
ภายในวันเวลาท่ีก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธ์ิ

วัน/เวลา  สอบสัมภาษณ์ คณะ/สถานท่ีรายงานตัวสอบสัมภาษณ์

วันท่ี   17 มกราคม   2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์  (หาดใหญ่) รหัส  10101
รายงานตัว รายงานตัวท่ีคณะฯ  ณ ห้องประชุมดงยาง 1

เวลา  08.30 - 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์  (หาดใหญ่) รหัส  10200
สอบสัมภาษณ์  รายงานตัวท่ีคณะฯ  ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์   ช้ันล่าง       

เวลา  09.00 - 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) รหัส  10501 - 10509
รายงานตัวท่ีคณะฯ ณ ห้อง SMEs และ ห้อง ก 116 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) รหัส 10602 - 10607
รายงานตัวท่ีคณะฯ  ณ ห้อง 260 ช้ัน 2 อาคาร 2
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) รหัส 10901,10902,10903
รายงานตัวท่ีคณะฯ  ณ ห้อง 3303 , 3304 , 3301  ช้ัน 3 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
คณะศิลปศาสตร์  (หาดใหญ่)  รหัส 11001-11004
รายงานตัวท่ีคณะฯ  ห้องประชุมลีลาวดี ช้ัน 1 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์

วันท่ี   17  มกราคม   2562 คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) รหัส  10401
รายงานตัว รายงานตัวท่ีคณะฯ ณ ห้อง 2117  ช้ัน 1

ต้ังแต่เวลา  08.00 น.
สอบสัมภาษณ์  สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 2222  ช้ัน 2  อาคาร ละออ  หุตางกูร

เวลา  09.00 - 15.30 น.

วันท่ี   17  มกราคม   2562 คณะศึกษาศาสตร์  (ปัตตานี)  รหัส  20107 - 20109  
รายงานตัว รายงานตัว ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เวลา  08.30 - 09.30 น. วิทยาเขตปัตตานี
สอบสัมภาษณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) รหัส 20301 ,20302 ,20304 

เวลา  09.00 - 15.30 น. 20307 , 20308 , 20309 , 20310 , 20315 , 20317 , 20318 , 20319
รายงานตัวท่ีคณะฯ   ช้ัน 2  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2562

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ก าหนดสอบสัมภาษณ์    ดังรายละเอียดต่อไปน้ี ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์

                  1.  การสอบสัมภาษณ์   ก าหนดสอบสัมภาษณ์   ณ  คณะ/วิทยาเขตตามท่ีสอบได้  ดังน้ี

     วิทยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี



วัน/เวลา  สอบสัมภาษณ์ คณะ/สถานท่ีรายงานตัวสอบสัมภาษณ์

วันท่ี   17  มกราคม   2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี) รหัส 20201 , 20202 , 20204 
รายงานตัว 20205 , 20206 , 20207 , 20208 , 20209 , 20210 

เวลา  08.30 - 09.30 น. รายงานตัวท่ีคณะฯ  อาคาร  25  ช้ัน 2
สอบสัมภาษณ์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  (ปัตตานี)  รหัส  20401 , 20402 , 20404

เวลา  09.00 - 15.30 น. รายงานตัวท่ีวิทยาลัยอิสลามศึกษา  ห้อง Press Center ช้ัน 3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการส่ือสาร  (ปัตตานี)  รหัส  20601- 20604
รายงานตัวท่ีคณะฯ   ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ   ช้ัน 3  (อาคาร 66)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)  รหัส  20501 , 20503
รายงานตัวท่ีคณะฯ  ห้องประชุม  1  ช้ัน 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์  (ปัตตานี)  รหัส  20701 - 20703
รายงานตัวท่ีคณะฯ  ห้องประชุม ช้ัน 1 คณะรัฐศาสตร์

วันท่ี   17  มกราคม   2562 คณะวิเทศศึกษา  รหัส 30201 
รายงานตัว รายงานตัว ณ ห้อง 5102 A ช้ัน 1 อาคาร 5 A

เวลา  08.30 - 09.30 น. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  รหัส 30501
สอบสัมภาษณ์  รายงานตัว ณ ห้อง 5103 A ช้ัน 1 อาคาร 5 A

เวลา  09.00 - 15.30 น. คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  รหัส 30302
รายงานตัว ณ ห้อง 5102 A  ช้ัน 1  อาคาร 5 A

วันท่ี   17  มกราคม   2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) รหัส 40101 
รายงานตัว 40107 ,40108 , 401112

เวลา  08.30 - 09.30 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)  รหัส  40201,40205
สอบสัมภาษณ์   40207 , 40209 , 40214

เวลา  09.00 - 15.30 น. รายงานตัว ณ ห้องอ่าวไทย อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู)
ช้ัน2

วันท่ี   17  มกราคม   2562 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  (ตรัง)  รหัส 50102 , 50103 , 50105 
รายงานตัว 50106 , 50107

เวลา  08.30 - 09.30 น. รายงานตัวท่ี  ห้อง  L1224  อาคารเรียนรวม 1  วิทยาเขตตรัง 
สอบสัมภาษณ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ตรัง)  รหัส 50201

เวลา  09.00 - 15.30 น. รายงานตัวท่ี  ห้อง  L1224  อาคารเรียนรวม 1  วิทยาเขตตรัง 

                             วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

                             วิทยาเขตภูเก็ต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

     วิทยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

วิทยาเขตตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง
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   2.   หลักฐานท่ีต้องเตรียมไปในวันสอบสัมภาษณ์

          ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์   ต้องเตรียมหลักฐานต่อไปน้ี  ไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีในวันสอบสัมภาษณ์

          2.4  ให้ผู้มีรายช่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส 11002   น าผลคะแนน O-NET
          วิชาภาษาอังกฤษท่ีได้คะแนนสอบไม่ต ่ากว่า 35 คะแนน ย่ืนต่อคณะศิลปศาสตร์ ผ่านทาง E-mail:narisa.k@psu.ac.th
          ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลคะแนนสอบ O-NET เพ่ือบันทึกในฐานข้อมูลของสาขาวิชาต่อไป ส าหรับผู้ท่ีได้
          คะแนนต ่ากว่า 35 คะแนน ต้องเรียนปรับพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
          2.5  ให้ผู้มีรายช่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะพยาบาลศาสตร์  รหัส 10401 น าใบรับรองแพทย์ผ่านการตรวจตาบอดสี
          จากสถานพยาบาลท่ีมีจักษุแพทย์  มาย่ืนก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์  ท้ังน้ีต้องไม่เป็นตาบอดสีท้ังสองข้างอย่างรุนแรง

          2.1   บัตรประจ าตัวประชาชน  (ตัวจริง)

          (download ได้ท่ี  http://www.entrance.psu.ac.th) ไปขอรับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน

          2.2   หลักฐานและแฟ้มสะสมงานเพ่ิมเติม (ถ้ามี)
          2.3   รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายและเอ็กซเรย์  โดยน าแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย


