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

10200

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จานวนรับ
15

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

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

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

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

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

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

-8ลาดับที่

30501
30502
30503

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

40101
40102
40103
40104
40105
40106

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

40201
40202
40203
40204
40205

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
บัญชีบณ
ั ฑิต

30201
30202
30203
30204
30205
30301
30302
30303

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

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

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

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

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

