
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง   โครงการส่งเสริมผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 ------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มแีนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กดมีีคุณธรรมใหเ้ข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2564   ดังมีรายละเอยีดตอ่ไปนี ้
 1. คณุสมบตัทิัว่ไปของผูม้สีทิธิส์มคัร   
  1.1   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลอืสังคม อทุิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเปน็ผู้อุทศิตน เพือ่ 
                 ชว่ยเหลือครอบครัว  ซึ่งรับรองโดยโรงเรียน หรือ ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ / ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  
                 / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด / ส านักงานเทศบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โรงเรียนสังกัด  
  1.2   ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยูร่ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนทีต่ั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้     
                 ประจ าปีการศึกษา 2563 
  1.3   นักเรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในแตล่ะคณะ / สาขา 
   
 2.   คณะ/สาขาวชิา เกณฑท์ีก่ าหนด จ านวนรบั และ คณุสมบตัทิางการศกึษาของผูม้สีทิธิส์มคัร 
 

รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์
คัดเลอืก 

จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 
ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ หาดใหญ่ 
10101 วิศวกรรมศาสตร ์ A 10 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
       มหีน่วยกิตไมน่้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

คณะวทิยาศาสตร ์ หาดใหญ ่
10200 วิทยาศาสตร ์ A 50 1. รับผู้ที่เรียนเน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์ และมี GPAX  

 รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.50 
2. มจี านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี ้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า  7 หนว่ยกิต 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์

คัดเลอืก 
จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 

ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 
คณะพยาบาลศาสตร ์ หาดใหญ ่
10401 พยาบาลศาสตร ์ A 20 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

2. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
3. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
4. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  
   (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

คณะวทิยาการจดัการ  หาดใหญ ่
10501 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ A 1 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

10502 การตลาด A 1 
10503 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน B 1 
10504 รัฐประศาสนศาสตร ์ A 1 
10505 การจัดการไมซ์ A 1 

10506 การเงินและการลงทุน A 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

10507 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ A 1 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50  มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50  มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์

คัดเลอืก 
จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 

ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 
คณะวทิยาการจดัการ  หาดใหญ ่ (ตอ่) 
10508 การจัดการ (ภาษาอังกฤษ) A 4 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

10509 บัญชีบัณฑิต B 1 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ หาดใหญ ่
10601 เกษตรศาสตร ์ A 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต 
3. มี Portfolio และสอบสมัภาษณ์ 

10602 สัตวศาสตร ์ A 5 
10603 วาริชศาสตร ์ A 2 

วทิยาลยันานาชาต ิ หาดใหญ ่
11501 สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยดีิจิทัล 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
A 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50  
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
  2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์

คัดเลอืก 
จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 

ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร  หาดใหญ ่ (ตอ่) 
10901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร A 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
  2.4 สังคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า  2.50 
  2.5 ภาษาไทย  ไมต่ ่ากว่า  2.50 

10902 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสด ุ A 2 
10903 เทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมอาหาร 
A 2 

คณะศลิปศาสตร ์ หาดใหญ ่
11001 ภาษาไทยประยุกต ์ C 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.25 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 ภาษาไทย ไมต่ ่ากว่า 3.25 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

11002 ภาษาอังกฤษ C 1 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.25 
มหีน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 

11003 ภาษาจีน C 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
มหีน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

11004 ภาษาจีน (3+1) C 2 

11005 ชุมชนศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื C 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 สงัคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  2.2 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
       มหีน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

11006 การจัดการอุตสาหกรรมการบิน 
และการบริการ 

C 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
มหีน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์

คัดเลอืก 
จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 

ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 
โครงการจดัตัง้วทิยาลยันานาชาตยิางพาราไทย-จนี หาดใหญ ่
11701 วิศวกรรมและการจัดการ

อุตสาหกรรมยาง(หลักสูตรนานาชาติ) 
A 2 1. รับผู้ที่เรียนเน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์ และมี GPAX  

 รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.50 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และจ านวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
  2.1 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50  มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  2.2 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 มีหน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
       มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

คณะศกึษาศาสตร ์ ปตัตาน ี
20101 คณิตศาสตร ์ A 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.85 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.85 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.85 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
3. มีหลักฐานการบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
จริยธรรม คุณธรรมที่ชัดเจน น าเสนอด้วย E-Portfolio  

20102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ประเมินทางการศึกษา 

B 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75 มหีน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

20103 พลศึกษา B 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา ไมต่ า่กว่า 3.00 มหีน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

20104 สุขศึกษา B 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.50  มหีน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

20105 เทคโนโลยีดิจิทลัและสื่อสาร
การศึกษา 

B 1 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์

คัดเลอืก 
จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 

ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 
คณะศกึษาศาสตร ์ ปตัตานี (ตอ่) 
20106 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 
A 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 สงัคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.00 มีหน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 ภาษาไทย ไมต่ ่ากว่า 3.00 มีหน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ปตัตานี 
20201 เทคโนโลยียาง A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.00 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.00 มีหน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

20202 เทคโนโลยีการเกษตร 
(เทคโนโลยีผลิตพชื) 

 
A 

 
10 

20203 เทคโนโลยีการเกษตร 
(เทคโนโลยีผลิตสัตว) 

 
A 

 
10 

20204 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.50 มีหน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

20205 เคม-ีชีววิทยา A 10 
20206 วิทยาศาสตร์การอาหาร 

และโภชนาการ 
A 10 

20207 เคมอีุตสาหกรรม A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.25 มีหน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

20208 ฟิสิกส ์ A 10 

20209 โภชนาศาสตร์และการก าหนดอาหาร A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.75 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.75 มีหน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์

คัดเลอืก 
จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 

ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ปตัตานี (ตอ่) 
20210 เทคโนโลยีการประมง A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.15 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) และจ านวน 
หน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูต้่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.15 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.15 มีหน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ปตัตานี  
20301 ภาษามลาย ู C 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.20 

 20302 มลายศูึกษา C 5 
20303 ภาษาอังกฤษ C 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 3.00 

20304 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

A 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ มีหน่วยกติไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต 

20305 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

B 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ มหีน่วยกติไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต 

20306 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

A 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ มีหน่วยกติไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต 

 
 



 

8 

 

 
 

รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์
คัดเลอืก 

จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 
ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ปตัตานี (ตอ่) 
20307 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเป็น 

ผู้ประกอบการ 
B 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ มีหน่วยกติไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหีน่วยกิต 
       ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต 

20308 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา C 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
20309 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ A 5 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

2. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี ้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า  12 หน่วยกิต 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต 

20310 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ B 5 1. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
2. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี ้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า  12 หน่วยกิต 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต 

20311 ภาษาอาหรับเพ่ือธุรกิจ C 15 มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
20312 ภาษาและวรรณคดีไทย C 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย ไม่ต ่ากว่า 2.50 

20313 ภาษาเกาหลี C 5  
 
  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
 

20314 ภาษายุโรปเพ่ือการสื่อสารสากล 
แขนงวิชาภาษาฝรัง่เศส 

C 2 

20315 ภาษายุโรปเพ่ือการสื่อสารสากล 
แขนงวิชาภาษาเยอรมัน 

C 2 

คณะวทิยาการอสิลาม  ปตัตาน ี
20401 นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม B 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.50 
20402 การสอนอสิลามศึกษา C 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.50 
20403 อิสลามศึกษา C 5  

มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.25 20404 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) C 5 
20405 กฎหมายอิสลาม C 5 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ปตัตาน ี
20501 ทัศนศิลป ์ C 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

2. มีแฟ้มสะสมผลงาน/การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ 

20502 ออกแบบประยุกตศ์ิลป ์ C 5 
20503 ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย C 5 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์
คัดเลอืก 

จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 
ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 

คณะวทิยาการสือ่สาร  ปตัตานี 
20601 นิเทศศาสตร ์ B 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.50 
20602 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

เพื่อการจัดการ 
A 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.50 และ 

GPA ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.50  
20603 นวัตกรรมการออกแบบสื่อ B 5 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.50 
คณะรฐัศาสตร ์ ปตัตานี 
20701 การปกครอง C 5  

มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 3.00 20702 การปกครองท้องถ่ิน C 5 
20703 ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ C 5 
20704 นโยบายสาธารณะ C 5 
คณะการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  ภเูกต็ 
30101 การจัดการการท่องเที่ยว C 6 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.75 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต ่ากว่า 2.70 

30102 การจัดการการบริการ C 6 
30103 การจัดการนวัตกรรมการบริการ C 6 
คณะวเิทศศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  ภเูกต็ 
30201 ธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน C 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 2.50 

30202 นานาชาตศิึกษา : เอกจีนศึกษา C 6  
30203 นานาชาติศึกษา : เอกเกาหลศีึกษา C 6 
30204 นานาชาติศึกษา : เอกไทยและ

อาเซียนศึกษา 
C 6 

30205 นานาชาติศึกษา : เอกยุโรปศึกษา C 6  
คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ภเูกต็ 
30301 เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศสิ่งแวดล้อม A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

มีหน่วยกิตในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
30302 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการ 

ชายฝั่ง 
A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

30303 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอ้ม A 10 

วทิยาลยัคอมพวิเตอร ์* 
30501 วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) A 30 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

30502 การคอมพิวเตอร ์ B 30 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
และมีหน่วยกิตในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

30503 ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาต)ิ C 30 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่ ่ากว่า 2.00 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์

คัดเลอืก 
จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 

ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีตุสาหกรรม สรุาษฎรธ์านี 
40101 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

วัสด ุ
A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์
   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

40102 เคมเีพื่ออตุสาหกรรม A 10 
40103 การจัดการงานวิศวกรรม A 10 
40104 เทคโนโลยีสารสนเทศ A 5 
40105 สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน A 10 
40106 เทคโนโลยีสารสนเทศ B 5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ 
   ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

40107 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั A 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.25 มีหน่วยกิต 
      ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.25 มีหน่วยกิต 
      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 2.25 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  สรุาษฎรธ์านี 
40201 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ A 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์
   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

40202 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ B 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ 
   ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

40203 การจัดการธุรกิจ B 10 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.25 

40204 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว B 10 
40205 การจัดการรัฐกิจ B 12 
40206 บัญชีบัณฑิต A 3 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์
   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์
คัดเลอืก 

จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 
ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  สรุาษฎรธ์านี (ตอ่) 
40207 บัญชีบัณฑิต B 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ 
   ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

โครงการจดัตัง้คณะนวตักรรมการเกษตรและประมง  สรุาษฎรธ์านี 
40301 เทคโนโลยีอาหาร A 20 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
3. มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

40302 วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร 

B 15 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 
2. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาคณิตศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
3. มีหน่วยกิตในกลุม่วิชาภาษาตา่งประเทศ 
   ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

40303 ทรัพยากรประมง B 15 

วทิยาลยันานาชาต ิ วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน ี
40401 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ทางธุรกิจ (หลักสูตรปกติ) 
C 12 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.25 40402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ทางธุรกิจ (หลักสูตรสองปริญญา) 
C 5 

40403 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(นานาชาติ) 

C 6 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการจดัการ  ตรงั 
50101 การจัดการรัฐกิจ B 20 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 ภาษาไทย ไมต่ ่ากว่า 2.50  
  2.2 สงัคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 2.00  

50102 บัญชีบัณฑิต B 20 

50103 การจัดการสารสนเทศและ 
เทคโนโลยีดิจิทลั 

B 20 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.00 50104 การตลาด B 20 

50105 ธุรกิจดิจิทัล B 20 
50106 ภาษาอังกฤษธุรกิจ C 20 
50107 ศิลปะการแสดงและการจัดการ B 20 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.20 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์
คัดเลอืก 

จ านวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษา 
ของผูม้ีสิทธิส์มัคร 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ ตรงั 
50201 สถาปัตยกรรม A 20 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากว่า 2.25 

2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ดังตอ่ไปนี ้
  2.1 คณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 2.00  
       มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
  2.2 วิทยาศาสตร์ ไมต่ ่ากว่า 2.00 
  2.3 ภาษาต่างประเทศ ไมต่ ่ากว่า 2.00 

 
 
 

หมายเหต ุ        อักษร A,B,C เป็นการก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกตามที่ปรากฏในข้อ 8.2 
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 3.    คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษา  
  นอกจากคุณสมบัตทิั่วไป และคณุสมบัตทิางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัครดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั้น ผู้สมคัร 
 เข้ารับการคัดเลือก ยงัจะต้องมคีุณสมบัติเฉพาะและผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ตามที่คณะต่าง ๆ ได้ 
 ก าหนด คือ 

3.1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์  ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
 ดังนี ้

   3.1.1  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   22   หน่วยกิต  (ต้องมีเนื้อหาวิชาชีววิทยารวมอยูด่้วย)   
   3.1.2  กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 
   3.1.3  กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
 
  3.2  คณะพยาบาลศาสตร ์ ต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
        1. มี Protfolio (ไม่เกิน 10 หนา้) ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านดงันี ้
       - มีความเป็นผู้น า 
       - เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม  
         - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       - การป้องกันและรณรงค์สารเสพติด 
    2. สุขภาพสมบูรณแ์ข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทัง้สองข้างอย่างรนุแรง และไม่มีความบกพร่องทางการได้     
                      ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ (มใีบรบัรองแพทย ์โดยใชแ้บบฟอรม์ของ 
                      คณะพยาบาลศาสตรเ์ปน็หลกัฐานในวนัสอบสมัภาษณ)์ 
 
  3.3  คณะรฐัศาสตร ์ ต้องเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการจัดกิจกรรมทีส่ัมพันธ์ชุมชน หรือโรงเรียน 
 
            เงือ่นไขและสทิธพิเิศษ 
  1.  วทิยาลยันานาชาต ิวทิยาเขตหาดใหญ ่
       1.1  มีทุนอุหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS   รอบที่ 1 
            ทุนละ 10,000  บาทต่อภาคการศึกษา  เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ในปีการศึกษาแรกเท่านั้น (จ านวน 3 ทุนต่อ 
            โรงเรียน หากมีผู้ผ่านเกณฑ์เกินกว่า 3 คนจากโรงเรยีนเดียวกัน ให้คณะกรรมการวิทยาลยันานาชาติ เปน็ผู้มี  
            อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด) 
       1.2  การสอบสัมภาษณ์จะมกีารประเมินความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษ  หากไม่ผ่าน 
            เกณฑ์จะถูกปรับตกสมัภาษณ ์
 
  2.  วทิยาลยัการคอมพวิเตอร ์วทิยาเขตภเูกต็ 
                  มีทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร  โดยสามารถติดตามรายละเอียดในการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที ่
            เว็บไซต์ของคณะ 
 
  3.  คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการจดัการ  และ  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์  วทิยาเขตตรงั 
                  มีผลการเรียนในภาคปกติ (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน)  ที่ลงทะเบยีนอย่างน้อย 5 หน่วยกิต หรือ 
            ตามแผนการศึกษาที่คณะก าหนด และไดเ้กรดไม่ต ่ากว่า 3.25  จะได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาททุกภาค 
            การศึกษา หากภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลีย่ 3.25 ได้ แม้ว่านักศึกษาจะมี 
            เกรดเฉลี่ยเกิน 3.25 ในภายหลงัใหถ้ือสทิธิ์การได้รับทุนการศึกษาเป็นอนัสิ้นสุด 
         
 



 

14 

 

 4. องคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาคดัเลอืก 
  4.1 คุณสมบัติทั่วไป (ตามข้อ 1) และคุณสมบติัทางการศึกษา (ตามข้อ 2) ของผู้สมัคร 
  4.2 ดัชนีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคเรยีน (ม.4 - ม.6) 
  4.3 การสอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอื่น ๆ ของผูส้มัคร 
 
     5. ปฏทินิและขัน้ตอนการด าเนนิการคดัเลอืกดงันี ้
 

วนัที ่ กิจกรรม 
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564  

เป็นต้นไป 
ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยนืยันตัวตนในระบบ TCAS ของสมาคม 
ทปอ. ทางเวบ็ไซต์ https://student.mytcas.com  

 
5 - 14 มกราคม 2564 

- ลงทะเบยีนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหสัผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต ์
ที่ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุด 
การสมัคร 

 
5 - 14 มกราคม 2564 

- รับสมัครออนไลน์ และแก้ไขขอ้มูลการสมัคร  ทางเว็บไซต์ที่   
https://e-admission.psu.ac.th   โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุด 
การรับสมัคร (ผูส้มัครสามารถสมัครได้เพยีง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น) 

 
 

15 - 18 มกราคม 2564 

- พิมพ์ใบสมัครในระบบ และใหน้ักเรียนน าใบสมัครไปยื่นได้ทีส่ถานศึกษาทีต่นเองสงักัด 
-  สถานศึกษาคัดเลือกนักเรยีนทีม่คีุณสมบัตติามที่ก าหนด  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  
  ลงนามรับรองในใบสมัคร   
- สถานศึกษาสง่ใบสมคัรและหลกัฐานประกอบการสมัครให ้ส านกังานเขตพื้นที่ฯ / 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด / ส านักงานการศึกษาเอกชน / ส านักงานเทศบาล /องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทีส่ถานศึกษาสงักัด 

19 - 22 มกราคม  2564 

ส านักงานเขตพื้นที่ฯ / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด / ส านักงานการศึกษาเอกชน /ส านักงาน
เทศบาล /องค์การบรหิารส่วนจังหวัด ที่สถานศึกษาสังกัด  ด าเนนิการกลัน่กรองคณุสมบตัิ
ผูส้มคัรเบือ้งตน้ ออกหนงัสอืรบัรอง   และ สง่รายชือ่นกัเรยีนทีม่คีณุสมบตัติรงตามทีค่ณะ
ก าหนด พรอ้มใบสมคัร หลกัฐานทางการศกึษา และผลงาน ให้
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์   

4 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับคดัเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ ์

6 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนที่ได้รบัการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ณ  คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับคดัเลอืก  

10 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต ์ 
https://entrance.psu.ac.th 

22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ผู้ผ่านการสมัภาษณ์ยนืยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต ์
https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย  
(สมาคม ทปอ.) 

26 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th     
ติดตามรายละเอยีดในเว็บไซต ์

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
แต่ละวิทยาเขต 

รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปน็นักศกึษา 

 
 
 

https://student.mytcas.com/
https://e-/
https://e-/
https://e-/
https://e-/
https://entrance.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac.th/
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 6. การสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืก 
  6.1  ผู้สมัครสง่ใบสมัครและหลกัฐานต่าง ๆ ผ่านโรงเรียน/สถานศึกษาที่สงักัด  
  6.2  โรงเรยีน/สถานศึกษา คดัเลอืกผู้ที่มีคณุสมบัตเิหมาะสม และผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรบัรองในใบสมัคร  
  6.3  โรงเรยีน/สถานศึกษา รวบรวมใบสมัครและหลักฐานของผูส้มัคร สง่ให้ส านักงานเขตพื้นทีฯ่ / ส านักงาน 
                  ศึกษาธิการจังหวัด / ส านักงานการศึกษาเอกชน / ส านักงานเทศบาล /องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที ่
                  สถานศึกษาสังกัด 
  6.4  ส านักงานเขตพื้นทีฯ่ / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด /ส านักงานการศึกษาเอกชน / ส านักงานเทศบาล /  
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด าเนินการกลั่นกรองคณุสมบัตผิู้สมัครเบื้องต้นออกหนังสือรบัรองคุณสมบัต ิ
                  ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชนช์่วยเหลือสังคม/ครอบครัว โดยเย็บตดิ (ดา้นหลงั)   
                  ใบสมัครของ ผูส้มัครแต่ละคน และ สง่รายชื่อนกัเรียนที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมใบสมัคร  
               หลักฐานทางการศึกษา และผลงาน ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
                  ภายในวนัที ่19 - 22 มกราคม 2564  โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ดังนี้   
 
