
ปฏทินิการด าเนนิการรบัสมัครคดัเลือกนกัเรยีน โครงการมลูนธิสิง่เสรมิโอลมิปกิวชิาการฯ 
(สอวน.)  ประจ าปกีารศกึษา  2565 

วัน - เดอืน -ป ี รายละเอยีดกจิกรรม 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มี.ค.  2565 

นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ เลือกคณะที่จะเข้า
ศึกษาได้ คนละ 1 คณะ/สาขาวิชา  เท่าน้ัน 
สามารถดรูายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.posn.or.th 
และที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th 

25  มี.ค. 2565 มูลนิธิ สอวน. รวบรวมใบสมัครของนักเรียนส่งให้กับมหาวิทยาลัย 

20 เม.ย. 2565 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง
เว็บไซต์  https://entrance.psu.ac.th 

28 เม.ย. 2565 
นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา ไปสอบสัมภาษณ์ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับคัดเลือก 

2 พ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ได้ทางเว็บไซต์   
https://entrance.psu.ac.th 

4 - 5 พ.ค.  2565 
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. 
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

9 พ.ค. 2565 
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th 
(เฉพาะผู้ท่ียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS แล้วเท่าน้ัน) 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
สามารถดรูายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
สามารถดรูายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th 

http://www.posn.or.th/
https://entrance.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac.th/


 
 

คณะ/สาขาที่รับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ 
ในพระอุปถัมภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

เข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2565  เป็นกรณีพเิศษ 
 

รหสั คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบติัทางการศึกษา /เง่ือนไขและสิทธิพิเศษ 
 

10101 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
15 

คุณสมบัติ 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 –ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ ดงัน้ี 
   - กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต  ่ากวา่ 2.75 
     มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่  16 นก.  
   - กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากว่า 2.75 
     มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 8 นก. 
เง่ือนไขและทุนสนบัสนุน 
1. ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
2. หากในภาคการศึกษาถดัๆไป นกัเรียนมีผลการเรียน (คะแนนเฉล่ียสะสม) 
ตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป จะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

 
10200 

คณะวิทยาศาสตร์ (แยกรับเป็น 3 กลุ่ม) 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 1 เป็นผูผ้า่นการเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ   
ค่าย 1 หรือ  ค่าย 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             10 

1. คุณสมบัติทั่วไป  ( ทั้ง 3 กลุ่ม) 
1.1 เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกเขา้ค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศึกษาของ ศูนยส์อวน. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   หรือ เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกเขา้ค่ายฝึกอบรม
ของศูนยส์อวน. อ่ืน ๆ  และจาก สถาบนั สสวท.  
1.2  ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และจะตอ้งส าเร็จการศึกษาชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ประจ าปีการศึกษา 2564  เท่านั้น 
1.3  ไม่เป็นโรคร้ายแรง ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.4  มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยนัหมัน่เพียร 
2. คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 1) 
เป็นผูผ้า่นการเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2 
เง่ือนไขและทุนสนับสนุน 
ไม่สนบัสนุนทุนการศึกษา 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นผูแ้ทนของศูนย ์สอวน. เขา้
แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ (สอวน.) 
- ผูเ้ขา้แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ 
(สอวน.) ท่ีไดรั้บเหรียญรางวลั 

คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 2) 

- ผูเ้ขา้แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ (สอวน.)ท่ีไดรั้บเหรียญรางวลั 
เง่ือนไขและทุนสนับสนุน 
สนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 

 - ผูเ้ขา้แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ 
(สอวน.)ท่ีไม่ไดรั้บเหรียญรางวลั 

- ผูเ้ขา้แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ (สอวน.) 
  ท่ีไม่ไดรั้บเหรียญรางวลั 
เง่ือนไขและทุนสนับสนุน 
สนบัสนุนค่าหอพกัตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อเดือน 

 กลุ่มท่ี 3 เป็นผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขนั 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์โอลิมปิกระหวา่ง
ประเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 3) 

