
วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม/สถานที หมายเหตุ

12.00 น.  รายงานตวั   ตรวจหลกัฐาน  รับใบตรวจร่างกาย 1.  หลกัฐานทต้ีองนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

ติดรูปถ่าย 1" X 1.5" (ทงัตัวจริงและสําเนา)  ไดแ้ก่

ห้อง บ.1 ชนั 6 อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์     1.1   บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

13.00 น. เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ เอก็ซเรยป์อด ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

ตรวจตา  ตรวจหู      1.2   ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5   ภาคเรียน  หรือ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

07.30 น. ตรวจร่างกาย (ต่อ) 2. การตรวจร่างกายในวันท ี 24   เมษายน  2561  

ฟังผลการตรวจร่างกาย  ณ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โดยมีค่าใชจ่้ายประมาณ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1,000  บาท  ขอใหน้กัเรียนเตรียมเงินมาชาํระ ในวนัที  24

13.00 น. ทดสอบความพร้อมความถนดัทางวิชาชีพ  เมษายน  2561  หรือ  ติดต่อคุณรัชกร   ธนกลุเลศิ

และทดสอบตาบอดสี   โทร. 093-7187478

ห้อง บ.1 ชนั 6 อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์

08.00 น. รายงานตวั

ห้อง บ.1 ชนั 6 อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์

08.30 น. สอบสัมภาษณ์

เป็นตน้ไป ห้องสัมมนา 2,3,4 และ 5  ชนั 6

อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์

กําหนดการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพเิศษ ตรวจร่างกาย และสถานทีสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกฯ  โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)

  ประจําปีการศึกษา  2561

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะทันตแพทยศาสตร์

26 เมษายน  2561

24  เมษายน  2561

25 เมษายน  2561



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม/สถานที หมายเหตุ

08.30 น.  รายงานตวั เพอืทดสอบพิเศษ   1.  หลกัฐานทต้ีองนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

ณ อาคารเรียนรวม และหอสมุดวิทยาศาสตร์   (ทงัตัวจริงและสําเนา)  ไดแ้ก่

  สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์     1.1   บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

     1.2   ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5   ภาคเรียน  หรือ

6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

กาํหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย     1.3   รูปถ่าย 1 นิว  จาํนวน  1 รูป เพอืติดใน

คณะจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ในวนัทดสอบพเิศษ 2. การตรวจร่างกายในวันท ี 25-26  เมษายน  2561  

 ณ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยมีค่าใชจ่้ายประมาณ

1,500  บาท   ขอใหน้กัเรียนเตรียมเงินมาชาํระ  ในวนัที  25 

เมษายน   2561  หรือติดต่อ

    -  สาขากายภาพบําบัด   ติดต่อ  คุณพชัรา  ฤทธินุภาพ

โทร. 089-8779064

    -  สาขารังสีวทิยา   ติดต่อ  คุณรัชฎาภรณ์   นะมาเส

โทร. 074-451529

- 2 -

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

  คณะแพทยศาสตร์      

    -  สาขากายภาพบําบัด   

    -  สาขารังสีวทิยา

26   เมษายน  2561

25 เมษายน  2561



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม/สถานที หมายเหตุ

08.30  น.  รายงานตวั เพอืทดสอบพิเศษ   1.  หลกัฐานทต้ีองนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

ณ อาคารเรียนรวม และหอสมุดวิทยาศาสตร์   (ทงัตัวจริงและสําเนา)  ไดแ้ก่

  สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์     1.1   บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

     1.2   ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5   ภาคเรียน  หรือ

6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

กาํหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย     1.3   รูปถ่าย 1 นิว  จาํนวน  1 รูป เพอืติดใน

คณะจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ในวนัทดสอบพเิศษ 2. การตรวจร่างกายในวันท ี 26 - 27 เมษายน  2561  