    เรยีน    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา  
                                   ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
                                   อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู ้  ชั้น 2 
             ตู้ ปณ. 22  ปณฝ.คอหงส์ ถนนเพชรเกษม  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90112 
 
 
 7. หลกัฐานประกอบการสมคัร โดยใหจ้ดัเรยีงตามล าดบั ดงันี ้  
  7.1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรบัรองแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
                     จ านวน 1 รูป (มุมบนด้านขาวมือ) 
  7.2     หนงัสือรับรองจากส านกังานเขตพื้นที่ฯ / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด /ส านักงานการศึกษาเอกชน /  
                        ส านักงานเทศบาล / องค์การบริหารส่วนจงัหวัดที่สถานศึกษาสงักัด 

7.3     ใบรายงานผลการเรยีนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) ที่แสดงดัชนีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPA)  
         ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) โรงเรียนจะต้องประทบัตรา และลงนาม 
         รับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน 1 ชุด 

  7.4 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด 
  7.5 ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ 
                     สังคม/ครอบครัว  ตามที่ทางส านักงานเขตพื้นที่ฯ / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด /ส านักงานการศึกษา 
                        เอกชน / ส านักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในแต่ละแห่งก าหนดไว้ โดยท าเป็นแฟ้มสะสม 
                     งาน  พร้อมหลักฐาน  (เอกสาร ประกาศนียบัตร รูปถ่าย เป็นต้น)  ไม่เกิน 10  หน้ากระดาษ A4  
                     (ไม่รวมปก) ในกรณผีูส้มคัร ไม่มีแฟม้สะสมงาน  อันอาจจะเป็นผลมาจากการที่ผู้สมัครต้องอุทิศเวลาไป 
                     ช่วยเหลือครอบครัว / สังคม จึงไม่มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโครงการ           
                     ที่เก่ียวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือครอบครัว/สังคม ซ่ึงผู้สมัคร     
                     ต้องน าเสนอ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)  และลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา  
                     และครูที่ปรึกษา 
 

หมายเหต ุ     ใหผู้ส้มคัรเซน็ชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารทีเ่ปน็ส าเนา ทกุฉบับ 
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     8. วิธกีารคดัเลอืก       
  8.1   ผู้สมัครต้องมคีุณสมบัตแิละส่งเอกสาร ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดมคีุณสมบัติไม่ตรงตาม 
                   ที่คณะ/สาขาวิชา  หรือหลักฐานการสมัครไม่ครบตามที่ก าหนด  จะไม่ได้รบัการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  
  8.2   น าดัชนเีฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) มาใช้ในการจัดล าดับที่ ผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ (คดิค่าน า้หนัก    

30% ในกรณทีี่มี GPAX  เท่ากัน จะพิจารณาจากดัชนี (GPA) กลุ่มสาระวิชา เรียงตามล าดบั ดังนี ้
    8.2.1  ประเภทวิชาที่ใช้เกณฑ์การคดัเลอืกแบบ   A    
     เรียงตามล าดบั (1) คณิตศาสตร์ (2) วิทยาศาสตรแ์ละ (3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
    8.2.2  ประเภทวิชาที่ใช้เกณฑ์การคดัเลอืกแบบ   B    
     เรียงตามล าดบั (1) คณิตศาสตร์ (2) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ (3) สังคมศึกษาฯ 
    8.2.3   ประเภทวิชาที่ใช้เกณฑ์การคดัเลอืกแบบ   C     
     เรียงตามล าดบั (1) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   (2) สังคมศึกษา   และ (3) ภาษาไทย 

8.3 การประเมินคุณสมบัตดิ้านคณุธรรมฯ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัคร (คิดค่าน ้าหนัก 30%) 
8.4 น าคะแนนจากข้อ 8.2 และ 8.3 (รวมค่าน ้าหนัก 60%) มาใช้ในการจัดล าดับทีผู่้มีสิทธิเ์ข้าสอบสมัภาษณ ์
8.5 การสอบสัมภาษณ์ (คิดค่าน ้าหนกั 40%) และต้องผ่านการประเมินความพร้อมทางการศึกษา 
8.6 น าคะแนนจากข้อ 8.4 และ 8.5 (รวมค่าน ้าหนัก 100%) มาใช้ในการจัดล าดับทีผู่้ผ่านการคัดเลือก 