- เป็นผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขนัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
  โอลิมปิกระหวา่งประเทศ 
เง่ือนไขและทุนสนับสนุน 
1.สนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 
2.สนบัสนุนค่าหอพกัตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อเดือน 
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เง่ือนไขและการชดใช้ทุน 
     ผูท่ี้ยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษา จะตอ้งท าสัญญากบัคณะฯ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 
1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้โครงการฯ จะตอ้งยนืยนัสิทธ์ิการเป็นนกัศึกษาและประเภทวิชาท่ีจะศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ ตามแบบฟอร์มยนืยนัสิทธ์ิ 
ภายในเวลาท่ีก าหนด  
2. ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไดรั้บการสนบัสนุนในภาคการศึกษาแรกเขา้ และไดรั้บการสนบัสนุนในภาคการศึกษาถดัไป โดยมีเง่ือน 
จะตอ้งได ้GPAX ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 ในแต่ละภาคการศึกษา 
3. ผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนค่าหอพกั จะไดรั้บการสนบัสนุนในภาคการศึกษาแรกเขา้ และไดรั้บการสนบัสนุนในภาคการศึกษาถดัไป โดยมีเง่ือนจะตอ้งได ้GPAX  
ไม่ต  ่ากวา่ 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา 
4.  ในระหวา่งรับทุนของโครงการฯ ในทุกระดบั จะตอ้งไม่สมคัรหรือรับทุนอ่ืนใด ท่ีเป็นประเภททุนเดียวกนั การสมคัรและการรับทุนอ่ืนท่ีซ ้าซอ้นกนั  
จะถือวา่ท าผิดต่อสญัญา เวน้แต่จะแจง้ให้โครงการฯ ทราบก่อนสมคัรและรับทุน เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อน 
5.  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมท่ีคณะฯ จดัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ หากไม่มีเหตุอนัควร ผูท่ี้หลีกเล่ียงและละเลย จะถูกตดัสิทธ์ิ 
ท่ีพึงไดจ้ากโครงการ  หรือถูกตดัทุน 
6.  ผูรั้บทุนจะตอ้งปฏิบติัตามเกณฑท่ี์โครงการฯ ก าหนด หรือท่ีคณะกรรมการฯ จะก าหนดต่อไปในภายหลงั การปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ท่ีก าหนดจะถือวา่ผดิสัญญา 
 7.  ผูท่ี้ลาออกจากโครงการฯ ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือท าผดิสัญญาอนัเป็นเหตุใหต้อ้งยติุการศึกษา หรือออกจากโครงการฯ กรณีผูท่ี้ไดรั้บ 

ทุนจากคณะฯ จะตอ้งชดใชเ้งินคืนคณะฯ เป็นเงินทั้งหมดท่ีไดรั้บไปพร้อมเบ้ียปรับอีก 1 เท่า การพน้สภาพทุน หรืออกจากโครงการ โดยมิตอ้ง 
ชดใชทุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
สัญญาการรับทุน 
รายละเอียดขอ้ผกูพนักบัโครงการฯ มีปรากฏในเอกสารสัญญาการรับทุนในการคดัเลือกนกัเรียนเขา้เป็นนกัศึกษาตามโครงการรับนกัศึกษาจาก 
ผูเ้ขา้ค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา เขา้ศึกษาในคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เพ่ือยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษา ใหผู้รั้บทุน ศึกษาเอกสารสัญญาใหเ้ขา้ใจและลงนามในสัญญาพร้อมกบัผูป้กครอง 
หมายเหตุ 
ตอ้งการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีขอ้สงสัยประการใด  ติดต่อไดท่ี้  งานสนบัสนุนการจดัการศึกษา  คณะวทิยาศาสตร์   
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศพัท ์074-288114  หรือ E-mail :kittayaporn.k@psu.ac.th / ID line : @049lmvhu 

รหสั คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบติั /เง่ือนไข/ สิทธิพิเศษ 
 

10301 
คณะแพทยศาสตร์ 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

 
1 

คุณสมบัติ 
- รับนกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนของศูนย ์สอวน. เขา้แข่งขนัโอลิมปิกวิชาการ 
 (สอวน.) ระดบัชาติ และไดรั้บรางวลัเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน  
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์    เท่านั้น 

 
10401 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 
1 

คุณสมบติั 
1.มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่ 3.00  
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 12  นก. 
   - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
     มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 21 นก. 
   -  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต  ่ากวา่ 3.00   
     มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 7  นก. 
คุณสมบติัเฉพาะ 
สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง และไม่
มีความบกพร่องทางการไดย้นิแบบถาวรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ใน
วิชาชีพ (มีใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐานโดยใชแ้บบฟอร์มของคณะ
พยาบาลศาสตร์น ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์) 
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รหสั คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบติัทางการศึกษา /เง่ือนไขและสิทธิพิเศษ 
 

10501 
คณะวทิยาการจัดการ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
1 

 
 

มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไมต่  ่ากวา่ 2.75 10502 สาขาวิชาการตลาด 1 
10503 สาขาวิชาการจดัการไมซ์ 1 
10504 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 1 
10505 สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต 1 
10506 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทาน 
2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 

2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่ 2.75  
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 12 นก. 
   -  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
     มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 7 นก. 