ณ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โดยมีค่าใชจ่้ายประมาณ

1,500  บาท  ขอใหน้กัเรียนเตรียมเงินมาชาํระ  ในวนัที 25

เมษายน  2561  หรือติดต่อ  คุณวราภรณ์   นิยมเดชา

โทร. 063-0826915

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

  คณะแพทยศาสตร์      

    - สาขาแพทยศาสตร์

25 เมษายน  2561

- 3 -

26-27เมษายน 2561



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม/สถานที หมายเหตุ

08.30  น.  รายงานตวั    1.  หลกัฐานทต้ีองนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

ณ สาํนกังานศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ชนั 1 (ทงัตัวจริงและสําเนา)  ไดแ้ก่

  อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชนัคลินิก      1.1   บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

โรงพยาบาลหาดใหญ่  ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

    1.2   ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5   ภาคเรียน  หรือ

6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

กาํหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย     1.3   รูปถ่าย 1 นิว  จาํนวน  1 รูป เพอืติดใน

คณะจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของโรงพยาบาลหาดใหญ่

ในวนัทดสอบพเิศษ 2. การตรวจร่างกายในวันท ี 26 - 27 เมษายน  2561  

ณ  โรงพยาบาลหาดใหญ่   โดยมีค่าใชจ่้ายประมาณ

1,500  บาท  ขอใหน้กัเรียนเตรียมเงินมาชาํระ  ในวนัที 26

เมษายน  2561  หรือติดต่อ  คุณรัชนี  เพมิทวีทรัพย์

โทร. 081-2776414

  คณะแพทยศาสตร์      

  สาขาแพทย์ชนบท           

    (รหัส 10302-10304)

25 เมษายน  2561

26-27 เมษายน2561

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

- 4 -



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม/สถานที หมายเหตุ

08.30 น.  รายงานตวั    1.  หลกัฐานทต้ีองนํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  

ห้องประชุมใหญ่    ชนั 4 (ทงัตัวจริงและสําเนา)  ไดแ้ก่

  อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชนัคลินิก      1.1   บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

โรงพยาบาลยะลา ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

    1.2   ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5   ภาคเรียน  หรือ

6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

27 เมษายน  2561 กาํหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย     1.3   รูปถ่าย 1 นิว  จาํนวน  1 รูป เพอืติดใน

จะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบ แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของโรงพยาบาลยะลา

ในวนัท ี 26  เมษายน  2561 2. การตรวจร่างกายในวนัที  26 - 27 เมษายน  2561  

ณ  โรงพยาบาลยะลา  ใหเ้ตรียมค่าใชจ่้ายประมาณ 1,500 บาท

ขอใหน้กัเรียนเตรียมเงินมาชาํระ  ในวนัที 26  เมษายน  2561

3.  ใหน้กัเรียนเตรียมอุปกรณ์และเครืองใชส่้วนตวั เช่น ปากกา

ลูกลืนสีดาํ  สําหรับคนทีประสงคจ์ะเขา้พกั ณ หอพกันกัศึกษา

แพทย ์ศูนยแ์พทยศาสตร์ ยะลา  ใหเ้ตรียมสัมภาระ ยาประจาํตวั

และเครืองใชส่้วนตวัเพอืเขา้พกั 

4.  ให้เตรียมเครืองแบบนกัเรียนสําหรับสวมใส่ทงั 2 วนั 

หรือติดต่อ  คุณนัชรียา   จาหลง  โทร. 081-0966292

หรือโรงพยาบาลยะลา  โทร. 073-221366

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

  คณะแพทยศาสตร์      

  สาขาแพทย์ชนบท           

    (รหัส 10305)                 

        โควตาจังหวดั

ปัตตานี        ยะลา  

นราธิวาส

26 เมษายน  2561

- 5 -



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

08.00-09.30 น.  รายงานตวั      ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องนําหลกัฐาน 

 ห้องสัมมนา อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ดงัต่อไปนี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทงัตัวจริง 

