
 
 

 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง   โครงกำรรับสมัครนักศึกษำวิธีพิเศษ (โควตำ) เพื่อเข้ำศึกษำในวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

               ด้วยวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี   มีควำม
ประสงค์จะคัดเลือกนักศึกษำ ภำยใต้ “โครงกำรรับสมัครนักศึกษำวิธีพิเศษ (โควตำ) เพื่อเข้ำศึกษำใน
วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562” ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. กำรด ำเนินกำร 
               วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พิจำรณำคัดเลือกเอง จำกกำร          
สอบสัมภำษณ์ และพิจำรณำผลกำรเรียน   

2. สำขำวิชำ และจ ำนวนที่รับ 

สำขำวชิำ คณุสมบัตเิฉพำะทำงกำรศกึษำของผูม้สิทิธิส์มคัร 
จ ำนวนรบั 
(คน) 

เศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรใน
อิสลำม 

1. ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทย์-คณิต หรือศิลป์-
ค ำนวณ 
2. ผลกำรเรียนเฉล่ียรวม (GPAX)  ไม่ต ่ำกว่ำ 2.50 

 
30 

อิสลำมศึกษำ 1. ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
2. ผลกำรเรียนเฉล่ียรวม (GPAX)  ไม่ต ่ำกว่ำ 2.25 

 
30 

อิสลำมศึกษำ  
(หลักสูตรนำนำชำติ) 

1. ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
2. ผลกำรเรียนเฉล่ียรวม (GPAX)  ไม่ต ่ำกว่ำ 2.75 

 
30 

กำรสอนอิสลำมศึกษำ 1. ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
2. ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต ่ำกว่ำ 2.75 

 
20 

กฎหมำยอิสลำม 1. ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
2. ผลกำรเรียนเฉล่ียรวม (GPAX)  ไม่ต ่ำกว่ำ 2.25 

 
30 
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3. คณุสมบตัขิองผูส้มัคร 
 3.1 ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 3.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 3.3 เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
 3.4 มีคุณสมบัติพิเศษอ่ืนที่เหมำะสมตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร                      

4. วธิีกำรรบัสมคัร 
 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เตรียมหลักฐำนกำรรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ใบสมัคร 
   ผู้สมัครกรอกรำยละเอียดครบถ้วน ติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  4.2 เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร (เอกสำรที่เป็นส ำเนำให้รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
  - ส ำเนำใบระเบียนผลกำรเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
       - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    - อื ่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ส ำเนำหลักฐำนประกอบเพื ่อแสดงควำมรู ้ควำมสำมำรถพิเศษ 
ประกำศนียบัตร  เกียรติบัตร ใบรับรองต่ำงๆ เป็นต้น 
  4.3 สมัครด้วยตนเอง และหลักฐำนกำรสมัครต่ำงๆ พร้อมเงินค่ำสมัคร จ ำนวน 200 บำท                  
ที ่งำนรับนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลลำมศึกษำ ในวันและเวลำรำชกำร (ตั ้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.)              
หรือ สมัครทำงไปรษณีย์ ส่งหลักฐำนกำรสมัคร ไปยังงำนรับนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  
มหำว ิทยำล ัยสงขลำนคร ินทร ์  ว ิ ทยำเขตป ัตตำน ี  94000 ภำยในว ันท ี ่  14  ธ ันวำคม 2561                       
(ถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ) ช ำระค่ำธรรมเนียมสมัคร คนละ 200 บำท โดยให้โอนค่ำสมัครเข้ำ
บัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำ ม.สงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี)  ชื่อบัญชี “วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ” เลขที่บัญชี 
704-204239-5 (หำกไม่แนบหลักฐำนกำรสมัคร จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำใบสมัคร) 
   4.4 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3-14 ธันวำคม 2561 

*หลักฐำนต่ำงๆ และเงินค่ำสมัครสอบ งำนรับนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ ได้รับแล้วจะ 
ไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ* 

