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(เอกสารประชาสมัพนัธ ์:ฉบบัแกไ้ขวนัที ่30 มนีาคม 2563) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

โครงการการคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ี รอบที ่3  การรบัตรงรว่มกนั  
(Admission 1) ปกีารศกึษา 2563   

ตดิตามรายละเอยีดการรบัสมคัรไดท้างเวบ็ไซตข์องสมาคมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย 
(https://student.mytcas.com) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

1. ทีต่ัง้ 
  ปัจจุบันมี  5  วิทยาเขต คือ  
  1. วิทยาเขตหาดใหญ ่  (http://www.psu.ac.th  หรือ  http://www.entrance.psu.ac.th) ตั้งอยูท่ี่
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท ์ 0-7428-2000 ต่อ 2021-4 
โทรสาร     0 7455 8941  มี 19 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์               
คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร          
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการแพทยแ์ผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ
หาดใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย-จีน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และ    
บัณฑติวิทยาลยั 
  2. วทิยาเขตปตัตาน ี (http://www.pn.psu.ac.th) ตัง้อยูท่ี่ต าบลรสูะมแิล อ าเภอเมอืง จังหวัดปตัตานี 
94000 โทรศัพท์ 0-7331-3928-50 โทรสาร 0 7333 5128 มี 8 คณะ/วิทยาลัย คือ  คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการอิสลาม (ชื่อเดิม วิทยาลัยอิสลามศึกษา) คณะวิทยาการสื่อสาร  
คณะศิลปกรรมศาสตร์   คณะรฐัศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์   
  3. วทิยาเขตภเูก็ต (http://www.phuket.psu.ac.th) ตัง้อยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ต าบลกะทู ้
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0 7627 6050-51 มี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะการบริการและการท่องเที่ยว           
คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
  4. วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี (http://www.surat.psu.ac.th  หรือ http://entrance.surat.psu.ac.th) 
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 6 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0 
7728 8851 โทรสาร 0 7735 5041 มี 5 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและ
ประมง และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี 
  5. วิทยาเขตตรัง (http://www.trang.psu.ac.th) ตั้งอยู่ที่ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จังหวัด
ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0 7520 1726  โทรสาร  0 7521 2036  มี 2 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ         
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
 
 
 
 
 
 

http://www.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.phuket.psu.ac.th/
http://www.surat.psu.ac.th/
http://entrance.surat.psu.ac.th/
http://www.trang.psu.ac.th/
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2.   คณุสมบัตทิัว่ไปของผูส้มคัร  
  1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา จ านวนรับ 
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขั้นต ่า คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร (หน้า  3-56 )  
   1.2  ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ไว้แล้ว 
  1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ   
  1.4  เป็นผู้ที่มคีวามประพฤติดี   
  ส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรในหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563     
 
3.   ปฏทินิด าเนนิการ  
  
 

กิจกรรม ก าหนดการ 
1. รับสมัครทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 17-27 เมษายน 2563 
2. ช าระเงินค่าสมัคร 17-27 เมษายน 2563 
3. ประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับคดัเลอืก และให้ผู้ได้รบัคัดเลือกยนืยนัสิทธิ์  
   ในระบบ TCAS  ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

8 พฤษภาคม 2563 

4. สอบสัมภาษณ์ และ ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธ์ิ เข้าศึกษาใน 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ด าเนินการตามปฏทิินของ  
สมาคม ทปอ. 

5. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  
   ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

17  พฤษภาคม 2563 

6. สละสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์    
   https://student.mytcas.com 

17-18  พฤษภาคม 2563 

7.  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
    และก าหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2563 

ติดตามรายละเอยีดในเว็บไซต์ของ 
งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://student.mytcas.com/
http://mytcas.com/
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4.  วชิาที่ใชพ้จิารณาคดัเลือก 
  ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขยีนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)  (สอบวนัที ่ 
22-25 กมุภาพนัธ ์2563)  และ/หรือวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบวนัที ่14-15  มนีาคม 2563)  ประจ าปีการศึกษา 2563  ซ่ึงจัด
สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เท่านัน้  โดยมีวิชาดังนี้ 
 

วชิาความถนดัทัว่ไป และความถนดัทางวชิาชพีและวชิาการ 
สอบวนัที ่22-25 กมุภาพนัธ ์2563  