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ และสําเนา)  ได้แก่   

08.00-09.30 น.  รายงานตวั          1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

 ห้องสมุด  ชนั 2  คณะเภสัชศาสตร์ ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์         2   ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5   ภาคเรียน  หรือ

6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

08.00-09.30 น.  รายงานตวั             3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

  หอ้งดงยาง  1  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ของรัฐ หรือเอกชน สามารถ download ไดที้  

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์   www.entrance.psu.ac.th) 

08.00-09.30 น.  รายงานตวั *  สําหรับคณะเภสัชศาสตร์  วนัสัมภาษณ์ทดสอบความ

 ลานเรือ ชนั 1 อาคาร 3  คณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทางการศึกษาในเรืองต่าง ๆ ดงันี

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์       1.  ความสามารถในการมองเห็นและแยกสี

08.00-09.30 น.  รายงานตวั       2.  ความสามารถในการฟังเสียงและการทรงตวั

 ห้อง SMEs ชนั 1 อาคาร 2 คณะวิทยาการจดัการ       3.  ความสามารถในการใชอ้วยัวะมือ เทา้ แขน ขา และ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ กระดูกสันหลงั

08.00-09.30 น.  รายงานตวั       4.  สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท

 ห้องประชุมรพีพรรณ  ชนั 1  คณะศิลปศาสตร์

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

26 เมษายน 2561

* คณะเภสัชศาสตร์ 26 เมษายน 2561

     - 6 -

คณะวทิยาศาสตร์

  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 26 เมษายน 2561

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 26 เมษายน 2561

คณะวทิยาการจัดการ 26 เมษายน 2561

คณะศิลปศาสตร์ 26 เมษายน 2561



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

08.00-09.30 น.  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องนําหลกัฐาน 

ลานเอนกประสงค ์ ดงัต่อไปนี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทงัตัวจริง 

   อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก และสําเนา)  ได้แก่   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

ห้อง  3307    ชนั 3         2.  ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5 ภาคเรียน  หรือ

   อาคารไพบูลยธ์รรมรัตน์วาสิก 6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

08.00-09.30 น.  รายงานตวั         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

  หอ้ง 504 ชนั 5  คณะนิติศาสตร์   ของรัฐ หรือเอกชน สามารถ download ไดที้  

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์   www.entrance.psu.ac.th) 

08.00-09.30 น.  รายงานตวั 

 ห้อง  EC 521  ชนั 5  คณะเศรษฐศาสตร์

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

08.00-09.30 น.  รายงานตวั 

 ห้อง  E 105  ชนั 1  

     อาคารคณะการจดัการสิงแวดลอ้ม

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

26 เมษายน 2561คณะอตุสาหกรรมเกษตร

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

-7 -

คณะนิติศาสตร์ 26 เมษายน 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ 26 เมษายน 2561

คณะการแพทย์แผนไทย 26 เมษายน 2561



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะเทคนิคการแพทย์ 08.00-09.30 น.  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องนําหลกัฐาน 

 ห้อง  MT 303  ชนั 3  ดงัต่อไปนี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทงัตัวจริง 

   อาคารบริหารวิชาการรวม และสําเนา)  ได้แก่   

(อาคารศูนยเ์ครืองมือวิทยาศาสตร์)         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

08.00-09.30 น.  รายงานตวั         2.  ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5 ภาคเรียน  หรือ

 ห้องประชุม  ชนั 12   6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 2)         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์   ของรัฐ หรือเอกชน สามารถ download ไดที้  

08.00-09.30 น.  รายงานตวั   www.entrance.psu.ac.th) 

บริเวณลานชนั 4  

อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

 ห้องประชุม 3 ชนั 3 และหอ้งบรรยาย 4 ชนั 4  

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการจัดตงัวทิยาลยั 08.00-09.30 น.  รายงานตวั 

