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     3.17 คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (วิทยำเขตปัตตำนี) 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

               รบันักเรียนแนวกำรเรียนวิทยำศำสตร-์คณิตศำสตร ์
20201 เทคโนโลยยีาง   20  1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)    
 20202 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลติพชื)   20     ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 20203 เทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยกีารผลติสตัว)์   20  2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ใน 
 20204 คณิตศาสตรป์ระยุกต ์  20      กลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 20205 เคม-ีชวีวทิยา   20      - คณิตศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า  2.50    

20206 เคมอีุตสาหกรรม   20      - วทิยาศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า  2.50    

20207 ฟิสกิส ์  20      
20208 เทคโนโลยกีารประมง    20  

20209 วทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ  20  1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)    
20210 โภชนศาสตรแ์ละการก าหนดอาหาร   20     ไม่ต ่ากว่า 2.75 

    2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ใน 
       กลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
        - คณิตศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า  2.75    

        - วทิยาศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า  2.75    

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 200  

 3.18 คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์(วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
   จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20301 ภูมศิาสตร ์(วท.บ.) 10 1. รับนกัเรียนแนวการเรียนวิทยาศาสตร์-    
   คณิตศาสตร์ 
2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
   ไม่ต ่ากว่า 2.50 
3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)   
    ในกลุม่สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ ดงันี ้
    - คณิตศาสตร์ ไมต่ า่กวา่ 2.50 
    - ภาษาตา่งประเทศ ไมต่ ่ากวา่ 2.00 

20302 การจดัการสารสนเทศ (กลุ่มวทิย)์ 5 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์  
คณิตศาสตร ์หรอืแนวการเรยีนศลิปศาสตร-์ 

20303 การจดัการสารสนเทศ (กลุ่มศลิป์) 5 คณิตศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ) 
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม 
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า 2.50  

20304 ประวตัศิาสตร ์ 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
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รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
   จ ำนวน
ประกำศรบั คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 

20305 พฒันาสงัคม 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20306 ภาษาและวรรณคดไีทย 5 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

      2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยไม่ต ่ากว่า 2.80 

20307 ภาษาจนี 10 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนศลิปะศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)   

ไม่ต ่ากว่า 2.50   
20308 ภาษาเกาหล ี 5 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนศลิปะศาสตร ์
   2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)   

ไม่ต ่ากว่า 3.00   
20309 ภาษามลาย ู 5 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20310 มลายศูกึษา 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20311 ภาษาญีปุ่่ น 5 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20312 ภาษาอาหรบัและภาษาอาหรบัธรุกจิ 

แขนงวชิาภาษาอาหรบั 
15 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20313 ภาษาอาหรบัและภาษาอาหรบัธรุกจิ 

ภาษาอาหรบัธุรกจิ 
15 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20314 แขนงวชิาภาษาฝรัง่เศส 10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ใน

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
   ไม่ต ่ากว่า 3.00 
20315 ภาษาองักฤษ 10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 3.00 
   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ใน

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
   ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20316 ภาษายโุรป แขนงวชิาภาษาเยอรมนั 10 1. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

   2. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษต่างประเทศ 

   ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20317 สงัคมสงเคราะห ์ 5 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  

ไม่ต ่ากว่า 2.50 
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รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
   จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20318 เศรษฐศาสตร ์ (แนวการเรยีนวทิย)์ 5 1. รบันกัเรยีนแนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์
คณิตศาสตร ์หรอืแนวการเรยีนศลิปศาสตร ์- 

20319 เศรษฐศาสตร ์(แนวการเรยีนศลิป์)          5 คณิตศาสตร ์(ศลิป์ค านวณ) 
     2. ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.25 
3. ม ีGPA รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) ในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไมต่ ่ากว่า 2.25 

20320 ปรชัญาและศาสนา 10 ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6)  
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 165  
 

 3.19 วิทยำลยัอิสลำมศึกษำ (วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
   จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20401 

 

เศรษฐศาสตรแ์ละการจดัการอสิลาม 

 

5 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20402 

 

อสิลามศกึษา  
 

5 

 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20403 

 

อสิลามศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  
 

5 

 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20404 

 

การสอนอสิลามศกึษา  
 

       5 

 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20405 

 

กฏหมายอสิลาม  

 

       5 

 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 3.00 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 25  
 3.20 คณะศิลปกรรมศำสตร ์(วิทยำเขตปัตตำนี) 
 