5. วธิีกำรคดัเลอืก 
 วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกเพื่อด ำเนินกำรคัดเลือก โดยมีวิธีกำรดังนี้ 
 5.1 พิจำรณำคุณสมบัติผู้สมัครและผลกำรเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
 5.2 พิจำรณำจำกผลกำรสัมภำษณ์ 
 ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประกำศผลกำร
คัดเลือกแล้วผู้สมัครหรือบุคคลอ่ืนใดจะฟ้องร้องหรือเรียกสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
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6. ตำรำงปฏทินิด ำเนนิกำร  

รำยละเอยีด วนั เดอืน ป ี หมำยเหต ุ
รับสมัคร (วันและเวลำรำชกำร) 3-14  ธันวำคม  2561 ณ วิทยำลยัอิสลำมศึกษำ ม.อ.ปัตตำน ี
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ  26  ธันวำคม  2561 www.pn.psu.ac.th และ www.cis.psu.ac.th 
สอบสัมภำษณ์  11  มกรำคม  2562 ณ วิทยำลยัอิสลำมศึกษำ ม.อ.ปัตตำน ี
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคดัเลอืก 23  มกรำคม  2562 www.pn.psu.ac.th และ www.cis.psu.ac.th 
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house 30-31  มกรำคม 2562 http://mytcas.com 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศึกษำ 7  กุมภำพันธ์ 2562 www.entrance.psu.ac.th 
รำยงำนตัวขึ้นทะเบยีนนักศึกษำ ตำมประกำศของมหำวิทยำลยั 

เรื่อง ปฏิทนิกำรศึกษำ                
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

http://regist.pn.psu.ac.th/main/ 

 

7. กำรรบัรหสัผ่ำนส ำหรบัใช้ยืนยนัสทิธิเ์ขำ้ศึกษำ (ผำ่นระบบ TCAS) 
  ผู ้ได้รับกำรคัดเลือกและผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ สำมำรถรับรหัสผ่ำนส ำหรับใช้ยืนยันสิทธิ์                
ผ่ำนระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ของสมำคมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย 
(สมำคม ทปอ.) ทำงเว็บไซต์ http://mytcas.com  

8. กำรยนืยนัสทิธิ์เขำ้ศึกษำ (ผ่ำนระบบ TCAS) 
  ผู้ที่ผ่ำนกำรสัมภำษณ์และได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 
30-31  มกรำคม 2562 ผ่ำนระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ของสมำคม
อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (สมำคม ทปอ.) ทำงเว็บไซต์ http://mytcas.com มิฉะนั้น จะถือว่ำสละสิทธิ์
เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
  ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์กำรสมัครเข้ำศึกษำในรอบถัดไป 
เว้นแตไ่ด้รับอนุมัติจำกสมำคมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (สมำคม ทปอ.) ให้สละสิทธิไ์ด ้

9. กำรสละสทิธิเ์ข้ำศกึษำ 
  ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำในระบบ TCAS แล้ว หำกประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ด ำเนินกำรสละสิทธิ์
ในระบบของสมำคมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (สมำคม ทปอ.) ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 

10. กำรประกำศรำยชือ่ผู้มสีทิธิเ์ข้ำศกึษำ 
  มหำวิทยำลัย ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 ทำงเว็บไซต์ 
www.entrance.psu.ac.th และ www.cis.psu.ac.th  หรือ สอบถำมทำงโทรศัพท์ ที่งำนรับนักศึกษำ 
วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 0 7331 3928 – 45 ต่อ 2215 (ในวันและเวลำรำชกำร) 

11. กำรรำยงำนตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศึกษำ 
  ติดตำมประกำศกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำทำงเว็บไซต์ http://regist.pn.psu.ac.th/main/ 

12. กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมกำรศกึษำ 
  ติดตำมรำยละเอียดกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ทำงเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th 
 

/13. เงื่อนไข... 

http://www.cis.psu.ac.th/
http://www.cis.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
http://mytcas.com/
http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.pn.psu.ac.th/
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13. เงื่อนไขกำรมสีทิธิเ์ขำ้ศกึษำ 
  ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำตำมโครงกำรนี้ ต้องศึกษำในวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ จนส ำเร็จกำรศึกษำ     
ไม่สำมำรถย้ำยไปสังกัดคณะอ่ืนได ้