       นานาชาติยางพารา 

ไทย-จีน

ห้องฉตัรวิจยั และหอ้งเลิศพฒัน์  สํานกัวิจยัและพฒันา

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

26 เมษายน 2561

- 8 -

วทิยาลยันานาชาติ 26 เมษายน  2561

26 เมษายน 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์

26 เมษายน 2561



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะวทิยาศาสตร์ 08.00-09.30 น.  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องนําหลกัฐาน 

และเทคโนโลยี ห้องประชุม 2  อาคาร 25  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงัต่อไปนี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทงัตัวจริง 

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ และสําเนา)  ได้แก่   

08.00-09.30 น.  รายงานตวั  ห้องประชุมใหญ่         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

  ตึกชูเกียรติ  ชนั 1 โรงเรียนอนุบาลสาธิต ปัตตานี ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         2.  ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5 ภาคเรียน  หรือ

คณะมนุษยศาสตร์และ 08.00-09.30 น.  รายงานตวั 6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

สังคมศาสตร์    หอ้งประชุม  ชนั 2   คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ปัตตานี         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

 09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์   ของรัฐ หรือเอกชน สามารถ download ไดที้  

08.00-09.30 น.  รายงานตวั   www.entrance.psu.ac.th) 

 ห้องประชุม  อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ  ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

08.00-09.30 น.  รายงานตวั 

 ห้องบรรยาย B 103 ชนั 1 อาคาร 66 ปัตตานี

  คณะวิทยาการสือสาร

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

08.00-09.30 น.  รายงานตวั 

 ห้องประชุม 1 ชนั 1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

วทิยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

26 เมษายน 2561

- 9 -

คณะศึกษาศาสตร์ 26 เมษายน 2561

26 เมษายน 2561

วทิยาลยัอสิลามศึกษา 26 เมษายน 2561

คณะวทิยาการสือสาร 26 เมษายน 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 26 เมษายน 2561



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

08.00-09.30 น.  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องนําหลกัฐาน 

 ห้องประชุม  ชนั 1   คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี ดงัต่อไปนี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทงัตัวจริง 

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ และสําเนา)  ได้แก่   

คณะพยาบาลศาสตร์ 08.00-09.30 น.  รายงานตวั         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

       เรียนทปัีตตานี ห้องประชุม ชนั 2 อาคาร 4  คณะพยาบาลศาสตร์ ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

วิทยาเขตปัตตานี         2.  ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5 ภาคเรียน  หรือ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ 6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

        3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

  ของรัฐ หรือเอกชน สามารถ download ไดที้  

  www.entrance.psu.ac.th) 

วทิยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

คณะรัฐศาสตร์ 26 เมษายน 2561

26 เมษายน 2561

- 10 -



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะการบริการและ ห้องรอสอบ     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องนําหลกัฐาน 

การท่องเทยีว ห้อง  The Campus ชนั 1 อาคาร 2  วิทยาเขตภูเกต็ ดงัต่อไปนี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทงัตัวจริง 

 สอบสัมภาษณ์ และสําเนา)  ได้แก่   

ห้อง Smart Classroom  ชนั 1 อาคาร 2         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

ห้องรอสอบ ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

ห้อง  5104 A   วิทยาเขตภูเกต็         2.  ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5 ภาคเรียน  หรือ

 สอบสัมภาษณ์ 6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

ห้อง 5102 A         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

คณะเทคโนโลยีและ ห้องรอสอบ   ของรัฐ หรือเอกชน สามารถ download ไดที้  

สิงแวดล้อม ห้องประชุมเจา้ฟ้า  ชนั 5 อาคาร 7 วิทยาเขตภูเกต็   www.entrance.psu.ac.th) 

 สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุม  1, 2 และ  3  ชนั 3 อาคาร 7

   สาขาวศิวกรรมคอม                            หอ้งรอสอบ

   พวิเตอร์ (เรียนทภีูเกต็) ห้อง  5104 A  วิทยาเขตภูเกต็

 สอบสัมภาษณ์

ห้อง 5101A

วทิยาลยั 26 เมษายน 2561 09.00-10.30 น.                            หอ้งรอสอบ

การคอมพวิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ห้อง  5104 A  วิทยาเขตภูเกต็

 สอบสัมภาษณ์

ห้อง 5103A

วทิยาเขตภูเกต็  อ.กะทู้  จ.ภูเกต็

คณะวเิทศศึกษา

09.30-15.30 น.