วชิาสามญั 9 วชิา 
สอบวนัที ่14-15 มนีาคม 2563 

รหสั ชือ่วชิา รหสั ชือ่วชิา 
GAT 85  ความถนัดทั่วไป 09 ภาษาไทย 

PAT 1 71  ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ 19 สังคมศึกษา 
PAT 2 72  ความถนัดทางวิทยาศาสตร ์ 29 ภาษาอังกฤษ 
PAT 3 73  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร ์ 39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย์) 
PAT 4 74  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 49 ฟิสิกส ์
PAT 5 75  ความถนัดทางวิชาชีพคร ู 59 เคม ี
PAT 6 76  ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร ์ 69 ชีววิทยา 
PAT 7.1 77  ความถนัดทางภาษาฝรัง่เศส 89 คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์) 
PAT 7.2 78  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
PAT 7.3 79  ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น   
PAT 7.4 80  ความถนัดทางภาษาจีน   
PAT 7.5 81  ความถนัดทางภาษาอาหรับ   
PAT 7.6 82  ความถนัดทางภาษาบาล ี   
PAT 7.7 83  ความถนัดทางภาษาเกาหล ี   
 
 
5.   คณะ / สาขาวิชาทีเ่ปดิรบั จ านวนรบั วิชาทีใ่ชค้ดัเลอืก และคณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทาง 

การศกึษาของผูส้มคัร   
  มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้  จ านวน 3,243 คน  โดยก าหนดคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ 
จ านวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก เกณฑ์ร้อยละขั้นต ่าของแต่ละรายวิชา  และคุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษา
ของผู้สมคัร   ดังรายละเอียดในเอกสารหน้า  3-56 
  หมายเหต ุ  
  ผูส้มคัรตอ้งมผีลคะแนนครบทกุวชิาตามทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด  และมคีะแนนขัน้ต า่ในวชิาทีค่ณะ/สาขาวชิา
ก าหนด (ถา้ม)ี  หากไมเ่ปน็ไปตามเงือ่นไข คะแนนของผูส้มคัรจะไมถ่กูน าไปรวมคะแนน และจดัล าดบัที ่  
  ในกรณ ีผูส้มคัรเขา้ศกึษามคีณุสมบตัทิางการศกึษาไมถ่กูตอ้งครบถว้นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดและ/หรอืสมคัร
ผดิแผนการเรยีน จะไมม่สีทิธิเ์ขา้รบัการสอบสมัภาษณเ์พือ่คดัเลอืกเขา้ศกึษา  และ/หรอื ปรบัตกสมัภาษณท์นัที 
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ตารางแสดง คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกและเกณฑค์ะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
โครงการรบัตรงรว่มกนั (Admission 1) TCAS รอบที ่3 ปกีารศกึษา 2563 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 
ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
90 1. วิชา PAT 3(รหัส 73) ความถนัดทาง

วิศวกรรมศาสตร์  และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 
75คะแนน 
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39) 
4. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
5. วิชาเคมี (รหัส 59) 
6. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 
 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.6  ไม่ต ่ากว่า 2.75  
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรยีน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิม่เติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพิม่เติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร ์

400 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์  
4. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
5. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
7. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39) 
8. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
9. วิชาเคมี (รหัส 59) 
10.วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 
 
 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ชั้น ม.6  ไม่ต ่ากว่า 2.00    
3.  มีจ านวนหน่วยกิกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิม่เติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ต้องเรยีนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพิม่เติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ห้องเรียนปกติ) 
23 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 90 
คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39) 
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
8. วิชาเคมี (รหัส 59) 
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 
 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต ่ากว่า 2.75   
3.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไมน่้อยกว่า 22 
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 
4.  มีผลการเรียน (GPA) ในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต ่ากว่า 2.75  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75 
และกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ  ไม่ต ่ากว่า 2.75 
5.  มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นตาบอดสทีั้งสองข้างอย่างรุนแรง
และไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เปน็อุปสรรคตอ่
การศึกษาในวิชาชีพ (มใีบรบัรองแพทยเ์ปน็หลกัฐานไปยืน่ในวนัสอบ
สมัภาษณ)์ 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 

