ปฏิทนิ การดาเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการมูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
(สอวน.) ประจาปีการศึกษา 2565
วัน - เดือน -ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มี.ค. 2565
25 มี.ค. 2565
20 เม.ย. 2565
28 เม.ย. 2565
2 พ.ค. 2565
4 - 5 พ.ค. 2565
9 พ.ค. 2565
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

รายละเอียดกิจกรรม
นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ เลือกคณะที่จะเข้า
ศึกษาได้ คนละ 1 คณะ/สาขาวิชา เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.posn.or.th
และที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th
มูลนิธิ สอวน. รวบรวมใบสมัครของนักเรียนส่งให้กับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง
เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา ไปสอบสัมภาษณ์ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ทางเว็บไซต์
https://entrance.psu.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ.
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
https://entrance.psu.ac.th
(เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS แล้วเท่านั้น)
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th

คณะ/สาขาที่รับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้ าพีน่ างเธอเจ้ าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปี การศึกษา 2565 เป็ นกรณีพเิ ศษ
รหัส
10101

10200

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จานวนรับ
15

คณะวิทยาศาสตร์ (แยกรับเป็ น 3 กลุ่ม)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 1 เป็ นผูผ้ า่ นการเข้าค่ายฝึ กอบรมฯ
ค่าย 1 หรื อ ค่าย 2

กลุ่มที่ 2 เป็ นผูแ้ ทนของศูนย์ สอวน. เข้า
แข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ (สอวน.)
- ผูเ้ ข้าแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ
(สอวน.) ที่ได้รับเหรี ยญรางวัล
- ผูเ้ ข้าแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ
(สอวน.)ที่ไม่ได้รับเหรี ยญรางวัล

กลุ่มที่ 3 เป็ นผูแ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิ กระหว่าง
ประเทศ

10

คุณสมบัติทางการศึกษา /เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ
คุณสมบัติ
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 –ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.75
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ ดังนี้
- กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 2.75
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 16 นก.
- กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 8 นก.
เงื่อนไขและทุนสนับสนุน
1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
2. หากในภาคการศึกษาถัดๆไป นักเรี ยนมีผลการเรี ยน (คะแนนเฉลี่ยสะสม)
ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมพิเศษ
1. คุณสมบัติทั่วไป ( ทั้ง 3 กลุ่ม)
1.1 เป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าค่ายฝึ กอบรม โครงการส่ งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ศึกษาของ ศูนย์สอวน.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อ เป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าค่ายฝึ กอบรม
ของศูนย์สอวน. อื่น ๆ และจาก สถาบัน สสวท.
1.2 กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และจะต้องสาเร็ จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2564 เท่านั้น
1.3 ไม่เป็ นโรคร้ายแรง ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 มีความประพฤติเรี ยบร้อยและมีความขยันหมัน่ เพียร
2. คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 1)
เป็ นผูผ้ า่ นการเข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย 1 หรื อ ค่าย 2
เงื่อนไขและทุนสนับสนุน
ไม่สนับสนุนทุนการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 2)

- ผูเ้ ข้าแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ (สอวน.)ที่ได้รับเหรี ยญรางวัล
เงื่อนไขและทุนสนับสนุน
สนับสนุนค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บ

- ผูเ้ ข้าแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ (สอวน.)
ที่ไม่ได้รับเหรี ยญรางวัล
เงื่อนไขและทุนสนับสนุน
สนับสนุนค่าหอพักตามจ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 3)

- เป็ นผูแ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิ กระหว่างประเทศ
เงื่อนไขและทุนสนับสนุน
1.สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรี ยกเก็บ
2.สนับสนุนค่าหอพักตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อเดือน