รหสั ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ 
 จ ำนวน 

คณุสมบติัผูมี้สิทธ์ิสมคัร 
ประกำศรบั 

20501 

 

ทศันศลิป์ 

 

15 
 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 
ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20502 

 

ออกแบบประยุกตศ์ลิป์ 

 
10 

 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20503 

 

ออกแบบแฟชัน่และเครื่องแต่งกาย 

 
15 

 

ม ีGPAX รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4-ม.6) 

ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 จ ำนวนรบัทัง้คณะรวม 40  

 

หมำยเหต ุ1. สำขำทศันศิลป์ และสำขำออกแบบแฟชัน่และเครือ่งแต่งกำย ใหน้ าแฟ้มสะสมผลงานดา้น 
                  ศลิปกรรมไปน าเสนอในวนัสอบสมัภาษณ์เพื่อประกอบการพจิารณา 

 

                 2. สำขำออกแบบประยุกตศิ์ลป์ ควรมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัพืน้ฐานการออกแบบหรอืมพีืน้ฐานทางดา้น 
                  ศลิปะและใหน้ าแฟ้มสะสมผลงานดา้นศลิปกรรมไปเสนอในวนัสอบสมัภาษณ์เพื่อประกอบการพจิารณา 
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            (1)  สง่ทางไปรษณีย ์จ่าหน้าซองดงันี้   
                 เรยีน ผูช้่วยอธกิารบดฝ่ีายการรบันกัศกึษา  
               งานรบันกัศกึษา  กองทะเบยีนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
          ตู ้ปณ. 22 ปณฝ.คอหงส ์ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา   90112 
                  หมายเหต ุ  เนือ่งจากเอกสารทีส่่งทางไปรษณียมี์จ านวนมาก เพือ่ป้องกนัความล่าช้าหรือเอกสารสูญหาย กรณุาส่งเป็น 
                              จดหมายลงทะเบียน หรือจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) เพือ่สะดวกในการตรวจสอบเอกสารกบัทางไปรษณีย ์   
            (2)  สง่ดว้ยตนเอง ทีง่านรบันกัศกึษา กองทะเบยีนและประมวลผล อาคารทรพัยากรการเรยีนรู ้(ตกึ LRC) อาคาร 1 ชัน้ 2   
                 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ในวนัและเวลาราชการ) 
 5.3  ตรวจสอบสถานะการช าระเงนิคา่สมคัร และการสง่หลกัฐานการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th  
           เริม่ตรวจสอบไดห้ลงัจากวนัทีส่ง่เอกสารแลว้ 5 วนัท าการ เป็นตน้ไป     
 

6.  องคป์ระกอบท่ีใช้พิจำรณำคดัเลือก 
 6.1  คุณสมบตัทิัว่ไป และคุณสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัร (ไม่คดิน ้าหนกัคะแนน แต่ผูส้มคัรตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามที ่
            มหาวทิยาลยัประกาศ  จงึจะไดร้บัการพจิารณา)  
 6.2  ดชันีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) ของชัน้ ม. 4 - ม.6 (รวม 5 ภาคเรยีน) คดิค่าน ้าหนกั รอ้ยละ 75  
 6.3  ผลการสอบสมัภาษณ์ และประเมนิขอ้มลูอื่นๆ ของผูส้มคัร คดิคา่น ้าหนกั รอ้ยละ 25  

          หมายเหต ุ  ค่า GPAX ของนักเรียนจะถกูค านวณแปลงเป็นคะแนนโดยมหาวิทยาลยั ก่อนน าไปใช้จดัล าดบัที ่
 

7.  วิธีพิจำรณำคดัเลือก 
     7.1  มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบคุณสมบตัทิัว่ไป และคุณสมบตัเิฉพาะของผูส้มคัรในเบือ้งตน้ หากผูใ้ดมคีุณสมบตัไิม ่
           ตรงตามทีค่ณะ/สาขาวชิา ก าหนด  จะไม่ไดร้บัการพจิารณาในขัน้ตอนต่อไป 

     7.2  เมื่อผูส้มคัรผ่านการพจิารณาจากขอ้ 7.1 แลว้ มหาวทิยาลยัจะน าดชันีผลการเรยีน (GPAX) ของผูน้ัน้ไปแปลง  
           เป็นคะแนน โดยคดิค่าน ้าหนกัรอ้ยละ 75 จากนัน้จะปรบัค่าคะแนนนี้  โดยน าไปคณูกบัตวัเลขสมัประสทิธิท์ีส่รา้งขึน้  
            จากต าแหน่งค่าสถติพิืน้ฐานของโรงเรยีนทีไ่ดจ้ากการสอบ O-NET ของนกัเรยีนในโรงเรยีนนัน้ๆ ประจ าปีการศกึษา 2561 
      (สอบกมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2562)  จนไดเ้ป็นคะแนนเพื่อใชจ้ดัล าดบัทีค่ดัเลอืกเรยีกตวัเขา้สอบสมัภาษณ์ 

