
 
 

คณะ/สาขาที่รับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ 
ในพระอุปถัมภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

เข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2565  เป็นกรณีพเิศษ 
 

รหสั คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบติัทางการศึกษา /เง่ือนไขและสิทธิพิเศษ 
 

10101 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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คุณสมบัติ 
1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 –ม.6) ไม่ต  ่ากวา่ 2.75 
2. มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ในกลุ่มสาระ ดงัน้ี 
   - กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไม่ต  ่ากวา่ 2.75 
     มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่  16 นก.  
   - กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากว่า 2.75 
     มีหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 8 นก. 
เง่ือนไขและทุนสนบัสนุน 
1. ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
2. หากในภาคการศึกษาถดัๆไป นกัเรียนมีผลการเรียน (คะแนนเฉล่ียสะสม) 
ตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป จะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

 
10200 

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

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

คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 2) 

- ผูเ้ขา้แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ (สอวน.)ท่ีไดรั้บเหรียญรางวลั 
เง่ือนไขและทุนสนับสนุน 
สนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 

 - ผูเ้ขา้แข่งขนัโอลิมปิกวชิาการระดบัชาติ 
(สอวน.)ท่ีไม่ไดรั้บเหรียญรางวลั 

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

 กลุ่มท่ี 3 เป็นผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขนั 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์โอลิมปิกระหวา่ง
ประเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะ (กลุ่มที่ 3) 

- เป็นผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขนัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
  โอลิมปิกระหวา่งประเทศ 
เง่ือนไขและทุนสนับสนุน 
1.สนบัสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอตัราท่ีมหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 
2.สนบัสนุนค่าหอพกัตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อเดือน 
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ล าดบัท่ี คณะ/สาขาวชิา จ านวนรับ คุณสมบติั /เง่ือนไข/ สิทธิพิเศษ 
 

30201 
คณะวิเทศศึกษา  (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ : จีน 
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คุณสมบัติ 
1.  มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) ไม่ต ่ากวา่  2.50 
2.  มี GPA รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6)  
    ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
 

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

 
30301 

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

 30302 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 5 
30303 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝ่ัง 5 

 
30501 

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

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

 
40101 

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

40102 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรมวสัดุ 
40103 สาขาวชิาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 
40104 สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 
40105 สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยืน 
40106 สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
40201 

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

40202 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ 
40203 สาขาวชิาการจดัการรัฐกิจ 
40204 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว                                    
40205 บญัชีบณัฑิต  

 
 
 
 

PICHAYA-IT
Highlight



 
ปฏทินิการด าเนนิการรบัสมัครคดัเลือกนกัเรยีน โครงการมลูนธิสิง่เสรมิโอลมิปกิวชิาการฯ 

(สอวน.)  ประจ าปกีารศกึษา  2565 
 
 

วัน - เดอืน -ป ี รายละเอยีดกจิกรรม 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มี.ค.  2565 

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

25  มี.ค. 2565 มูลนิธิ สอวน. รวบรวมใบสมัครของนักเรียนส่งให้กับมหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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