-2เงื่อนไขและการชดใช้ ทุน
ผูท้ ี่ยนื ยันสิ ทธิ์เข้าศึกษา จะต้องทาสัญญากับคณะฯ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด ดังต่อไปนี้
1. นักเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ จะต้องยืนยันสิ ทธิ์การเป็ นนักศึกษาและประเภทวิชาที่จะศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ ตามแบบฟอร์มยืนยันสิ ทธิ์
ภายในเวลาที่กาหนด
2. ผูไ้ ด้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้า และได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไป โดยมีเงื่อน
จะต้องได้ GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา
3. ผูไ้ ด้รับการสนับสนุนค่าหอพัก จะได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาแรกเข้า และได้รับการสนับสนุนในภาคการศึกษาถัดไป โดยมีเงื่อนจะต้องได้ GPAX
ไม่ต่ากว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา
4. ในระหว่างรับทุนของโครงการฯ ในทุกระดับ จะต้องไม่สมัครหรื อรับทุนอื่นใด ที่เป็ นประเภททุนเดียวกัน การสมัครและการรับทุนอื่นที่ซ้ าซ้อนกัน
จะถือว่าทาผิดต่อสัญญา เว้นแต่จะแจ้งให้โครงการฯ ทราบก่อนสมัครและรับทุน เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเสี ยก่อน
5. ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร และกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นอย่างสม่าเสมอโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น หากไม่มีเหตุอนั ควร ผูท้ ี่หลีกเลี่ยงและละเลย จะถูกตัดสิ ทธิ์
ที่พึงได้จากโครงการ หรื อถูกตัดทุน

6. ผูร้ ับทุนจะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่โครงการฯ กาหนด หรื อที่คณะกรรมการฯ จะกาหนดต่อไปในภายหลัง การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดจะถือว่าผิดสัญญา
7. ผูท้ ี่ลาออกจากโครงการฯ ก่อนสาเร็ จการศึกษา หรื อทาผิดสัญญาอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งยุติการศึกษา หรื อออกจากโครงการฯ กรณี ผทู ้ ี่ได้รับ
ทุนจากคณะฯ จะต้องชดใช้เงินคืนคณะฯ เป็ นเงินทั้งหมดที่ได้รับไปพร้อมเบี้ยปรับอีก 1 เท่า การพ้นสภาพทุน หรื ออกจากโครงการ โดยมิตอ้ ง
ชดใช้ทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
สั ญญาการรับทุน
รายละเอียดข้อผูกพันกับโครงการฯ มีปรากฏในเอกสารสัญญาการรับทุนในการคัดเลือกนักเรี ยนเข้าเป็ นนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาจาก
ผูเ้ ข้าค่ายฝึ กอบรมโครงการส่ งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เพื่อยืนยันสิ ทธิ์เข้าศึกษา ให้ผรู ้ ับทุน ศึกษาเอกสารสัญญาให้เข้าใจและลงนามในสัญญาพร้อมกับผูป้ กครอง
หมายเหตุ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมหรื อมีขอ้ สงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-288114 หรื อ E-mail :kittayaporn.k@psu.ac.th / ID line : @049lmvhu
รหัส
10301

คณะ/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

10401

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

จานวนรับ
1

1

คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิ ทธิพิเศษ
คุณสมบัติ
- รับนักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการ
(สอวน.) ระดับชาติ และได้รับรางวัลเหรี ยญทอง หรื อเหรี ยญเงิน
ในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์/เคมี/ชีววิทยา/ฟิ สิ กส์ เท่านั้น
คุณสมบัติ
1.มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 12 นก.
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 21 นก.
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 7 นก.
คุณสมบัติเฉพาะ
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็ นตาบอดสี ท้ งั สองข้างอย่างรุ นแรง และไม่
มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ แบบถาวรที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ใน
วิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เป็ นหลักฐานโดยใช้แบบฟอร์มของคณะ
พยาบาลศาสตร์นามายืน่ ในวันสอบสัมภาษณ์)

-3รหัส

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการไมซ์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบัญชีบณั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน

จานวนรับ

10507

สาขาวิชาการจัดการและความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

5

10508

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวาริ ชศาสตร์

2
5

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

10

สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุ

10

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร

2
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10901
10902
10903

1
1
1
1
1
2

คุณสมบัติทางการศึกษา /เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ

มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.75

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 12 นก.
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 7 นก.
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.50
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 12 นก.
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.25
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 7 นก.
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มี GPA และหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า 7 นก.
คุณสมบัติ
1. มี GPAX (ม.4-ม.6) รวม 5 ภาคการศึกษา ในรายวิชา ชีววิทยา เคมี
ฟิ สิ กส์ คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ากว่า 2.50
3. หนังสื อรับรองผ่านการเข้าค่าย สอวน.
เงื่อนไขสิ ทธิพิเศษ
ทุนสนับสนุนการศึกษา มีการจัดสรรทุนเรี ยนดีสาหรับนักศึกษาของ
คณะฯ หากนักเรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามข้อกาหนด
ของทุนสามารถยืน่ ใบสมัครขอรับทุนได้เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะแล้ว
คุณสมบัติ
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 3.00
เงื่อนไข/สิ ทธิ พิเศษ
ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เป็ นอันดับแรกของแต่ละ
สาขาวิชาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในภาคการศึกษา
แรกและภาคการศึกษาถัดไปอย่างต่อเนื่ อง ในกรณี ที่นกั ศึกษามีผลการ
เรี ยนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาเกิน 2.75 ในภาคการศึกษาแรก และมีผล
การเรี ยนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาถัดไปเกิน 3.00

-4 ลาดับ
ที่

คณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ

11101

คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์

11201

คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2

11401

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

10

5

คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิ ทธิพิเศษ
คุณสมบัติ
มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
คุณสมบัติ
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00
คุณสมบัติ รับนักเรียนที่เรียนเน้ นวิทยาศาสตร์
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 -ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.25
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.25
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.25
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 12 นก.
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 3.25
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 22 นก.
เงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ และ ความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัคร
1. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรื อ
ความพิการอันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบ
วิชาชีพเทคนิ คการแพทย์ ดังต่อไปนี้
1.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรงอันอาจเป็ นอันตรายต่อตนเอง และ/หรื อ
ผูอ้ ื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorfers โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders)
โรคประสาทรุ นแรง (severs neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรื อ
borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
1.2 เป็ นโรคติดต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อ
ผูร้ ับบริ การ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1.3 เป็ นโรคไม่ติดต่อ หรื อภาวะอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิด
อันตรายต่อตนเอง ต่อผูร้ ับบริ การ และการประกอบวิชาชี พเทคนิ คการแพทย์
1.4 มีความพิการทางร่ างกายอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน
และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1.5 มีความผิดปกติในการได้ยนิ ทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยนิ ที่ความถี่
500-2000 เฮิรคซ์ สูงกว่า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด
(speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ
ประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยนิ (sensorineural hearing loss) อันเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชี พเทคนิ ค
การแพทย์

-5ลาดับที่

คณะ/สาขาวิชา

จานวนรับ

คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิ ทธิพิเศษ
1.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี เมื่อ
แก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า6/12 หรื อ 20/40 และแพทย์ผตู ้ รวจ
ร่ างกายเห็นว่าเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงานและการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1.7 มีความผิดปกติในการแยกสี อนั อาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งผูส้ มัครทุก
รายจะต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรื อเอกชน โดย
จักษุแพทย์รับรองว่า “ ไม่มีภาวะตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง อันเป็ นอุปสรรค
ต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซึ่ง
ผลตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรื อเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่า
เป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสี ของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยนามายืน่ ในวันสอบสัมภาษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์ (ต่ อ)
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ในกรณี ที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะ
และความพร้อมทางการศึกษาของผูส้ มัครหรื อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ น
และถือเป็ นยุติ หากปรากฏในภายหลังว่า ผูส้ มัครขาดคุณสมบัติ
ทัว่ ไป หรื อคุณสมบัติเฉพาะ หรื อความพร้อมทางการศึกษาข้อใด
ข้อหนึ่ง ผูส้ มัครจะถูกตัดสิ ทธิ์จากการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้วา่ จะ
ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็ นนักศึกษา
หมายเหตุ
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผมู ้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนส่ งใบ
รายงานตรวจสุ ขภาพร่ างกาย รายงานตรวจตาบอดสี รายงานการ
ตรวจความบกพร่ องของการได้ยนิ แบบถาวร ไปที่ e-mail :
Kittiwan-r@psu.ac.th ภายในวันสอบสัมภาษณ์ หากพ้นกาหนด
ถือว่าสละสิ ทธิ์และผลสอบเป็ นโมฆะ

11502

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
(หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง

2

คุณสมบัติ
1. เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปี ที่ 6
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 12 นก.
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 2.50
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 18 นก.
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.50
มีหน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า 9 นก.
3. มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ(29)
ไม่ต่ากว่า 25 คะแนน (ให้นามายืน่ ในวันสอบสัมภาษณ์)

-6ลาดับที่
11601

คณะ/สาขาวิชา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

จานวนรับ
2

คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิ ทธิพิเศษ
คุณสมบัติ
1. กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้น ม.6 เท่านั้น
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ฯ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 3.00
- กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00
4. มีหนังสื อรับรองผ่านการเข้าค่าย สอวน. ไม่จากัดสาขา
โดยต้องผ่านค่าย 2 เท่านั้น

20101
20102
20103
20104

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
สาขาวิชาชีววิทยา

1
1
1
1

20105

สาขาวิชาเคมี

1

20201
20202
20203
20204
20205

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตพืช)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีผลิตสัตว์)
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา

5
5
5
5
5

เงื่อนไข
1. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. ผูม้ ีสิทธิ์สอบต้องผ่านการตรวจร่ างกาย และไม่เป็ นโรคที่เป็ น
อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
คุณสมบัติ
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มี GPA ในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 10 นก.
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 20 นก.
คุณสมบัติ
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มี GPA ในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 10 นก.
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 3.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 20 นก.
3. ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิ กวิชาการ สอวน. สาขาเคมี
อย่างน้อย 1 ค่าย
เงื่อนไข/สิ ทธิพเิ ศษของคณะศึกษาศาสตร์
ให้ทุนยกเว้นค่าเล่าเรี ยนตามหลักสู ตร โดยนักเรี ยนต้องมี
ผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า 3.00 ทุกภาคการศึกษาที่ศึกษาอยู่
ในคณะศึกษาศาสตร์
คุณสมบัติ
1. เป็ นผูผ้ า่ นการเข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย 1 หรื อ ค่าย 2 หรื อได้รับ
เลือกเป็ นผูแ้ ทนเข้าแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.50

-7ลาดับที่
20206
20207
20208
20209
20210
20601

20602

20603

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ต่ อ)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสี เขียว
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง

คณะวิทยาการสื่ อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (พื้นฐานวิทย์)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ (พื้นฐานศิลป์ )

จานวนรับ
5
5
5
5
5
1

1

คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิ ทธิพิเศษ
คุณสมบัติ
1. เป็ นผูผ้ า่ นการเข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย 1 หรื อ ค่าย 2 หรื อได้รับ
เลือกเป็ นผูแ้ ทนเข้าแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.50

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.75
2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 12 นก.
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 18 นก.
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 7.5 นก.
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.00
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 12 นก.
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 10 นก.
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 7.5 นก.
มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.00
คุณสมบัติ
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 3.50
2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.00
- กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่ อ
1
คณะการบริการและการท่ องเที่ยว
(หลักสู ตรนานาชาติ)
30101 สาขาวิชาการจัดการการบริ การ
2
30102 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
2
30103 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุ รกิจ
2
สิ ทธิพเิ ศษ/เงื่อนไข
หลังจากสาเร็ จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้ว หากมีผลการเรี ยนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ จะได้รับทุนการศึกษาจากคณะ ดังนี้
1. มี GPAX ไม่ต่ากว่า 3.50 และมี GPA ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 3.50
จะได้รับทุนการศึกษาจากคณะฯ จานวน 10,000 บาท
2. ขณะที่ศึกษาในคณะฯ จะต้องลงทะเบียนเรี ยนอย่างน้อย 15 นก./ภาคการศึกษา หรื อ ลงทะเบียนเรี ยนตามแผนการศึกษาที่คณะกาหนด (ไม่รวมภาค
การศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิงานหรื อเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ) และจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50 จะได้รับทุนการศึกษา
15,000 บาท ทุกภาคการศึกษา โดยรวมไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาตลอดหลักสู ตร
3. หากในภาคการศึกษาใดที่นกั ศึกษา ไม่สามารถรักษาระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ได้ ถึงแม้วา่ นักศึกษาจะมี เกรดเฉลี่ยสะสมเกิน 3.50 ในภายหลัง
ให้ถือว่าสิ ทธิ์การได้รับ ทุนการศึกษาเป็ นอันสิ้นสุ ด