10507 สาขาวิชาการจดัการและความเป็น
ผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

5 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
2. มี GPA และหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่  3.50 
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 12 นก. 
   -  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต  ่ากวา่ 3.25 
     มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 7 นก. 

10508 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
2. มี GPA และหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ดงัต่อไปน้ี 
-  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
   มีหน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่ 7 นก. 

 
10601 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 
2 

คุณสมบัติ 
1. มี GPAX (ม.4-ม.6) รวม 5 ภาคการศึกษา ในรายวิชา ชีววิทยา เคมี 
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ รวมกนัไม่ต  ่ากว่า 2.50 
3. หนงัสือรับรองผ่านการเขา้ค่าย สอวน. 
เง่ือนไขสิทธิพิเศษ 
ทุนสนบัสนุนการศึกษา มีการจดัสรรทุนเรียนดีส าหรับนกัศึกษาของ
คณะฯ หากนกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกและมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด
ของทุนสามารถยืน่ใบสมคัรขอรับทุนไดเ้ม่ือเขา้มาศึกษาในคณะแลว้ 

10602  สาขาวิชาสตัวศาสตร์ 2 

10603  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 5 

 
10901 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 

 
10 

คุณสมบัติ 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่  3.00 
2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
   -  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต  ่ากวา่ 3.00  
เง่ือนไข/สิทธิพิเศษ 
ผูผ้า่นการคดัเลือก ตอ้งมีคะแนนสอบสมัภาษณ์เป็นอนัดบัแรกของแต่ละ
สาขาวิชาจะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษา
แรกและภาคการศึกษาถดัไปอยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ีนกัศึกษามีผลการ
เรียนเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาเกิน 2.75 ในภาคการศึกษาแรก และมีผล
การเรียนเฉล่ียประจ าภาคการศึกษาถดัไปเกิน 3.00 

10902 สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ 10 

10903 สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการ 
 อุตสาหกรรมอาหาร 

2 
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ล าดบั
ท่ี 

คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ คุณสมบติั /เง่ือนไข/ สิทธิพิเศษ 

 
11101 

คณะนิติศาสตร์ 
สาขานิติศาสตร์ 

 
5 

คุณสมบัติ 
มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 

 
11201 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
 

 
2 

คุณสมบัติ 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
3. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
   -  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 

 
11401 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

 
10 

คุณสมบัติ รับนักเรียนที่เรียนเน้นวทิยาศาสตร์ 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 -ม.6) ไม่ต  ่ากวา่  3.25 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต  ่ากวา่ 3.25 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่ 3.25 
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  12  นก. 
   -  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต  ่ากวา่ 3.25 
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  22  นก. 
เง่ือนไขคุณสมบติัเฉพาะ และ ความพร้อมทางการศึกษาของผูส้มคัร 
1. ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือ
ความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 
1.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือ
ผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (psychotic disorfers โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) 
โรคประสาทรุนแรง (severs neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ 
(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ 
borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืน ๆ อนัเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ์
1.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอนัตรายท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อ
ผูรั้บบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
1.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิด
อนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
1.4 มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน 
และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
1.5 มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิท่ีความถ่ี 
500-2000 เฮิรคซ์ สูงกวา่ 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพดู 
(speech discrimination score) นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของ
ประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss) อนัเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ์
 

 
 



 
- 5 - 

 

ล าดบัท่ี คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ คุณสมบติั /เง่ือนไข/ สิทธิพิเศษ 
 คณะเทคนิคการแพทย์        (ต่อ) 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
 1.6  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งท่ีดี เม่ือ

แกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่6/12 หรือ 20/40 และแพทยผ์ูต้รวจ
ร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
1.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ซ่ึงผูส้มคัรทุก
รายจะตอ้งมีใบรับรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน โดย
จกัษุแพทยรั์บรองว่า “ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อนัเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH  D  15 hue  test ซ่ึง
ผลตรวจจะตอ้งไม่มีเส้นตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เส้น  ท่ีถือวา่
เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย) โดยน ามายืน่ในวนัสอบสมัภาษณ์ 
 