     7.3  เมื่อผูส้มคัรไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์แลว้ คณะกรรมการจะท าการสอบสมัภาษณ์, ทดสอบความ 

  พรอ้มทางการศกึษาเพิม่เตมิ (ถา้จ าเป็นส าหรบับาง คณะ/ สาขาวชิา),  และพจิารณา ขอ้มลูอื่นๆ ของผูส้มคัรจากหลกัฐาน 

  ประกอบการสมคัรซึง่ผูส้มคัรไดแ้จง้ไว ้(ในขอ้ 5.1) และเอกสารอื่น ๆ (ถา้ม)ี ซึง่ผูส้มคัรจะน าไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  
  (ตามขอ้ 9.3(3))  จากนัน้ คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์จะพจิารณาผลการสอบสมัภาษณ์  หากผ่านการสมัภาษณ์จะประเมนิ 

  ใหเ้ป็นคะแนนการสอบสมัภาษณ์ และถ่วงน ้าหนกัเป็นรอ้ยละ 25  ตามองคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาคดัเลอืก  อนึง่ กรณีได้ 
   คะแนนสอบสมัภาษณ์น้อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 10  จะถือว่าไม่ผา่นการสอบสมัภาษณ์  และจะไม่น าคะแนนไป 
   ประมวลผล ตามขัน้ตอนในข้อ 7.4  (ถือว่าไม่ผา่นการคดัเลือก) 

7.4 มหาวทิยาลยั  (โดยคณะกรรมการอกีชุด) จะน าค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบสมัภาษณ์  (ในขอ้ 7.3) เฉพาะผูท้ีผ่่านการ
สอบสมัภาษณ์ไปรวมกบัคะแนนทีแ่ปลงจากค่า GPAX (ในขอ้ 7.2) อกีครัง้  ไดเ้ป็นคะแนนสดุทา้ยทีใ่ชพ้จิารณา
จดัล าดบัที ่ตดัสนิผูม้สีทิธิไ์ดร้บัคดัเลอืก 

      การพิจารณาตดัสินผลการคดัเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ถือเป็นทีส้ิ่นสดุ  
 

8.  กำรประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้ำสอบสมัภำษณ์ 
  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกเบือ้งตน้  ใหเ้ป็นผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์และ 
    ทดสอบความพรอ้มทางการศกึษา ในวนัองัคารที ่14 มกราคม  2563 ทางเวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th    
 

9.  กำรสอบสมัภำษณ์  
  ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์  ตอ้งไปแสดงตนสอบสมัภาษณ์ ณ คณะ/วทิยาเขต ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก  หากนกัเรยีนไมไ่ป 

    สอบสมัภาษณ์ในวนัเวลาทีก่ าหนด มหาวทิยาลยัจะถอืว่านกัเรยีนสละสทิธิ ์  
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 9.1 สอบสมัภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก ในวนัเสารที์ ่18 มกราคม 2563  รายงานตวัเวลา 
            08.30-09.30 น.  สถานทีจ่ะแจง้อกีครัง้ในวนัประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์ 
      9.2  หลกัฐานทีต่อ้งน าไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์  

  (1)  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรอื บตัรประจ าตวันกัเรยีน (ทีม่รีปูถ่ายแสดงตน)  
  (2)  รายงานการตรวจสขุภาพร่างกายและผลเอก็ซเรย ์(ตามแบบฟอรม์ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด) 
  (3) เอกสารอื่นทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด (ตดิตามขอ้มลูในวนัประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบสมัภาษณ์) 
  (4) เอกสารทีแ่สดงความสามารถทางวชิาการ หรอื ความสามารถพเิศษของผูส้มคัร (ถา้ม)ี 
  (5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
   

10.  กำรประกำศรำยช่ือผูผ้ำ่นกำรสอบสมัภำษณ์และได้รบัคดัเลือก  
  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสมัภาษณ์และไดร้บัคดัเลอืก  ในวนัพฤหสับดีที ่23 มกราคม  2563  ผ่านทาง 
      เวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th หรอื https://e-admission.psu.ac.th 
 