-8ลาดับที่

30501
30502
30503

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิเทศศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน
นานาชาติศึกษา : สาขาวิชาจีนศึกษา
นานาชาติศึกษา : สาขาวิชาเกาหลีศึกษา
นานาชาติศึกษา : สาขาวิชาไทยและอาเซียนศึกษา
นานาชาติศึกษา : สาขาวิชายุโรปศึกษา
คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลักสู ตรนานาชาติ)

40101
40102
40103
40104
40105
40106

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

40201
40202
40203
40204
40205

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
บัญชีบณ
ั ฑิต

30201
30202
30203
30204
30205
30301
30302
30303

จานวนรับ
4
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5

6

5

คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิ ทธิพิเศษ
คุณสมบัติ
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.50
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6)
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 2.50

คุณสมบัติ
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.25

คุณสมบัติ
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.25
หมายเหตุ มีทุนยกเว้นค่าเล่าเรี ยนตามหลักสู ตร โดยสามารถ
ติดตามรายละเอียดในการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์
ของคณะ
คุณสมบัติ
- ต้องมี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.25
(ทั้ง 3 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 รับนักเรี ยนที่เข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย 1
กลุ่มที่ 2 รับนักเรี ยนที่เข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย2
กลุ่มที่ 3 รับนักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขัน
โอลิมปิ กระดับชาติ (สอวน.) หรื อ ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.
เงื่อนไข กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่มีทุนสนับสนุน
สิ ทธิพเิ ศษ กลุ่มที่ 3
1. ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท/ภาคการศึกษา
คุณสมบัติ
- ต้องมี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.25
(ทั้ง 3 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 รับนักเรี ยนที่เข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย 1
กลุ่มที่ 2 รับนักเรี ยนที่เข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย2
กลุ่มที่ 3 รับนักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขัน
โอลิมปิ กระดับชาติ (สอวน.) หรื อ ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.
เงื่อนไข กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่มีทุนสนับสนุน
สิ ทธิพเิ ศษ กลุ่มที่ 3
1. ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท/ภาคการศึกษา

-9ลาดับที่
40301
40302
40303

คณะ/สาขาวิชา
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาทรัพยากรประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

จานวนรับ

3

40401
40402
40403
40404

50101
50102
50103
50201

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ ธานี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ
(สองปริ ญญา)
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)

คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ
สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยง
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลั
สาขาวิชาบัญชีบณ
ั ฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

2

1
1
1
1

คุณสมบัติ /เงื่อนไข/ สิ ทธิพิเศษ
คุณสมบัติ
- ต้องมี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.25
(ทั้ง 3 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 รับนักเรี ยนที่เข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย 1
กลุ่มที่ 2 รับนักเรี ยนที่เข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย2
กลุ่มที่ 3 รับนักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขัน
โอลิมปิ กระดับชาติ (สอวน.) หรื อ ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.
เงื่อนไข กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่มีทุนสนับสนุน
สิ ทธิพเิ ศษ กลุ่มที่ 3
1. ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท/ภาคการศึกษา
คุณสมบัติ
- ต้องมี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.25
(ทั้ง 3 กลุ่ม)
กลุ่มที่ 1 รับนักเรี ยนที่เข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย 1
กลุ่มที่ 2 รับนักเรี ยนที่เข้าค่ายฝึ กอบรมฯ ค่าย2
กลุ่มที่ 3 รับนักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนของศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขัน
โอลิมปิ กระดับชาติ (สอวน.) หรื อ ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.
เงื่อนไข กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ไม่มีทุนสนับสนุน
สิ ทธิพเิ ศษ กลุ่มที่ 3
1. ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท/ภาคการศึกษา
คุณสมบัติ
1. ผ่านการอบรมค่าย 1 ของโครงการ สอวน.
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีผลการเรี ยนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ากว่า 2.50
สิ ทธิพเิ ศษ/เงื่อนไข
- ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรี ยน

“เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ”
1. นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์กาหนด