ในกรณีท่ีมีปัญหาการวนิิจฉยัคุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ 
และความพร้อมทางการศึกษาของผูส้มคัรหรือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเป็นผูต้ดัสิน
และถือเป็นยติุ หากปรากฏในภายหลงัวา่ ผูส้มคัรขาดคุณสมบติั
ทัว่ไป หรือคุณสมบติัเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาขอ้ใด
ขอ้หน่ึง ผูส้มคัรจะถูกตดัสิทธ์ิจากการคดัเลือกคร้ังน้ี และแมว้า่จะ
ไดล้งทะเบียนเขา้ศึกษาแลว้ ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา 
หมายเหตุ 
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ใหผู้มี้สิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ทุกคนส่งใบ 
รายงานตรวจสุขภาพร่างกาย รายงานตรวจตาบอดสี รายงานการ 
ตรวจความบกพร่องของการไดย้นิแบบถาวร ไปท่ี e-mail : 
Kittiwan-r@psu.ac.th ภายในวนัสอบสัมภาษณ์ หากพน้ก าหนด 
ถือวา่สละสิทธ์ิและผลสอบเป็นโมฆะ 

 
 

11502 

วทิยาลยันานาชาติ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมและการจดัการอุตสาหกรรมยาง 

 
 
2 

คุณสมบัติ 
1. เป็นผูท่ี้ก  าลงัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีท่ี 6 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 2.50 
3. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากวา่ 2.50  
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 12 นก. 
   -  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต  ่ากวา่ 2.50 
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 18 นก. 
   -  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต  ่ากวา่  2.50   
       มีหน่วยกิต ไม่นอ้ยกวา่  9  นก. 
3. มีคะแนนสอบวิชาสามญั 9 วิชา โดยไดค้ะแนนวิชาภาษาองักฤษ(29) 
ไม่ต  ่ากวา่  25 คะแนน  (ใหน้ ามายืน่ในวนัสอบสัมภาษณ์) 

 
 
 
 

mailto:Kittiwan-r@psu.ac.th%20ภายใน
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ล าดบัท่ี คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ คุณสมบติั /เง่ือนไข/ สิทธิพิเศษ 
 

11601 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ 

 
2 

คุณสมบัติ 
1. ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้น ม.6  เท่านั้น 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
3. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
-  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากว่า 3.00 
-  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต  ่ากวา่ 3.00 
4. มีหนงัสือรับรองผ่านการเขา้ค่าย สอวน. ไม่จ  ากดัสาขา  
โดยตอ้งผา่นค่าย 2 เท่านั้น 

เง่ือนไข 
1. ผา่นการสอบสัมภาษณ์ 
2. ผูมี้สิทธ์ิสอบตอ้งผา่นการตรวจร่างกาย และไม่เป็นโรคท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบวชิาชีพสัตวแพทย ์

 
20101 

คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

 
1 

คุณสมบัติ 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  3.00 
2. มี GPA ในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.00  
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 10 นก. 
   -  กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต ่ากวา่ 3.00 
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 20 นก. 

20102 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 1 
20103 สาขาวชิาฟิสิกส์ 1 
20104 สาขาวชิาชีววทิยา 1 

20105 สาขาวชิาเคมี 1 คุณสมบัติ 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  3.00 
2. มี GPA ในกลุ่มสาระ ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากว่า 3.00 
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 10 นก. 
   -  กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต ่ากวา่ 3.00 
      มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 20 นก. 
3. ผา่นการคดัเลือกโครงการโอลิมปิกวชิาการ สอวน. สาขาเคมี 
อยา่งนอ้ย 1 ค่าย 
เง่ือนไข/สิทธิพเิศษของคณะศึกษาศาสตร์  
ใหทุ้นยกเวน้ค่าเล่าเรียนตามหลกัสูตร โดยนกัเรียนตอ้งมี 
ผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 3.00 ทุกภาคการศึกษาท่ีศึกษาอยู ่
ในคณะศึกษาศาสตร์ 

 
20201 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวชิาเทคโนโลยยีาง 

 
5 

คุณสมบัติ 
1. เป็นผูผ้า่นการเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2 หรือไดรั้บ 
เลือกเป็นผูแ้ทนเขา้แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
 
 

