
คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

 รายงานตวั      ขอใหผู้เ้ขา้สอบสมัภาษณ์ของทุกคณะ นาํหลกัฐานดงัต่อไปนี 

  หอ้งประชุมมงคลสุข  ชนั 2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ (ทงัตวัจริงและสาํเนา)  ไดแ้ก่

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร ติดรูปถ่าย

 รายงานตวั     ใหเ้รียบร้อย

 หอ้งสมัมนา (ชนัล่าง) อาคารบริหาร  คณะวิทยาศาสตร์         2.  บตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง  และสาํเนา 1 ชุด

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

รายงานตวั         3.  วุฒิบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

หอ้ง  2222  อาคาร 2 ชนั 2   คณะพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ทีสาํเร็จการศึกษา 

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์ และสาํเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

 รายงานตวั           4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก

 หอ้ง SMEs ชนั 1 อาคาร 2  คณะวิทยาการจดัการ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์ ทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

หอ้ง 260  อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ        *  ผูส้มคัรคณะพยาบาลศาสตร์  ตอ้งไม่เป็นตาบอดสีทงัสองขา้ง

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ อยา่งรุนแรง และไม่มีความบกพร่องทางการไดย้นิแบบถาวร

 รายงานตวั ทีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบติัในวิชาชีพพยาบาล

 หอ้ง 3307-3308  ชนั 3  อาคารไพบูลย์ (มีใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐาน)  มายนืก่อนเขา้สอบสมัภาษณ์

    ธรรมรตัน์วาสิก  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

กาํหนดการสอบสมัภาษณ์  และสถานทีสอบสมัภาษณ์คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาฯ รอบที 3  การรับตรงร่วมกนั   ประจาํปีการศึกษา  2561

คณะวิทยาศาสตร์
08.30-09.30 น.

คณะวิทยาการจดัการ 11 มิถุนายน 2561

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

* คณะพยาบาลศาสตร์
07.45 น.

11 มิถุนายน 2561

11 มิถุนายน 2561

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

11 มิถุนายน 2561

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 11 มิถุนายน 2561

คณะอุตสาหกรรมเกษตร



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

 รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสมัภาษณ์ของทุกคณะ นาํหลกัฐานดงัต่อไปนี 

 หอ้งประชุมรพีพรรณ  ชนั 1  คณะศิลปศาสตร์ ไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ (ทงัตวัจริงและสาํเนา)  ไดแ้ก่ 

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร ติดรูปถ่าย

 รายงานตวั ใหเ้รียบร้อย

 หอ้ง  503   ชนั 5  คณะนิติศาสตร์         2.  บตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง  และสาํเนา 1 ชุด

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

 รายงานตวั         3.  วุฒิบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

 หอ้ง   521  ชนั 5  คณะเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ทีสาํเร็จการศึกษา  

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ และสาํเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

 รายงานตวั         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก

 หอ้ง  MT 303  ชนั 3  อาคารบริหาร ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

   วิชาการรวม (ศูนยเ์ครืองมือวิทยาศาสตร์) ทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

คณะการแพทยแ์ผนไทย 08.30-09.30 น.  รายงานตวั 

 หอ้ง  E 801  ชนั 8  อาคารคณะการจดัการสิงแวดลอ้ม

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

วิทยาลยันานาชาติ 08.30-09.30 น.  รายงานตวั 

หอ้งประชุม  ชนั 12  อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์

โครงการฯ วิทยาลยันานาชาติ 08.30-09.30 น.  รายงานตวั 

ยางพาราไทย-จีน หอ้งฉตัรวิจยั และหอ้งเลิศพฒัน ์สาํนกัวิจยัและพฒันา

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์

11  มิถุนายน  2561

11  มิถุนายน  2561

คณะเทคนิคการแพทย์

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

11 มิถุนายน 2561

11 มิถุนายน  2561

11  มิถุนายน  2561

คณะเศรษฐศาสตร์

08.30-09.30 น.

11  มิถุนายน  2561

08.30-09.30 น.

คณะศิลปศาสตร์

11  มิถุนายน  2561

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะนิติศาสตร์



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์  รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสมัภาษณ์ของทุกคณะ  นาํหลกัฐานดงัต่อไปนี 

และเทคโนโลยี  หอ้งประชุม 2  อาคาร 25 ชนั 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ (ทงัตวัจริงและสาํเนา)  ไดแ้ก่

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร ติดรูปถ่าย

 รายงานตวั ใหเ้รียบร้อย

 หอ้งประชุมแคแสด ชนั 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์         2.  บตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง  และสาํเนา 1 ชุด

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

คณะมนุษยศาสตร์และ  รายงานตวั         3.  วุฒิบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

สงัคมศาสตร์  หอ้งประชุม  ชนั 2   คณะมนุษยฯ์ หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ทีสาํเร็จการศึกษา  

 09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ และสาํเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

 รายงานตวั         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก

 หอ้งประชุม  อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

 หอ้งประชุมชูเกียรติฯ ชนั 3 คณะวิทยาการสือสาร

 สอบสมัภาษณ์

 รายงานตวั 

 หอ้งประชุม 1 ชนั 1  คณะศิลปกรรมศาสตร์

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

 รายงานตวั 

 หอ้งประชุม  ชนั 1  คณะรัฐศาสตร์

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 08.30 -09.30 น. รายงานตวั/สอบสมัภาษณ์

ปัตตานี 09.00-15.30 น.  คณะพยาบาลศาสน ์(ปัตตานี)

11  มิถุนายน  2561

11  มิถุนายน  2561
08.30-09.30 น.

