยา แขนงวชามานุษยวทยา
พัฒนาสังคม
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาจน
ภาษาเกาหลี
ภาษามลายู
มลายูศึกษา
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ/ คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ
01090320305 10
30
√ √
√
√
01090320306 10
30
√ √
√
01090320322
3
30 25
25 25
25
25
01090320323
2
30 25
25 25
25
01090320324
6
20 20
√ √
√
√
01090320327 10
20 20
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 สายสามัญ, นักเรยน ปวช.ทุกสาขา
01090320307 15
25
√ √
√
01090320328 15
20
√ √
√
รับนักเรยน ม.6 สายสามัญ
√ √
√
01090320308
5
30
√ √
√
01090320309
7
30
√ √
√
01090320310
5
30
01090320311 20
30
√ √
√
01090320312 10
30
√ √
√
01090320313 10
30
√ √
√
01090320314 10
30
√ √
√
01090320315
5
30
√ √
√

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562

17

99

√
25
√

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี (ตอ)
ภาษาญี่ปุน
ภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ แขนงวชาภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับและอาหรับธุรกิจ แขนงวชาภาษาอาหรับธุรกิจ
ภาษายุโรป แขนงวชาภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษายุโรป แขนงวชาภาษาเยอรมัน
วทยาลัยอิสลามศึกษา ปตตานี
เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
อิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
การสอนอิสลามศึกษา
กฎหมายอิสลาม
คณะศิลปกรรมศาสตร ปตตานี
ทัศนศิลป
ออกแบบประยุกตศิลป
ออกแบบแฟชั่นและเคร่องแตงกาย
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

รับนักเรยน ม.6 สายสามัญ
01090320316 10
30
01090320317
5
30
01090320318
5
30
01090320319
5
30
01090320320 13
30
01090320321
5
30
รับนักเรยนชั้น ม.6 สายสามัญ
01090320401 40
√ √
01090320402 40
√ √
01090320403 40
√ √
01090320404 20
√ √
01090320405 40
√ √
รับนักเรยนชั้น ม.6 สายสามัญ, นักเรยน ปวช.ทุกสาขา
01090320501 15
√
01090320502 15
√
01090320503 15
√

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

√
√
√
√
√
√

81/อาหรับ
81/อาหรับ
81/อาหรับ
81/อาหรับ

√
√
√
√
30
√

√
√
√

√

√
√
√

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562

18

√
√
√
√
√
√

√

√

99

√
√
√

√
√
√

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะวทยาการสื่อสาร ปตตานี
นิเทศศาสตร
นวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
คณะรัฐศาสตร ปตตานี
การปกครอง
การปกครองทองถิ่น
ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายสาธารณะ
คณะพยาบาลศาสตร ปตตานี
พยาบาลศาสตร
คณะการบรการและการทองเที่ยว ภูเก็ต
การจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (วทย)
การจัดการการบรการ (หลักสูตรนานาชาติ (วทย)
การจัดการนวัตกรรมการบรการ (หลักสูตรนานาชาติ (วทย)
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยนชั้น ม.6 สายสามัญ, นักเรยน ปวช. ทุกหลักสูตร
01090320601 15
30
25 √
√
01090320604 10
30
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , ศิลปคํานวณ/ คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ และ
นักเรยน ปวช.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอรธุรกิจ , อิเล็คโทรนิค และหลักสูตรที่เกี่ยวของ
01090320602 15
30
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 สายสามัญ, นักเรยน ปวช.
01090320701 10
30 √
√ 30
01090320702 10
30 √
√ 30
01090320703 10
30 √
√ 30
√
01090320704 10
30 √
√ 30
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
01090320801 10
√
√
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร
01090330101 30
30
01090330103 30
30
01090330105 30
30

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562

19

99

√

√

√

√

√

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะการบรการและการทองเที่ยว ภูเก็ต (ตอ)
การจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (ศิลป)
การจัดการการบรการ (หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป)
การจัดการนวัตกรรมการบรการ (หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป)
คณะวเทศศึกษา ภูเก็ต
วเทศธุรกิจ - จน (หลักสูตรนานาชาติ
จนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ
วเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ภูเก็ต
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม
วทยาศาสตรทางทะเลและการจัดการชายฝง
วทยาลัยการคอมพิวเตอร ภูเก็ต
วศวกรรมดิจทัล (หลักสูตรนานาชาติ
การคอมพิวเตอร (วทย)
ธุรกิจดิจทัล (นานาชาติ) (วทย)
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยน ม.6 กลุมการเรยนศิลปศาสตร , นักเรยน ปวช.ทุกประเภทวชา
01090330102 30
30
01090330104 30
30
01090330106 30
30
รับนักเรยนชั้น ม.6 สายสามัญ, นักเรยน ปวช. ทุกประเภทวชา
01090330201 60
√
√ √
√
01090330202 30
√
√ √
√
01090330203 15
√
√ √
√
01090330204 15
√
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , นักเรยน ปวช.ประเภทวชาอุตสาหกรรม ไดแก ไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส , ประเภทวชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาว ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
01090330301 90
√
√
√
01090330302 90
√
√
√
01090330303 90
√
√
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร
01090330501 60
√
√
√
01090330502 35
√
√
√
01090330504 35
√
√
√

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562

20

99

√

√
√
√

√
√

√
√

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

วทยาลัยการคอมพิวเตอร ภูเก็ต (ตอ)
การคอมพิวเตอร (ศิลปคํานวน)
ธุรกิจดิจทัล (นานาชาติ) (ศิลป)
คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สุราษฎรธานี
วทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
การจัดการงานวศวกรรม (วศ.บ.)
อาชวอนามัยและความปลอดภัย
สิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน

ระบบสารสนเทศ
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนศิลปคํานวณ / คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ
01090330503 35
√
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนศิลปศาสตร และ นักเรยน ปวช.
01090330505 35
√
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , โครงการโรงเรยนฐานวทยาศาสตร
และนักเรยน ปวช. หลักสูตรเกษตรศาสตร
01090340101 60
√ √ √
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , โครงการโรงเรยนฐานวทยาศาสตร
01090340102 40
√ √ √
01090340103 60
√ √ √
01090340104 60
√ √ √
01090340105 50
√ √ √
01090340106 60
√ √ √
01090340107 40
√ √ √ √
01090340108 40
√ √ √
01090340109 40
√ √ √
รับนักเรยนชั้น ม. 6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ /คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ,
โครงการโรงเรยนฐานวทยาศาสตร
01090340110 60
√ √
√ √
√

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562

21

99

√
√

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สุราษฎรธานี (ตอ)
ทรัพยากรประมง
คณะศิลปศาสตรและวทยาการจัดการ
สุราษฎรธานี
เศรษฐศาสตรธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
การจัดการรัฐกิจ
การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
บัญชบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , นักเรยน ปวช. หลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ / ประมง
01090340111 40
√ √ √
รับนักเรยนชั้น ม. 6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ /คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ,
โครงการโรงเรยนฐานวทยาศาสตร
01090340201 48
√ √
รับนักเรยนชั้น ม. 6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ /คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ,
นักเรยน ปวช. หลักสูตรพณิชยกรรม / บรหารธุรกิจ
01090340202 48
√ √
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม.6 ทุกกลุมการเรยน, โครงการโรงเรยนฐานวทยาศาสตร
01090340203 75
√ √
20
01090340204 48
√ √
√
01090340205 48
√ √
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม. 6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ /คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ
01090340206 20
30 20
√ √
25

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562
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99

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (วทย)
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (ศิลปคํานวณ)
การบัญช (วทย)
การบัญช (ศิลปคํานวณ)
การตลาด (วทย)
การตลาด (ศิลปคํานวณ)

การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร(วทย)
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร(ศิลปคํานวณ)
การจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (วทย)
การจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ศิลปคํานวณ)

การจัดการ การทองเที่ยว (วทย)
การจัดการ การทองเที่ยว (ศิลปคํานวณ)
การจัดการ การทองเที่ยว (ศิลปภาษา/ทองเที่ยว/โรงแรม)
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยนชั้น ม. 6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ / คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ
01090350101 15
√ √
√ √
√
01090350102 15
√ √
01090350105 40
√ √
√ √
√
01090350106 20
√ √
01090350107 25
√ √
√ √
√
01090350108 25
√ √
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ /คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ,
นักเรยน ปวช. ทุกแผนการเรยน
01090350103 25
√ √
√ √
√
01090350104 25
√ √
01090350112 20
√ √
√ √
√
01090350113 20
√ √
รับนักเรยนชั้น ม. 6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวนณ /คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ,
กลุมการเรยนภาษาตางประเทศ/กลุมการเรยนทองเที่ยว/โรงแรม)
01090350109 25
√ √
01090350110 15
√ √
√
01090350111 10
√ √
√ √
√

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562
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99

คณะ / ประเภทวชา/สาขาวชา/แขนงวชา

รหัสรับสมัคร

รายวชาที่ใชคัดเลือก และเกณฑรอ ยละ( % )ขั้นตํ่า
การสอบวชาสามัญ 9 วชา (สอบมีนาคม 2562)
จํานวน
การสอบ GAT/PAT (สอบ กุมภาพันธ 2562)
85 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77-P83 09 19
รับ
29
39 49 59 69
89
GAT คณิต วทย

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง (ตอ)
การจัดการรัฐกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (วทย)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลปคํานวณ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลปภาษา)
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตรัง
สถาปตยกรรม
หมายเหตุ

วศว สถาปตย

ครู

ศิลป -

ภาษา

กรรม

ตปท.

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟสิกส เคมี ชววทยา คณิต 2 วทยา(วทย)
(ศิลป ) ศาสตร

รับนักเรยนชั้น ม. 6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร-คณิตศาสตร , กลุมการเรยนศิลปคํานวณ /คณิตศาสตร -ภาษาอังกฤษ,
กลุมการเรยนภาษาตางประเทศ, กลุมการเรยนศิลปทั่วไป
01090350114 50
√ √
√
01090350115 15
√ √
01090350116
5
√ √
√
01090350117 10
√ √
√ √
√
รับนักเรยนชั้น ม. 6 ทุกกลุมการเรยน ,นักเรยน ปวช. ทุกแผนการเรยน
√
√
√
01090350118 20
รับนักเรยนชั้น ม.6 กลุมการเรยนวทยาศาสตร - คณิตศาสตร
√ √
√
√ √
√
01090350201 20

1. เคร่องหมาย  ปรากฎในชองวชาใดๆ หมายถึง ใชรายวชานั้นๆ ในการคัดเลือก แตไมไดกําหนดเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่า
2. ตัวเลข ที่ปรากฎในชองว ชาใด ๆ หมายถึง ใชว ชานั้น ๆ ในการคัดเลือก และจะตองไดคะแนนผานเกณฑรอยละ (%) ขั้นตํ่าตามตัวเลขที่ปรากฎดวย
3. โปรดติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ ทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th ประมาณเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2562
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√