20202 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยผีลิตพืช) 5 
20203 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร (เทคโนโลยผีลิตสตัว)์ 5 
20204 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 
20205 สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา 5 
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ล าดบัท่ี คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ คุณสมบติั /เง่ือนไข/ สิทธิพิเศษ 
 

20206 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ต่อ) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

 
5 

คุณสมบัติ 
1. เป็นผูผ้า่นการเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2 หรือไดรั้บ 
เลือกเป็นผูแ้ทนเขา้แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต ่ากวา่ 2.50 

20207 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว 5 
20208 สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 
20209 สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 5 
20210 สาขาวิชาเทคโนโลยแีละนวตักรรมประมง 5 

 
20601 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และวทิยาการสารสนเทศ 
เพื่อการจดัการ (พ้ืนฐานวทิย)์ 

 
1 

1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.75 
2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.75  
    มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 12 นก. 
 - กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
    มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 18 นก. 
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 7.5 นก. 

20602 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และวทิยาการสารสนเทศ 
เพื่อการจดัการ  (พ้ืนฐานศิลป์) 

1 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.00 
2. มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 -  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
    มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 12 นก. 
 - กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
    มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 10 นก. 
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 7.5 นก. 

20603 สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบส่ือ 1 มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.00 
 
 

30101 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 
สาขาวชิาการจดัการการบริการ 

 
 
2 

คุณสมบัติ 
1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  3.50 
2.  มี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
  - กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต ่ากวา่  2.50 

30102 สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว 2 
30103 สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมทางธุรกิจ 2 

สิทธิพเิศษ/เง่ือนไข 
หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัชั้น ม.6 แลว้ หากมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่เกณฑ ์จะไดรั้บทุนการศึกษาจากคณะ  ดงัน้ี 
 1.  มี GPAX ไม่ต ่ากวา่ 3.50 และมี GPA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต ่ากวา่ 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากวา่ 3.50  
     จะไดรั้บทุนการศึกษาจากคณะฯ  จ  านวน 10,000 บาท 
2.  ขณะท่ีศึกษาในคณะฯ จะตอ้งลงทะเบียนเรียนอยา่งนอ้ย 15 นก./ภาคการศึกษา หรือ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาท่ีคณะก าหนด (ไม่รวมภาค 
     การศึกษาท่ีฝึกปฏิบติังานหรือเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน ณ ต่างประเทศ)   และจะตอ้งไดเ้กรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50  จะไดรั้บทุนการศึกษา   
    15,000 บาท ทุกภาคการศึกษา โดยรวมไม่เกิน 6  ภาคการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
3.  หากในภาคการศึกษาใดท่ีนกัศึกษา  ไม่สามารถรักษาระดบัเกรดเฉล่ียสะสม 3.50 ได ้ถึงแมว้า่นกัศึกษาจะมี เกรดเฉล่ียสะสมเกิน 3.50 ในภายหลงั 
    ใหถื้อวา่สิทธ์ิการไดรั้บ  ทุนการศึกษาเป็นอนัส้ินสุด 

 
   
 
 



 
                   -8- 
 

ล าดบัท่ี คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ คุณสมบติั /เง่ือนไข/ สิทธิพิเศษ 
 

30201 
คณะวิเทศศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ : จีน 

 
4 

คุณสมบัติ 
1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.50 
2.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6)  
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
 

30202 นานาชาติศึกษา : สาขาวชิาจีนศึกษา 1 
30203 นานาชาติศึกษา : สาขาวชิาเกาหลีศึกษา 1 
30204 นานาชาติศึกษา : สาขาวชิาไทยและอาเซียนศึกษา 1 
30205 นานาชาติศึกษา : สาขาวชิายโุรปศึกษา 1 

 
30301 

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม 

 
5 

คุณสมบัติ 
1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6)  ไม่ต ่ากวา่  2.25 

 30302 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 5 
30303 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ัง 5 

 
30501 

วิทยาลยัการคอมพวิเตอร์ 
สาขาวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 
5 

คุณสมบัติ 
1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6)  ไม่ต ่ากวา่  2.25 
หมายเหตุ  มีทุนยกเวน้ค่าเล่าเรียนตามหลกัสูตร โดยสามารถ
ติดตามรายละเอียดในการสมคัรรับทุนดงักล่าวไดท่ี้เวบ็ไซต ์   
ของคณะ 

30502 สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 5 
30503 สาขาวชิาวศิวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 5 

