
คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

  20  พฤศจิกายน  รายงานตวั   หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

         2560  หอ้ง  2113  ชนั 1  อาคาร  2 คณะพยาบาลศาสตร์         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน

09.00-12.00 น.  สอบสมัภาษณ์  หอ้ง 2222  ชนั 2  อาคาร 2 ทีมีรูปถ่ายแสดงตน

 รายงานตวั             2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

  หอ้งประชุมมงคลสุข ชนั 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ตามแบบฟอร์มทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพ์

 รายงานตวั  แบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

 หอ้งสมัมนา (ชนัล่าง) อาคารบริหาร  คณะวิทยาศาสตร์     *  สําหรับคณะพยาบาลศาสตร์   ผู้สมัครต้องไม่เป็น

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์ ตาบอดสีทงัสองขา้งอยา่งรุนแรง โดยให้นาํใบรับรองแพทย์

 รายงานตวั ผา่นการตรวจตาบอดสีจากสถานพยาบาลทีมีจกัษุแพทย์

 หอ้ง  SMEs   ชนั 1  อาคาร 2  คณะวิทยาการจดัการ มายนืก่อนเขา้สอบสัมภาษณ์   กรณีมีปัญหาให้ตดิต่อ

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ คุณธัณยกานต์   แก้วพบูิลย์  โทร 081-3288696, 074 286451 

 รายงานตวั        3.  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) ทีแสดงความสามารถทาง

 ลานทรัพยส์ัมพนัธ์ อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

                                           3.   วนัเสาร์ที  25  พฤศจิกายน  2560  สอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ/วทิยาเขต)  ณ ห้องแคทลียา  2  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวทิ 11   กรุงเทพมหานคร

22 พฤศจิกายน

2560

                                                  รายงานตวัเวลา   08.30-09.30 น.    และสอบสัมภาษณ์  เวลา  09.00 - 15.00 น.

คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

08.30-09.30 น.

  คณะวิศวกรรมศาสตร์
08.30-09.30 น.

คณะวทิยาการจัดการ

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

08.30-09.30 น.

08.00 น.

คณะวทิยาศาสตร์
08.30-09.30 น.

*  คณะพยาบาลศาสตร์

กาํหนดการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพเิศษ ตรวจร่างกาย และสถานทสีอบสัมภาษณ์การคดัเลือกนักเรียนทีมีผลการเรียนดี ประจําปีการศึกษา  2561

                                           1.   วนัจันทร์ที  20  พฤศจิกายน  2560  สอบสัมภาษณ์เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์  (รหัส 10401)  ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  (วทิยาเขตหาดใหญ่)

                                           2.   วนัพุธท ี 22  พฤศจิกายน  2560   สอบสัมภาษณ์  ณ  คณะ/วทิยาเขต  ทีได้รับการคดัเลือก  (ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์)   



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

 รายงานตวั   หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

 หอ้งประชุมลีลาวดี  ชนั 1  คณะศิลปศาสตร์         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ทีมีรูปถ่ายแสดงตน

คณะอุตสาหกรรม- รายงานตวั/สอบสมัภาษณ์         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

เกษตร ห้องประชุม 1, 2 ชนั 2  อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 

09.00-15.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามแบบฟอร์มทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพ์

 รายงานตวั แบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

 หอ้ง 503   ชนั 5  คณะนิติศาสตร์         3.  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) ทีแสดงความสามารถทาง

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

 รายงานตวั   **  สําหรับคณะเทคนิคการแพทย์   ผู้ได้รับคัดเลือกฯ  ต้อง

 หอ้ง  EC 521  ชนั 5  คณะเศรษฐศาสตร์ มีใบรับรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ โดยจกัษุแพทยรั์บรองว่า  "ไม่มีภาวะตาบอดสีขนัรุนแรง

 รายงานตวั / สอบสมัภาษณ์ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา" โดยผ่านการตรวจ 

 หอ้ง   MT 303  ชนั 3  FARNSWORTH D 15 hue test  ซึงผลการตรวจจะตอ้ง

09.00-15.30 น.    อาคารบริหารวิชาการรวม (ศูนยเ์ครืองมือวิทยาศาสตร์) ไม่มีเส้นตดัขวางมากกว่าหรือเท่ากบั 10 เส้น ทีถือว่าเป็น

 รายงานตวั / สอบสมัภาษณ์ ตาบอดสีขนัรุนแรง  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ

 หอ้งประชุม  ชนั 12   อาคาร 2 ราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย)  ให้นาํ

อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้   (ตึก LRC) มายนืก่อนเขา้สอบสัมภาษณ์

โครงการจัดตัง ว.นานา รายงานตวั/สอบสมัภาษณ์

ชาติยางพาราไทย-จีน  ว.นานาชาติยางพาราไทย-จีน  ชนั 9 (ตึก LRC) 

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.
คณะศิลปศาสตร์

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

วทิยาลยันานาชาติ

08.30-15.30 น.