4 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หอ้งเรยีนภาษาองักฤษ) 

30 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไปและ 
มีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60 คะแนน 
2. วิชา PAT (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 75 
คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน   
   ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
8. วิชาเคมี (รหัส 59) 
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 
 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แนวการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคเรียนไม่ต ่ากว่า 
2.75 
3. มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วนคือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)ไม่น้อยกว่า 22 
หนว่ยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
และกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4. มีผลการเรียน (GPA) รวม 6 ภาคเรยีน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ดงันี ้
- คณิตศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75  
- วิทยาศาสตร์  ไม่ต ่ากว่า 2.75   
- ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากว่า 2.75 
5. สุขภาพสมบูรณแ์ข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทัง้สองข้างอย่างรนุแรง 
และไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เปน็อุปสรรคตอ่
การศึกษาในวิชาชีพ (มใีบรบัรองแพทยเ์ปน็หลกัฐานไปยืน่ในวนัสอบ
สมัภาษณ)์ 
6. การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสือ่สาร 
โดยใชภ้าษาองักฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 
***ขอใหผู้ส้มคัรศกึษารายละเอยีดโครงการรบัสมคัรนกัเรยีนเพือ่สอบ
คดัเลอืกเขา้ศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ (หอ้งเรยีน
ภาษาองักฤษ ประจ าปกีารศกึษา 2563 (รอบที ่3 ทางเวบ็ไซต ์
www.entrance.psu.ac.th**** 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 

5 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (วิทย์) 

3 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
  

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ยกว่า 
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

6 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ศิลป์ค านวณ) 

2 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ 
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ  
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

7 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) 

2 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 90 
คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ยกว่า 
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

8 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์ค านวณ) 

3 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ 
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ  
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
9 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาการเงิน (วิทย์) 
3 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ยกว่า 
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

10 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการเงิน (ศลิป์ค านวณ) 

2 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ 
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ  
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
11 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (วิทย์) 
2 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไมน่้อยกว่า 22 
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

12 คณะวิทยาการจัดการ วิยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ศิลป์ค านวณ) 

3 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไมน่้อยกว่า 20 คะแนน  

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ 
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

13 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (วิทย์) 

2 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 20 
คะแนน 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
14 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
(ศิลป์ค านวณ) 

4 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียน คณิตศาสตร์-องักฤษ 
(ศิลป์ค านวณ) 

15 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (วิทย์) 
  

3 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไมน่้อยกว่า 22 
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

16 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ศิลปค์ านวณ) 
  

6 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29  
  

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ 
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่อ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ไมน่อ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
17 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน (วิทย์) 
  

3 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 90
คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไมน่้อยกว่า 22 
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

18 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน  
(ศิลป์ค านวณ) 
  

2 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29  

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ 
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่อ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ไมน่อ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 

19 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการจัดการไมซ์ (วิทย์) 
  

2 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 90
คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไมน่้อยกว่า 22 
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
และ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

20 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการจัดการไมซ์ (ศิลป์ค านวณ) 
  

3 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29  
  

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ 
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่อ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระ
การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ไมน่อ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
21 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
  

7 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29  

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแนวการเรียน 

22 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
7. วิชาเคมี (รหัส 59) 
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะ 
 

23 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาวาริชศาสตร ์

15  
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
24 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาพืชศาสตร์  
10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 

2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์
4. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
5. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 
7. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 
8. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
9. วิชาเคมี (รหัส 59) 
10. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะ 
 
 

25 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร  

10  

26 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช  

5 1. . วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์   
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะ 
 
 
 

27 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาปฐพศีาสตร์  

6 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
28 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
9 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์  และมีคะแนนไมน่้อยกว่า 75 
คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
8. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
 
  