 11  มิถุนายน  2561

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11  มิถุนายน  2561

11  มิถุนายน  2561

11  มิถุนายน  2561

11  มิถุนายน  2561

คณะวิทยาการสือสาร

วิทยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

วิทยาลยัอิสลามศึกษา

11  มิถุนายน  2561

คณะรัฐศาสตร์

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

คณะศึกษาศาสตร์
08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะการบริการและ สอบสมัภาษณ์     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสมัภาษณ์ของทุกคณะ นาํหลกัฐานดงัต่อไปนี 

การท่องเทียว หอ้ง 5101 A  ชนั 1  อาคาร 5 A  ไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ (ทงัตวัจริงและสาํเนา)  ไดแ้ก่

(ภูเก็ต)         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร ติดรูปถ่าย

สอบสมัภาษณ์ ใหเ้รียบร้อย

หอ้ง 5102 A  ชนั 1  อาคาร 5 A          2.  บตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง  และสาํเนา 1 ชุด

(ภูเก็ต) พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

คณะเทคโนโลยแีละ สอบสมัภาษณ์         3.  วุฒิบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

สิงแวดลอ้ม หอ้ง 5102 A  ชนั 1  อาคาร 5 A  หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ทีสาํเร็จการศึกษา  

(ภูเก็ต) และสาํเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

   สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สอบสมัภาษณ์         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก

(เรียนทีภูเก็ต) หอ้ง 5103 A  ชนั 1  อาคาร 5 A  ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

(ภูเก็ต) ทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

   วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สอบสมัภาษณ์

หอ้ง 5103 A  ชนั 1  อาคาร 5 A  

(ภูเก็ต)

11  มิถุนายน  2561

09.30-15.30 น.

ผูม้ีสิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์ของวิทยาเขตภูเก็ตทุกสาขา/ทุกคน  รายงานตวัสอบสมัภาษณ์  เวลา  08.30 - 09.00 น.  บริเวณหนา้หอ้ง 5104 A  ชนั 1 อาคาร 5 A  วิทยาเขตภูเก็ต

09.30-15.30 น.

09.30-15.30 น.

11  มิถุนายน  2561 09.30-15.30 น.

11  มิถุนายน  2561

คณะวิเทศศึกษา 11  มิถุนายน  2561

วิทยาเขตภูเก็ต  อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต

11  มิถุนายน  2561 09.30-15.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานทีสอบสมัภาษณ์ หมายเหตุ

 รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสมัภาษณ์ของทุกคณะ นาํหลกัฐานดงัต่อไปนี 

คณะวิทยาศาสตร์และ ลานกิจกรรม ชนั 1 อาคารศูนยบ์ริการ ไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ (ทงัตวัจริงและสาํเนา) ไดแ้ก่

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม        วิชาการกลาง และอาคารเรียนรวม         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร ติดรูปถ่าย

ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใหเ้รียบร้อย

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         2.  บตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง  และสาํเนา 1 ชุด

 รายงานตวั พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

คณะศิลปศาสตร์และ ลานกิจกรรม ชนั 1 อาคารศูนยบ์ริการ         3.  วุฒิบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

วิทยาการจดัการ        วิชาการกลาง และอาคารเรียนรวม หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ทีสาํเร็จการศึกษา  

ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสาํเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก

ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

ทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

08.30-09.30 น.

11  มิถุนายน  2561

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

11  มิถุนายน  2561
08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะพาณิชยศาสตร์  รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสมัภาษณ์ของทุกคณะ  นาํหลกัฐาน  ดงัต่อไปนี 

และการจดัการ หอ้ง L 1211  อาคารเรียนรวม 1  วิทยาเขตตรงั ไปแสดงในวนัสอบสมัภาษณ์ (ทงัตวัจริงและสาํเนา) ไดแ้ก่

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร ติดรูปถ่าย

 รายงานตวั ใหเ้รียบร้อย

หอ้ง L 1211  อาคารเรียนรวม 1  วิทยาเขตตรงั         2.  บตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง  และสาํเนา 1 ชุด

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

        3.  วุฒิบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ทีสาํเร็จการศึกษา  

และสาํเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

        4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก

ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

ทีมหาวิทยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

       5. ผูเ้ขา้สอบสัมภาษณ์สาขาศิลปการแสดงและการ-

จดัการ  ขอใหจ้ดัเตรียมชุดการแสดงตามความถนดัและ

ความสามารถคนละ  1  ชุดการแสดง พร้อมเตรียมการแต่งกาย

ใหนุ่้งผา้โจงกระเบน, เตรียมแผ่นซีดี

08.30-09.30 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11  มิถุนายน 2561
08.30-09.30 น.

วิทยาเขตตรงั  อ.เมือง   จ.ตรัง

11  มิถุนายน 2561