14. เงื่อนไขกำรส ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์ 
     14.1 นักศึกษำต้องศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำงๆ ครบถ้วนตำมหลักสูตร 
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของสำขำวิชำ และเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
     14.2 นักศึกษำต้องสอบผ่ำนภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนขั้นต ่ำที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ก ำหนด 

15. สถำนที่ตดิต่อสอบถำม 
  งำนรับนักศึกษำ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี  จังหวัดปัตตำนี 
  โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2215  
  โทรสำร  073-348726 ในวันและเวลำรำชกำร 
  เว็บไซต์ www.cis.psu.ac.th 
 
             ประกำศ  ณ  วันที่  13  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 
 
                               (ลงชื่อ)     เล็ก  แซ่จิว 

           (นำงสำวเล็ก  แซ่จิว) 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำเขตปัตตำนี รักษำกำรแทน 
           รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำเขตปัตตำนี ปฏิบัติกำรแทน 

           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

 
 
             ส ำเนำถูกต้อง 
 

อุสมำน  รำษฎร์นิยม 
 

      (นำยอุสมำน  รำษฎร์นิยม)                              มัศณีย์/ร่ำง/พิมพ์ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร            อุสมำน/ทำน 
 
 
 
 
 
 

http://www.cis.psu.ac.th/


 
 
 
 

 
 

ใบสมคัรโครงกำรรบัสมคัรนกัศกึษำวธิีพเิศษ (โควตำ) เพื่อเขำ้ศกึษำในวทิยำลัยอิสลำมศกึษำ   
มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์ วทิยำเขตปตัตำนี  ประจ ำปี 2562 

1. ขอ้มลูผูส้มคัร 
ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำงสำว ) .......................................................นำมสกุล............................................... 
หมำยเลขประจ ำตัวประจ ำชำชน .....-................ -..................-............-..... วัน/เดือน/ปีเกิด...../.........../............ 
อำยุ....................ปี สัญชำติ............................ เชื้อชำติ............................ ศำสนำ............................. 
ชื่อ – สกุล บิดำ........................................................อำชีพ.................................................................. 
ชื่อ – สกุล มำรดำ.............................................................อำชีพ................................................................... 
ที่อยู่สำมำรถติดต่อได้สะดวก  บ้ำนเลขท่ี ..............ถนน.............................................ซอย.................... 
หมู่ที่......ต ำบล.....................................อ ำเภอ.................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์ ........................โทรศัพท์.................................อีเมลล.์........................................................ 

2. ขอ้มลูทำงกำรศกึษำ 
ก ำลังศึกษำ/ส ำเร็จกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (    ) วิทย์ – คณิต  (    ) ศิลป์-ค ำนวณ  (    ) ศิลป์ – ภำษำ   
เกรดเฉลี่ยสะสม...........โรงเรียน..........................................................................................................
ต ำบล...........................อ ำเภอ...........................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............... 
โทรศัพท์.....................................................อีเมลล์..................................................................................... 
3. สำขำวชิำทีป่ระสงคเ์ลอืก 
สำขำวิชำ...................................................................................................................................................... 
4. เอกสำรกำรสมคัร 
                      (    )  ส ำเนำระเบียนผลกำรเรยีน     
                      (    )  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน                               
                      (    )  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
                      (    )  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
                      (    )  เอกสำรอื่นๆ ทีแ่สดงควำมสำมำรถเฉพำะ....................................................................... 

ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองรับว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศ และข้อควำมที่แจ้งไว้ใน
ใบสมัครเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกข้ำพเจ้ำขำดคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตัดสิทธ์ิกำร
เข้ำศึกษำต่อ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ลงชื่อ.................................................................(ผู้สมัคร) 
(....................................................................) 
วันที่................................................ 

หมำยเหตุ : ใบสมัคร 1 ชุด ต่อผู้สมัคร 1 คน และสำมำรถใช้ถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

ด้วยกาว 
 