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ยกว่า 
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต   
3.  ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสตูรเภสัชศาสตรบณัฑติ ใน
มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ เว้นแต่ได้รับการอนุมัตใิห้
ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 17 เมษายน 2563   
4.  มีคุณสมบัตทิี่จะเข้ารับราชการได้หลงัจากจบการศึกษาแล้ว  
5.  ก่อนเข้าศึกษา ต้องสามารถท าสัญญาเข้ารับราชการได้ และต้อง
ท างานรับราชการเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรฐับาลกับมหาวิทยาลัย 
6.  ต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้
    6.1  ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี  
    6.2  ความสามารถในการฟังเสยีง และการทรงตัว 
    6.3  ความสามารถในการใช้อวัยวะ มือ เท้า แขน ขา และ 
กระดูกสันหลัง 
    6.4  สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท 
    6.5  ความสมบูรณ์และความสามารถในการท างานของอวัยวะ
ภายในต่างๆ  อาทิ เช่น  ตับ ไต  ปอด  สมอง  ต่อมไรท้่อ  ฯลฯ 
 

29 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

6 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขั้นต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
30 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป    

2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์    
4. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
5. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 
7. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 
8. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
9. วิชาเคมี (รหัส 59) 
10. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 
 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ยกว่า 
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
 
 

31 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร 

10 

32 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาเทคโนโลยบีรรจุภณัฑแ์ละวัสดุ 

10 

33 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์

10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน      
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม. 6  หรอื ปวช.   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
34 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
30 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   

และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่ 
น้อยกว่า 30 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม. 6   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00   
3.  มีจ านวนหน่วยกิตในกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  (รวมรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม)  
และมีผลการเรยีนในกลุ่มสาระนีไ้ม่ต ่ากว่า 2.75 
4.  การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสือ่สาร
โดยใชภ้าษาองักฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 

35 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาภาษาจีน 

10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และ  มีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 150 คะแนน 
2. วิชา PAT 7.4 (รหัส 80) ภาษาจีน และมี
คะแนนไม่นอ้ยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม. 6  หรอื ปวช.   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 หรอื ปวช. 
ไม่ต ่ากว่า 2.00   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
36 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาชุมชนศึกษา 
10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   

และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่ 
น้อยกว่า 20 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม. 6   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00   
 

37 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการ
บริการ 

20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม. 6  หรอื ปวช.   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 หรอื ปวช. 
ไม่ต ่ากว่า 2.00   
 

38 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)(วิทย์) 

10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

39 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สาขาวิชานิติศาสตร์  (หลักสูตรสมทบ) (วิทย์) 

14 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
40 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) (ศิลป์ค านวณ) 
10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   

และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณติศาสตร ์
(ศิลป์ค านวณ) 
 41 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) (ศิลป์ค านวณ) 
13 

42 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)(ศิลป์ภาษา) 

10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  และ  
มีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ 

43 คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรสมทบ) (ศิลปภ์าษา) 

13 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
44 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์ /ศิลป์ค านวณ) 
5 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   

และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60 
คะแนน 
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  
   แนวการเรยีนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคม ี
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   แนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณติศาสตร ์(ศลิปค์ านวณ)  
มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
 2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไมน่้อยกว่า 2.00 
 

45 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ 
(วิทย์ /ศิลปค์ านวณ) 

20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง 
คณิตศาสตร์  และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60 
คะแนน 
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
46 คณะการแพทย์แผนไทย  วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
60 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   

และ  มีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์  และมีคะแนนไมน่้อยกว่า 75 
คะแนน 
3. วิชา 09 ภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชา 19 สังคมศึกษา (รหัส 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)   
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
8. วิชาเคมี (รหัส 59) 
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ยกว่า 
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
4.  ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค 
อาการของโรค หรือความพิการ หรือตาบอดสีที่มีระดับปานกลาง    
ขึ้นไป อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
 

47 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

40 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และ มีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์  และมีคะแนนไมน่้อยกว่า 75 
คะแนน 
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนนไม่
น้อยกว่า 25 คะแนน 
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)  และมีคะแนน
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
5. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 
20 คะแนน 

(มรีายละเอยีดตอ่หนา้ในหนา้ 19) 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   
2.  มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ครบถ้วน  คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ไม่นอ้ยกว่า 
22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 
 
2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค 
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ ปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพเทคนคิการแพทย์ ดังตอ่ไปนี ้
 

(มรีายละเอยีดตอ่หนา้ในหนา้ 19) 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
47 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ตอ่) 
 6. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน 

ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
 

   2.1  มีปัญหาทางจิตเวชขัน้รุนแรงอนัอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง 
และ/หรือผู้อื่น  เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์
ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรนุแรง (severe neurotic 
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) 
โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline 
personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็น 
อุปสรรคตอ่การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ์
   2.2  เป็นโรคตดิต่อในระยะอันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง 
ต่อผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์
   2.3  เป็นโรคไม่ตดิต่อ หรอืภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ตอ่ผู้รับบริการ และการประกอบวิชาชีพ
เทคนคิการแพทย ์
   2.4  มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนคิการแพทย ์
   2.5  มีความผิดปกติในการได้ยนิทัง้สองข้าง โดยมรีะดับการ 
ได้ยินที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลและ
ความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) 
น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาท
การได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคตอ่
การศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเทคนคิการแพทย์ 

 (มรีายละเอยีดตอ่หนา้ในหนา้ 20) 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา จ านวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก /คะแนนขั้นต ่า คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร 
47 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ตอ่) 
   

 
   2.6  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดับการมองเห็นในตาข้าง 
ที่ดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 และ 
แพทย์ผูต้รวจร่างกายเห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
   2.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการ 
ศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
ซ่ึงผู้สมัครทุกรายจะต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของ 
รัฐหรือเอกชน   โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้น 
รุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยอาจจะผ่านการ  
ตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลการตรวจจะต้อง 
ไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสี 
ขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัย 
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) โดยให้น าไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
    ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติเฉพาะ  
และความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา   
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ  สงวนสิทธิที่จะเป็นผู้ ตัดสิน  
และถือเป็นยุติ หากปรากฏในภายหลังว่า  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
ทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาข้อใดข้อ
หนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธ์ิจากการคัดเลือกครั้งนี้  และแม้ว่าจะได้
ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
48 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 

20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
  
 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  หรอื ปวช. 
   แนวการเรยีนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   แนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณติศาสตร ์(ศลิปค์ านวณ)  
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
   แนวการเรยีนศลิปศาสตร-์ภาษาตา่งประเทศ  
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
    หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    หลักสูตร/สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และ ศิลปกรรม   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 หรอื ปวช.   
ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
49 โครงการจัดตัง้วิทยาลัยนานาชาติ ยางพาราไทย-จีน  

วิทยาเขตหาดใหญ ่
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง  (วศ.บ.) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

15 1. วิชา PAT 3 (รหัส 73) ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 
คะแนน 
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)   
4. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
5. วิชาเคมี (รหัส 59) 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
4.  การสอบสัมภาษณ์จะมีการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
 

   
50 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  

แขนงวิชาคณิตศาสตร ์
8 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)  และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
51 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี   

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
8 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)  และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
52 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี   

แขนงวิชาเคม ี
4 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)  และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
53 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี  

แขนงวิชาชีววิทยา 
8 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)  และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
54 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี  

แขนงวิชาฟิสิกส ์
6 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่น้อย
กว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)  และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
55 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี   

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและประเมินทาง
การศึกษา 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60
คะแนน 
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60
คะแนน 
4. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง 
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
5. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชัน้ ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
4.  มีการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 

56 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี  
แขนงวิชาพลศึกษา 

4 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน       
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3. การสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะประเมินจากความสามารถและความ
สนใจ โดยดูจาก Portfolio ประกอบ 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
57 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี  

แขนงวิชาสุขศึกษา 
5 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน       
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

58 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี   
แขนงวิชาประถมศึกษา  

3 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง 
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)  และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
6. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
7. วิชาเคมี (รหัส 59) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
8. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) และมีคะแนน   
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
59 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี    

แขนงวิชาประถมศึกษา  
3 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60
คะแนน 
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60
คะแนน 
4. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
5. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 40 คะแนน 
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
7. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)  และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

60 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี   
แขนงวิชาศิลปศึกษา 

6 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง 
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6     
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
61 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี  

แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
4 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60
คะแนน 
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ และมีคะแนนไม่นอ้ยกว่า 60
คะแนน 
4. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง 
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
5. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์  
เคมี ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
 
 

62 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี  
แขนงวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลและสื่อการศึกษา   

4 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทาง 
วิชาชีพครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
63 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี   

แขนงวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลและสื่อการศึกษา   
4 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 
 