 
 9. การประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเขา้สอบสมัภาษณ์ 
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัคดัเลือกเพื่อเข้าสอบสมัภาษณ์ ในวนัที ่4  กมุภาพนัธ ์ 2564 
        โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th    
 
 10. การสอบสมัภาษณ ์
  10.1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก าหนดสอบสัมภาษณ์  ในวนัเสารท์ี ่6 กมุภาพนัธ ์ 2564  ณ คณะ/วิทยาเขต  
                     ได้รับคัดเลือก  ส าหรับสถานทีส่อบสมัภาษณ์จะแจ้งใหท้ราบอีกครัง้ในวันที่ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รบัคดัเลือก 
                      เขา้สอบสัมภาษณ ์
  10.2  หลักฐานต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์ได้แก่ 
     บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) 
      หลักฐานและแฟ้มสะสมงาน (ตัวจริง) 
     ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย (แบบฟอรม์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด) 
 
 11.   การตรวจรา่งกาย  
      11.1  ให้น าใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัด/ประจ าอ าเภอ

หรือโรงพยาบาลศูนย์  หรือโรงพยาบาลทีส่ังกัดมหาวิทยาลยั  ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 
(download ได้ที ่https://entrance.psu.ac.th  เลือกหัวข้อแบบฟอร์ม)   

     11.2  น าใบรายงานผลการตรวจสุขภาพฯ ทีไ่ด้ประทบัตรารับรองแล้วจากโรงพยาบาล ไปยื่นต่อกรรมการสอบ     
                    สัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์  
 
 12.  การประกาศรายชือ่ผูผ้า่นสมัภาษณ ์
       ประกาศรายชื่อ ในวนัที ่ 10 กมุภาพนัธ ์ 2564 โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th 
 
 13.  การยนืยนัใชส้ทิธิเ์ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ผา่นระบบ TCAS) 
            ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา  จะต้องยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-23 

กุมภาพันธ์  2564  ผ่านระบบ TCAS  ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง 
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

https://entrance.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac.th/
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 14.   การสละสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
            ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมคัรเข้าศึกษาในรอบถดัไป หากประสงค์จะ  
      สละสิทธ์ิ ให้ด าเนนิการสละสิทธ์ิในระบบของสมาคม ทปอ.  
            
 15.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
           มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา อย่างเป็นทางการ ในวนัที ่26 กมุภาพนัธ์  2564 โดยผ่านทาง 
      ระบบอินเตอร์เนต็ ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th    
 
 16.  การช าระคา่ธรรมเนยีมการศกึษา และการรายงานตวัขึน้ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา 
             สามารถติดตามรายละเอยีด ได้ทางเว็บไซต์ของ งานทะเบยีนการศึกษา แต่ละวิทยาเขต ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะ 
       แจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 
 17.   เงือ่นไขการคงไวซ้ึง่สทิธิใ์นการเขา้ศกึษา 
  17.1  ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนีแ้ล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนจนส าเร็จการศึกษาชั้น 
      มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ในปีการศึกษาเดยีวกับที่สมัคร) 
  17.2  ไม่มีสิทธ์ิโอนย้ายไปศึกษาในคณะอื่น   
 
 18.   เงือ่นไขการส าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
             18.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อก าหนด 
      และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
             18.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาองักฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าที่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนด 
 
 19. การตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดโครงการ 
       ติดต่อได้ที่       ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้   ชั้น 2 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตู้ ปณ. 22 (ปณฝ.คอหงส์) อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112 
     โทร. 0-7428 9255 - 8   โทรสาร  0-7428 9259  (ในวนัและเวลาราชการ) 
   
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                       ประกาศ  ณ   8    ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต ิ แก้วประดับ) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์
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