22 พฤศจิกายน 

2560

** คณะเทคนิค

การแพทย์

08.30-09.30 น.
คณะเศรษฐศาสตร์

08.30-09.30 น.
คณะนิติศาสตร์



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

  22  พฤศจิกายน  รายงานตวั    หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

         2560 อาคารหอ้งสมุด  ชนั 2  คณะเภสชัศาสตร์         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์ ทีมีรูปถ่ายแสดงตน

        2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

ฟอร์มทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้

จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

        3.  วนัสมัภาษณ์ทดสอบความพร้อมทางการศึกษา

ในเรืองต่าง ๆ ดงันี 

             -  ความสามารถในการมองเห็นและแยกสี

             -  ความสามารถในการฟังเสียงและการทรงตวั

             -  ความสามารถในการใชอ้วยัวะ มือ เทา้ แขน ขา และ

กระดูกสนัหลงั 

             -  สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท

             -  ความสมบูรณ์  ความสามารถการทาํงาน ของอวยัวะ

ภายในต่าง ๆ เช่น ตบั หวัใจ ไต ปอด สมอง ต่อมไร้ท่อ ฯลฯ

        4.  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) ทีแสดงความสามารถทาง

วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

คณะเภสัชศาสตร์
08.30-09.30 น.

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

22 พฤศจิกายน 

2560  รายงานตวั   หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

 หอ้ง  E 801  ชนั 8          1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน

     อาคารคณะการจดัการสิงแวดลอ้ม ทีมีรูปถ่ายแสดงตน

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

ฟอร์มทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้

จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

        3.  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) ทีแสดงความสามารถทาง

วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

08.30-09.30 น.
คณะการแพทย์แผนไทย

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะวทิยาศาสตร์  รายงานตวั   หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

และเทคโนโลยี  หอ้งประชุม  ชนั 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ทีมีรูปถ่ายแสดงตน

 รายงานตวั         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

ห้องประชุม ชนั 4 อาคาร 49  โรงเรียนสาธิต มอ.ปน. ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ฟอร์มทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้

คณะมนุษยศาสตร์และ  รายงานตวั จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

สังคมศาสตร์  หอ้งมะปราง   ชนั 2  คณะมนุษยศาสตร์ฯ        3.  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) ทีแสดงความสามารถทาง

 09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

 รายงานตวั    ***  สําหรับคณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)   ผู้สมัครต้อง

 หอ้งประชุม  ชนั 4  อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ไม่เป็นตาบอดสีทงัสองขา้งอยา่งรุนแรง โดยให้นาํใบรับรอง

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ แพทยผ์า่นการตรวจตาบอดสีจากสถานพยาบาลทีมีจกัษุแพทย์

คณะวทิยาการสือสาร  รายงานตวั / สอบสมัภาษณ์ มายนืก่อนเขา้สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสือสาร

 รายงานตวั / สอบสมัภาษณ์

 หอ้งประชุม 1 ชนั 1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี

 รายงานตวั 

 หอ้งประชุม  ชนั 1  คณะรัฐศาสตร์  ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

***คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานตวั / สอบสมัภาษณ์

(ปัตตานี) ห้องประชุม  คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)

08.30-09.30 น.

วทิยาลยัอสิลามศึกษา
08.30-09.30 น.

วทิยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

08.30-09.30 น.

คณะรัฐศาสตร์
08.30-09.30 น.

22 พฤศจิกายน  

2560

08.30-15.30 น.

08.30-15.30 น.

คณะศึกษาศาสตร์
08.30-09.30 น.

08.30-15.30 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะการบริการและ  รายงานตวั   หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

การท่องเทียว ห้อง  5101 A ชนั 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเกต็         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ทีมีรูปถ่ายแสดงตน

        2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

 รายงานตวั ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

ห้อง  5102  ชนั 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเกต็ ฟอร์มทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

        3.  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) ทีแสดงความสามารถทาง

คณะเทคโนโลยีและ รายงานตวั วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

สิงแวดล้อม ห้อง  5103 A ชนั 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเกต็

    09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

สาขาวศิวกรรม รายงานตวั

  คอมพิวเตอร์ (ภูเกต็) ห้อง  5101 A ชนั 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเกต็

    09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

วทิยาลยัการ รายงานตวั

คอมพวิเตอร์ ห้อง  5102 A ชนั 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเกต็

    09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

วทิยาเขตภูเกต็  อ.กะทู้  จ.ภูเกต็

08.30-09.30 น.

22  พฤศจิกายน 

 2560

คณะวเิทศศึกษา
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานทสีอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

คณะวทิยาศาสตร์และ  รายงานตวั   หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลานกิจกรรม ชนั 1         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน

อาคารศูนยบ์ริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม ทีมีรูปถ่ายแสดงตน

ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

ฟอร์มทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้

จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

       3.  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) ทีแสดงความสามารถทาง

คณะศิลปศาสตร์และ  รายงานตวั วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

วทิยาการจัดการ ลานกิจกรรม ชนั 1         4.  ผูมี้สิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์วิทยาเขตสุราษฎร์ทุกคน

อาคารศูนยบ์ริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม ให้เขา้รับฟังคาํชีแจงขนัตอนการสอบสัมภาษณ์

ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เวลา  07.30 - 08.00 น.  ณ ห้อง UD 184  อาคารศูนยบ์ริการ

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ วิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตวัย)ู

08.30-09.30 น.

22 พฤศจิกายน 

2560

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะพาณิชยศาสตร์  รายงานตวั   หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

และการจัดการ ห้อง l 1224  อาคารเรียนรวม 1   มอ.วิทยาเขตตรัง         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ทีมีรูปถ่ายแสดงตน

 รายงานตวั         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

ห้อง l 1224  อาคารเรียนรวม 1   มอ.วิทยาเขตตรัง ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ฟอร์มทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้

จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

       3.  เอกสารอืน ๆ (ถา้มี) ทีแสดงความสามารถทาง

วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

08.30-09.30 น.

วทิยาเขตตรัง  อ.เมือง   จ.ตรัง

22  พฤศจิกายน 

 2560

08.30-09.30 น.