64 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตานี  
แขนงวิชาภาษาไทย 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 40 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6     
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    
4.  มีการทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียงภาษาไทย 
ตามทีคณะก าหนดไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ในรอบการสอบสัมภาษณ์ 
หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
65 คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตปตัตาน ี 

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 
10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 5 (รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพ
ครู และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 120 คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 30 คะแนน 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) และมีคะแนน  
ไม่น้อยกว่า 15 คะแนน 
 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6     
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.50 
3. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต และมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต ่ากว่า  2.75 
 
 

66 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาเทคโนโลยยีาง  
 

50 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 20 คะแนน 
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)    
5. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)   
6. วิชาเคมี (รหัส 59)   
7. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)   

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

67 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิต
พืช) 

50 

68 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์) 

50 

69 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์

50 

70 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 

50 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
71 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
50 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 20 คะแนน 
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)    
5. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)   
6. วิชาเคม ี(รหัส 59)   
7. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)   

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หนว่ยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

72 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

50 

73 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาฟิสิกส ์

50 

74 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาโภชนศาสตรแ์ละการก าหนดอาหาร 

50 

75 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาเขตปตัตานี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 

50 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนนไม่นอ้ย
กว่า 20 คะแนน 
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)    
5. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49)   
6. วิชาเคมี (รหัส 59)   
7. วิชาชีววิทยา (รหัส 69)   

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

76 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วท.บ.) 
 

30  1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)     

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00  
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
77 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (วิทย์) 
 

20 

1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมี คะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน  
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)   
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)      

1.  ส าเร็จการศึกษาชัน้ ม.6  
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

78 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (ศิลป์ค านวณ) 
 

1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)     

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

79 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (ปวช.) 
 

1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
5. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)     

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ปวช.    
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
80 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (วิทย์) 
 

30 

1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมี คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมี คะแนนไม่นอ้ยกว่า 60 
คะแนน  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)   
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39)      

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม. 6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกิต 
 

81 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) 
 

1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมี คะแนนไม่นอ้ยกว่า 60 
คะแนน  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
6. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89)     

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต       
 

82 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาประวัติศาสตร ์
 

30 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
83 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
 

30 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

84 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห ์
 

20 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

85 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

86 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 
 

30 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

87 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภาษาจีน 
 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
88 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภาษาเกาหล ี
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

89 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภาษามลาย ู
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

90 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชามลายูศึกษา 
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

91 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

92 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
93 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ 
 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

94 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

95 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

96 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอรมัน 
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6    
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไมต่ ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
97 คณะวิทยาการอสิลาม   วิทยาเขตปัตตานี  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 
 

5 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื กศน. 
  
 

98 คณะวิทยาการอสิลาม  วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

5 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื กศน. 
  
 

99 คณะวิทยาการอสิลาม   
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) 

5 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื กศน. 
  
 

100 คณะวิทยาการอสิลาม  วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 
 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 5(รหัส 75) ความถนัดทางวิชาชีพคร ู

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื กศน. 
  
 

101 คณะวิทยาการอสิลาม  วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม 
 

5 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื กศน. 
  
 

102 คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาเขตปัตตาน ี 
สาขาวิชาทัศนศิลป ์
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 6 (รหัส 76) ความถนัดทางศลิปกรรม
ศาสตร ์
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   
 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
103 คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 6 (รหัส 76) ความถนัดทาง
ศิลปกรรมศาสตร ์
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

104 คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
 

20 

105 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตาน ี 
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   
 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช. หรอื  กศน. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

106 คณะวิทยาการสื่อสาร  วิทยาเขตปัตตาน ี 
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ื่อ 
 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   
 

1. ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช. หรอื  กศน. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
107 คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาเขตปัตตาน ี 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการ (วิทย์) 
 

 
10 
 

1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  กศน.  แนวการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   

108 คณะวิทยาการสื่อสาร  วิทยาเขตปัตตาน ี 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการ (ศิลป์ค านวณ) 
 

1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  หรอื  กศน.  แนวการเรียนศิลปศาสตร์-
คณิตศาสตร์  
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
3.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

109 คณะวิทยาการสื่อสาร  วิทยาเขตปัตตาน ี  
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการ (ปวช.) 
 

1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)   
5. วิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัส 39) 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ปวช.   หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสตูรที่
เกี่ยวข้อง 
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX)  ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 

110 คณะรัฐศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาการปกครอง 

15 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1(รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

 ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช.   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
111 คณะรัฐศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   

และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1(รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

 ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช.   
  
 

112 คณะรัฐศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

10 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1(รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

 ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช.   
  
 

113 คณะรัฐศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี  
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

5 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
2. วิชา PAT 1(รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) และมีคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน 

 ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช.   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
114 คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตาน ี 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   

2. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์   
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
6. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39) 
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
8. วิชาเคมี (รหัส 59) 
9. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
3.  ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง  (มีใบรับรองจักษุแพทย์
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยน าไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 
  
 

115 คณะการบริการและการท่องเทีย่ว วิทยาเขตภเูก็ต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

54 วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนดัทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช.   

116 คณะการบริการและการท่องเทีย่ว  วิทยาเขตภูเก็ต  
สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

54 วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนดัทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช.   

117 คณะการบริการและการท่องเทีย่ว  วิทยาเขตภูเก็ต  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

30 วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนดัทั่วไป   
และมีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช.   

118 คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเกต็  
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ :จีน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

30 วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนดัทั่วไป   ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  หรอื  ปวช.   
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
119 คณะวิเทศศึกษา  วิทยาเขตภูเกต็  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ :จีน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

30 1. วิชา GAT  (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 7.4 (รหัส 80) ความถนันทาง 
ภาษาจีน 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6   หรอื  ปวช.   

120 คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม  วิทยาเขตภเูก็ต  
สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจัดการสิ่งแวดล้อม 

60 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39) 
4. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 
5. วิชาเคมี (รหัส 59) 
6. วิชาชีววิทยา (รหัส 69) 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต    
 

121 คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม  วิทยาเขตภเูก็ต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝัง่ 

60 

122 คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม  วิทยาเขตภเูก็ต  
สาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศสิง่แวดล้อม 

60 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39) 
4. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 

ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 หรอื ปวช. 
   แนวการเรยีนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
   แนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณติศาสตร ์(ศลิปค์ านวณ)  
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 15 
หน่วยกิต   
   ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 
   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
123 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภเูก็ต 

สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาติ)   
(วิทย์) 

40 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39) 
 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชวีวิทยา) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    

124 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภเูก็ต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาติ) (วิทย์) 20 

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) 
 

1.  ส าเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    

125 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภเูก็ต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาติ) (ศิลป์ค านวณ) 

  
20 
 

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) 
 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต    

126 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภเูก็ต  
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาติ) 
(ศิลป์ภาษา/ ปวช.) 

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2(รหัส 89) 

ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศลิปศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ 
หรอื  ชั้น ปวช. ทุกหลักสตูร 
      

127 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภเูก็ต  
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (วิทย)์ 

20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 1(รหัส 39) 
 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
128 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภเูก็ต 

สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (ศิลป์ค านวณ) 

20 

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2(รหัส 89) 
 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต    

129 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภเูก็ต 
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  
3. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัส 89) 

ส าเร็จการศึกษาชั้น ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

130 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

12 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

131 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมยางพารา 

12 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

132 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาเคมีเพื่ออตุสาหกรรม  

9 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
133 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.บ.)  

9 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์
4. วิชา PAT 3 (รหัส 73) ความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

134 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

18 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

135 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยนื  

9 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

136 โครงการจัดตัง้คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(วทิย-์คณติ / ปวช.) 12 

 

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต    
 หรอื  
3. ส าเร็จการศึกษา ปวช. หลักสตูรเกษตรศาสตร ์
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
137 โครงการจัดตัง้คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาทรัพยากรประมง (วทิย-์คณติ / ปวช.) 