26 เมษายน 2561

09.00-10.30 น.

09.30-15.30 น.

- 11 -

26 เมษายน 2561

09.00-10.30 น.

09.30-15.30 น.

09.00-10.30 น.

09.30-15.30 น.

26 เมษายน 2561

ผู้มีสิทธเิข้าสอบสัมภาษณ์ของวทิยาเขตภูเกต็ทุกสาขา/ทุกคน  รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ พร้อมกนั  เวลา  07.30 - 08.30 น.  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชัน 5 อาคาร 7  วทิยาเขตภูเกต็

09.30-15.30 น.

26 เมษายน 2561

09.00-10.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานทสีอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์ 07.30 - 08.00 น. ประชุมชีแจงขนัตอนการสอบสัมภาษณ์     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องนําหลกัฐาน 

และวทิยาการจัดการ ห้องนวตักรรมเกษตรฯ ชนั 2 (ตึกตวัย)ู ดงัต่อไปนี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทงัตัวจริง 

08.00 - 08.30 น.                        รับรายงานตวัเขา้สอบสัมภาษณ์ และสําเนา)  ได้แก่   

ลานกิจกรรม ชนั 1         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทาง

อาคารศูนยบ์ริการและอาคารเรียนรวม (ตึกตวัย)ู ราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

คณะวทิยาศาสตร์และ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี         2.  ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5 ภาคเรียน  หรือ

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 07.30 - 08.00 น.                        รับรายงานตวัเขา้สอบสัมภาษณ์ 6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

ลานกิจกรรม ชนั 1         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

อาคารศูนยบ์ริการและอาคารเรียนรวม (ตึกตวัย)ู   ของรัฐ หรือเอกชน สามารถ download ไดที้  

08.00-08.30 น. ประชุมชีแจงขนัตอนการสอบสัมภาษณ์   www.entrance.psu.ac.th) 

ห้องนวตักรรมเกษตรฯ ชนั 2 (ตึกตวัย)ู

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

26 เมษายน 2561

                                               หมายเหตุ     08.00 - 11.00 น.     ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมพบปะผู้บริหาร  ณ  หอประชุมวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี

- 12 -



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานทสีอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

คณะพาณชิยศาสตร์ 07.30-08.00 น.  รายงานตวั  1) ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องนําหลกัฐาน 

และการจัดการ ศูนยป์ระชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม ดงัต่อไปนี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทงัตัวจริงและสําเนา) 

พรรษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง         1.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหลกัฐานทีทางราชการ

08.00-16.00 น.  สอบสัมภาษณ์ ออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บ อนุญาตให้อยูใ่นประเทศไทย 

        2.  ใบ ปพ 1.  ของชนัมธัยมปลาย  5 ภาคเรียน  หรือ

07.30-08.00 น. รายงานตวั 6  ภาคเรียนทีสาํเร็จการศึกษา

ศูนยป์ระชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

พรรษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง   ของรัฐ หรือเอกชน สามารถ download ไดที้  

08.00-16.00 น.  สอบสัมภาษณ์      www.entrance.psu.ac.th) 

 2)  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ

ขอใหจ้ดัเตรียมชุดการแสดงตามความถนดัและความสามารถ

คนละ  1  ชุดการแสดง พร้อมเตรียมการแต่งกาย ใหนุ่้งผา้

โจงกระเบน, เตรียมแผน่ซีดี

- 13 -

วทิยาเขตตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 เมษายน 2561