11.  กำรยืนยนัสิทธ์ิในระบบ TCAS  

  ใหผู้ผ้่านการคดัเลอืกและผ่านการสอบสมัภาษณ์ ยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ในระบบ 
   TCAS ระหว่ำง วนัพฤหสับดีท่ี 30 – วนัศกุรท่ี์ 31 มกรำคม 2563 ทางเวบ็ไซตข์องทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย  
  หมายเหต ุ  1. ผูไ้ม่ยืนยนัสิทธิภ์ายในเวลาทีก่ าหนด  มหาวิทยาลยัจะถือว่าผูนั้น้ประสงคจ์ะสละสิทธิก์ารเข้าศึกษา 

2.  ผูที้ไ่ด้ยืนยนัสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถกูตดัสิทธิก์ารสมคัรในรอบถดัไป     
 

12. ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำ 
        มหาวทิยาลยัก าหนดประกาศรายชื่อผูท้ีไ่ดย้นืยนัสทิธิใ์นระบบ TCAS เป็นผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา ในวนัองัคำรท่ี 4 
   กมุภำพนัธ ์2563 ทางเวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th   
    

13. กำรสละสิทธ์ิเขำ้ศึกษำ 
    ผูท้ีไ่ดย้นืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษาในระบบ TCAS  หรอื ผูท้ีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดป้ระกาศรายชื่อเป็นผูม้สีทิธิ ์
      เขา้ศกึษา หากประสงคจ์ะสละสทิธิ ์ ใหด้ าเนินการสละสทิธิใ์นระบบ TCAS ตามช่วงเวลาที ่ทปอ.ก าหนด  
 

14.  เง่ือนไขกำรคงไว้ซ่ึงสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ  
      14.1  ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ตามโครงการน้ีแลว้ จะตอ้งอยู่ศกึษาต่อใน 

               โรงเรยีนจนส าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  (ในปีการศกึษาเดยีวกนั)  และตอ้งรกัษาระดบัผลการเรยีนไว ้ 
               ในระดบัทีด่เีมื่อจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6   
 14.2  ผูส้มคัรเขา้ศกึษาในคณะ/สาขาวชิา แนวการเรยีนวทิยาศาสตร ์เมื่อส าเรจ็การศกึษาชัน้ ม.6 จากโรงเรยีนแลว้  
              จะตอ้งมจี านวน “หน่วยการเรยีน”   ในกลุ่มสาระต่างๆ ครบดงันี้  
      (1) กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตอ้งเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน และเพิม่เตมิ รวมกนัไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

      (2) กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ตอ้งเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน และเพิม่เตมิ รวมกนัไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
      (3) กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตอ้งเรยีนรายวชิาพืน้ฐาน และรายวชิาเพิม่เตมิ 

                  รวมกนัไม่น้อยกวา่  9  หน่วยกติ 

               หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบติัตามเงือ่นไขตามขอ้ 14.1 และ 14.2  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณายกเลิก 
  การรบัเข้าศึกษา แมว้่าจะประกาศให้เป็นผูมี้สิทธิเ์ข้าศึกษาแล้วกต็าม  
 

15.  กำรรำยงำนตวัขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษำ, กำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
   ตดิตามรายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องงานทะเบยีนการศกึษาแต่ละวทิยาเขต 
 

16. เง่ือนไขกำรส ำเรจ็กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
 16.1 นกัศกึษาตอ้งศกึษาและผ่านการวดัและประเมนิผลรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข 

   ของสาขาวชิา และเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
16.2 นกัศกึษาตอ้งสอบผ่านภาษาองักฤษตามมาตรฐานขัน้ต ่าทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรก์ าหนด  

http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
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17.  กำรติดต่อสอบถำมรำยละเอียดโครงกำร   (ในวนัและเวลาราชการ) 
  งานรบันกัศกึษา  กองทะเบยีนและประมวลผล  อาคารศนูยท์รพัยากรการเรยีนรู ้ (ตกึ LRC)  ชัน้ 2
 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  อ าเภอหาดใหญ่   จงัหวดัสงขลา 90110 โทรศพัท ์ 0 7428 9255-8, โทรสาร 0 7428 9259  

      เวบ็ไซต ์http://www.entrance.psu.ac.th        
   

  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
   

    ประกาศ  ณ   วนัที ่     7       พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 
 

 

 

                
          (รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาส  ศตสขุ) 
                               รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

             ปฏบิตักิารแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
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