 
40101 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 
6 

คุณสมบัติ  
- ตอ้งมี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.25 
 (ทั้ง 3 กลุ่ม)  
กลุ่มท่ี 1 รับนกัเรียนท่ีเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 
กลุ่มท่ี 2 รับนกัเรียนท่ีเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย2 
กลุ่มท่ี 3 รับนกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนของศูนย ์สอวน. เขา้แข่งขนั
โอลิมปิกระดบัชาติ (สอวน.) หรือ ผา่นการคดัเลือกจาก สสวท. 
เง่ือนไข กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2   ไม่มีทุนสนบัสนุน 
สิทธิพเิศษ กลุ่มท่ี 3 
1. ไดรั้บค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท/ภาคการศึกษา 

40102 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมวสัดุ 
40103 สาขาวชิาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 
40104 สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
40105 สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยืน 
40106 สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
40201 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 
 
 
 
5 

คุณสมบัติ  
- ตอ้งมี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.25 
 (ทั้ง 3 กลุ่ม)  
กลุ่มท่ี 1 รับนกัเรียนท่ีเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 
กลุ่มท่ี 2 รับนกัเรียนท่ีเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย2 
กลุ่มท่ี 3 รับนกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนของศูนย ์สอวน. เขา้แข่งขนั
โอลิมปิกระดบัชาติ (สอวน.) หรือ ผา่นการคดัเลือกจาก สสวท. 
เง่ือนไข กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2   ไม่มีทุนสนบัสนุน 
สิทธิพเิศษ กลุ่มท่ี 3 
1. ไดรั้บค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท/ภาคการศึกษา 

40202 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ 
40203 สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ 
40204 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว                                    
40205 บญัชีบณัฑิต  
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ล าดบัท่ี คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ คุณสมบติั /เง่ือนไข/ สิทธิพิเศษ 
 

40301 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

 
 
 
 

3 

คุณสมบัติ  
- ตอ้งมี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.25 
 (ทั้ง 3 กลุ่ม)  
กลุ่มท่ี 1 รับนกัเรียนท่ีเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 
กลุ่มท่ี 2 รับนกัเรียนท่ีเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย2 
กลุ่มท่ี 3 รับนกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนของศูนย ์สอวน. เขา้แข่งขนั
โอลิมปิกระดบัชาติ (สอวน.) หรือ ผา่นการคดัเลือกจาก สสวท. 
เง่ือนไข กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2   ไม่มีทุนสนบัสนุน 
สิทธิพเิศษ กลุ่มท่ี 3 
1. ไดรั้บค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000 บาท/ภาคการศึกษา 

40302 สาขาวชิาทรัพยากรประมง 
40303 สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 

 
40401 

วิทยาลยันานาชาติ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 

 
 
 
 
2 

คุณสมบัติ  
- ตอ้งมี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.25 
 (ทั้ง 3 กลุ่ม)  
กลุ่มท่ี 1 รับนกัเรียนท่ีเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 
กลุ่มท่ี 2 รับนกัเรียนท่ีเขา้ค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย2 
กลุ่มท่ี 3 รับนกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนของศูนย ์สอวน. เขา้แข่งขนั
โอลิมปิกระดบัชาติ (สอวน.) หรือ ผา่นการคดัเลือกจาก สสวท. 
เง่ือนไข กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2   ไม่มีทุนสนบัสนุน 
สิทธิพเิศษ กลุ่มท่ี 3 
1. ไดรั้บค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท/ภาคการศึกษา 

40402 สาขาวชิาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 

40403 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
(สองปริญญา) 

40404 สาขาวชิาภาษาเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
ระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 
50101 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
สาขาวชิาการเงิน ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 

 
1 

คุณสมบัติ 
1. ผา่นการอบรมค่าย 1 ของโครงการ สอวน. 
2. มี GPAX  รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.75 
3.  มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต ่ากวา่ 2.50 
สิทธิพเิศษ/เง่ือนไข 
-  ไดรั้บการยกเวน้ค่าเล่าเรียน 

50102 สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศและ        
 เทคโนโลยดิีจิทลั 

1 

50103 สาขาวชิาบญัชีบณัฑิต 1 
 

50201 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 
1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
หมายเหตุ                “เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์” 

  1. นกัศึกษาตอ้งศึกษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรขอ้ก าหนดและ 
                                   เง่ือนไขของสาขาวชิา  และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  2. นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนด 
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