12 
 

1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต    
 หรอื 
3. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ปวช. หนักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า/ ประมง 
 

138 โครงการจัดตัง้คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร 

12 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์
3. วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 แนวการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร ์
2.  มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย  

139 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

17 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร ์

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   
    แนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    แนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณติศาสตร ์(ศลิปค์ านวณ)  
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
140 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
บญัชบีณัฑติ  

11 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
และมีคะแนนขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 20 คะแนน 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ และมีคะแนนขั้นต า่ไม่น้อยกว่า 10 
คะแนน 
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน 
ขั้นต ่าไม่น้อยกว่า 10 คะแนน 
 

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6    
    แนวการเรยีนวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   แนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณติศาสตร ์(ศลิปค์ านวณ)  
   มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ชั้น ม.6 ไม่ต ่ากว่า 2.00 

141 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ 

17 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1.  ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  หรือ ปวช. 
    แนวการเรยีนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
    มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 20 หนว่ยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    แนวการเรยีนศลิปศาสตร-์คณติศาสตร ์(ศลิปค์ านวณ)  
    มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 12 
หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
    ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.)  
    หลักสูตรพณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ 
2.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
142 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 

18 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

143 คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 

17 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29)  

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

144 โครงการจัดตัง้วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกิจ 

38 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) และมีคะแนน 
ขั้นต ่าไม่น้อยกว่า 20 คะแนน 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 

145 โครงการจัดตัง้วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

9 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
2. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
3. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
146 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั  

สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 
(วิทย์) 

15 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป 
 2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    

147 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง 
(ศิลป์ค านวณ) 

15 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
หน่วยกิต   และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

148 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) 
  

40 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    

149 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์ค านวณ) 
  

20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป   
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
หน่วยกิต   และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
150 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 

สาขาวิชาการตลาด (วิทย์) 
25 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    

151 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์ค านวณ) 

25 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
หน่วยกิต   และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

152 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
(วิทย์) 

25 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    

153 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
(ศิลป์ค านวณ/ ปวช.) 

25 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 หรอื ปวช. 
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
หน่วยกิต   และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
154 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรงั 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส ์
(วิทย์) 

20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    

155 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส ์
(ศิลป์ค านวณ/ ปวช.) 

20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6 หรอื ปวช. 
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
หน่วยกิต   และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

156 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว (วิทย์) 

25 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    

157 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว (ศิลป์ค านวณ) 

15 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6   
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
หน่วยกิต   และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

158 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว  
(ศิลป์ภาษา/ ท่องเทีย่ว/ โรงแรม) 

10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศไมน่้อย
กว่า 12 หน่วยกิต 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
159 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ 
50 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

 ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6  ทุกแนวการเรียน 
  

160 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (วิทย์) 

15 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    

161 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลป์ค านวณ) 

5 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6   
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
หน่วยกิต   และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

162 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศิลป์ภาษา) 

10 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09) 
4. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19)  
5. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศไมน่้อย
กว่า 12 หน่วยกิต 

163 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรงั 
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ 

20 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
4. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 

 ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6   หรอื ปวช. หรอื กศน. 
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ล าดบั คณะ/สาขาวชิา/ประเภทวชิา จ านวนรบั วชิาทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก /คะแนนขัน้ต า่ คณุสมบตัเิฉพาะและความพรอ้มทางการศกึษาของผูส้มคัร 
164 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง 

สาขาสถาปตัยกรรม (วิทย์) 
15 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  

2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชา PAT 4 (รหัส 74) ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
4. วิชาภาษาไทย (รหสั 09)  
5. วิชาสังคมศึกษา (รหสั 19) 
6. วิชาภาษาอังกฤษ (รหสั 29) 
7. วิชาฟิสิกส์ (รหัส 49) 

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    

165 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง  
สาขาสถาปตัยกรรม (ศิลปค์ านวณ) 

5 1. วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป  
2. วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์  
3. วิชา PAT 4 (รหัส 74) ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1. ส าเร็จการศึกษา ชั้น ม.6   
2. มีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า 8  
หน่วยกิต   และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

 
 

 

   หมายเหต ุหากผูส้มคัรเขา้ศกึษามคีณุสมบตัทิางการศกึษาไมถ่กูตอ้งครบถว้นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดและ/หรอืสมคัรผดิแผนการเรยีน จะไมม่สีทิธิเ์ขา้รบัการสอบสัมภาษณเ์พือ่คดัเลอืกเขา้ศกึษา 
และ/หรอืปรบัตกสมัภาษณท์นัที่
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