กําหนดการสอบสัมภาษณ์ และสถานทีสอบสัมภาษณ์คดั เลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ รอบที 3 การรับตรงร่ วมกัน ประจําปี การศึกษา 2561

คณะ

วัน/เดือน/ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

เวลา
08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

* คณะพยาบาลศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

07.45 น.
09.00-15.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.
08.30-09.30 น.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

11 มิถุนายน 2561
09.00-15.30 น.

วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กิจกรรม /สถานที
รายงานตัว
ห้องประชุมมงคลสุ ข ชัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องสัมมนา (ชันล่าง) อาคารบริ หาร คณะวิทยาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง 2222 อาคาร 2 ชัน 2 คณะพยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง SMEs ชัน 1 อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง 3307-3308 ชัน 3 อาคารไพบูลย์
ธรรมรัตน์วาสิ ก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
ขอให้ผเู ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี
ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริ งและสําเนา) ได้แก่
1. ใบสมัครทีพิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร ติดรู ปถ่าย
ให้เรี ยบร้อย
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง และสําเนา 1 ชุด
พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3. วุฒิบตั รการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรี ยน)
หรื อเทียบเท่า (6 ภาคเรี ยน) ทีสําเร็จการศึกษา
และสําเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
4. ใบรายงานผลการตรวจสุ ขภาพ (ให้ผผู ้ ่านการคัดเลือก
ไปตรวจร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึงสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th)
* ผูส้ มัครคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องไม่เป็ นตาบอดสี ทงสองข้
ั
าง
อย่างรุ นแรง และไม่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ แบบถาวร
ทีเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหรื อฝึ กปฏิบตั ิในวิชาชีพพยาบาล
(มีใบรับรองแพทย์เป็ นหลักฐาน) มายืนก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์

คณะ

วัน/เดือน/ปี

คณะศิลปศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

เวลา
08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะนิติศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะเศรษฐศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะเทคนิคการแพทย์

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.
08.30-09.30 น.

คณะการแพทย์แผนไทย
11 มิถุนายน 2561

09.00-15.30 น.
08.30-09.30 น.

วิทยาลัยนานาชาติ
11 มิถุนายน 2561
โครงการฯ วิทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จีน

09.00-15.30 น.
08.30-09.30 น.
11 มิถุนายน 2561
09.00-15.30 น.

วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กิจกรรม /สถานที
รายงานตัว
ห้องประชุมรพีพรรณ ชัน 1 คณะศิลปศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง 503 ชัน 5 คณะนิติศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง 521 ชัน 5 คณะเศรษฐศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง MT 303 ชัน 3 อาคารบริ หาร
วิชาการรวม (ศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์)
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง E 801 ชัน 8 อาคารคณะการจัดการสิงแวดล้อม
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องประชุม ชัน 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรี ยนรู ้
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องฉัตรวิจยั และห้องเลิศพัฒน์ สํานักวิจยั และพัฒนา
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
ขอให้ผเู ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี
ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริ งและสําเนา) ได้แก่
1. ใบสมัครทีพิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร ติดรู ปถ่าย
ให้เรี ยบร้อย
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง และสําเนา 1 ชุด
พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3. วุฒิบตั รการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรี ยน)
หรื อเทียบเท่า (6 ภาคเรี ยน) ทีสําเร็จการศึกษา
และสําเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
4. ใบรายงานผลการตรวจสุ ขภาพ (ให้ผผู ้ ่านการคัดเลือก
ไปตรวจร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึงสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th)

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี
11 มิถุนายน 2561

เวลา
08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะศึกษาศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะวิทยาการสือสาร

11 มิถุนายน 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ปั ตตานี

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.

09.00-15.30 น.
08.30 -09.30 น.
11 มิถุนายน 2561
09.00-15.30 น.

วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
กิจกรรม /สถานที
รายงานตัว
ห้องประชุม 2 อาคาร 25 ชัน 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องประชุมแคแสด ชัน 2 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องประชุม ชัน 2 คณะมนุษย์ฯ
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องประชุม อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องประชุมชูเกียรติฯ ชัน 3 คณะวิทยาการสือสาร
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องประชุม 1 ชัน 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้องประชุม ชัน 1 คณะรัฐศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว/สอบสัมภาษณ์
คณะพยาบาลศาสน์ (ปัตตานี)

หมายเหตุ
ขอให้ผเู ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี
ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริ งและสําเนา) ได้แก่
1. ใบสมัครทีพิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร ติดรู ปถ่าย
ให้เรี ยบร้อย
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง และสําเนา 1 ชุด
พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3. วุฒิบตั รการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรี ยน)
หรื อเทียบเท่า (6 ภาคเรี ยน) ทีสําเร็จการศึกษา
และสําเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
4. ใบรายงานผลการตรวจสุ ขภาพ (ให้ผผู ้ ่านการคัดเลือก
ไปตรวจร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึงสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th)

ผูม้ ีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ของวิทยาเขตภูเก็ตทุกสาขา/ทุกคน รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 - 09.00 น. บริ เวณหน้าห้อง 5104 A ชัน 1 อาคาร 5 A วิทยาเขตภูเก็ต

คณะ
คณะการบริ การและ
การท่องเทียว

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 มิถุนายน 2561

09.30-15.30 น.

คณะวิเทศศึกษา

11 มิถุนายน 2561

09.30-15.30 น.

คณะเทคโนโลยีและ
สิ งแวดล้อม

11 มิถุนายน 2561

09.30-15.30 น.

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(เรี ยนทีภูเก็ต)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

11 มิถุนายน 2561

11 มิถุนายน 2561

09.30-15.30 น.

09.30-15.30 น.

วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต
กิจกรรม /สถานที
สอบสัมภาษณ์
ห้อง 5101 A ชัน 1 อาคาร 5 A
(ภูเก็ต)
สอบสัมภาษณ์
ห้อง 5102 A ชัน 1 อาคาร 5 A
(ภูเก็ต)
สอบสัมภาษณ์
ห้อง 5102 A ชัน 1 อาคาร 5 A
(ภูเก็ต)
สอบสัมภาษณ์
ห้อง 5103 A ชัน 1 อาคาร 5 A
(ภูเก็ต)
สอบสัมภาษณ์
ห้อง 5103 A ชัน 1 อาคาร 5 A
(ภูเก็ต)

หมายเหตุ
ขอให้ผเู ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี
ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริ งและสําเนา) ได้แก่
1. ใบสมัครทีพิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร ติดรู ปถ่าย
ให้เรี ยบร้อย
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง และสําเนา 1 ชุด
พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3. วุฒิบตั รการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรี ยน)
หรื อเทียบเท่า (6 ภาคเรี ยน) ทีสําเร็จการศึกษา
และสําเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
4. ใบรายงานผลการตรวจสุ ขภาพ (ให้ผผู ้ ่านการคัดเลือก
ไปตรวจร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึงสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th)

คณะ

วัน/เดือน/ปี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 มิถุนายน 2561

เวลา
08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

08.30-09.30 น.
11 มิถุนายน 2561
09.00-15.30 น.

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี
กิจกรรม /สถานทีสอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ลานกิจกรรม ชัน 1 อาคารศูนย์บริ การ
วิชาการกลาง และอาคารเรี ยนรวม
ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ลานกิจกรรม ชัน 1 อาคารศูนย์บริ การ
วิชาการกลาง และอาคารเรี ยนรวม
ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
ขอให้ผเู ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี
ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริ งและสําเนา) ได้แก่
1. ใบสมัครทีพิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร ติดรู ปถ่าย
ให้เรี ยบร้อย
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง และสําเนา 1 ชุด
พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3. วุฒิบตั รการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรี ยน)
หรื อเทียบเท่า (6 ภาคเรี ยน) ทีสําเร็จการศึกษา
และสําเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
4. ใบรายงานผลการตรวจสุ ขภาพ (ให้ผผู ้ ่านการคัดเลือก
ไปตรวจร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึงสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th)

คณะ
คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการจัดการ

วัน/เดือน/ปี
11 มิถุนายน 2561

เวลา
08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11 มิถุนายน 2561

08.30-09.30 น.
09.00-15.30 น.

วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
กิจกรรม /สถานที
รายงานตัว
ห้อง L 1211 อาคารเรี ยนรวม 1 วิทยาเขตตรัง
สอบสัมภาษณ์
รายงานตัว
ห้อง L 1211 อาคารเรี ยนรวม 1 วิทยาเขตตรัง
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
ขอให้ผเู ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐาน ดังต่อไปนี
ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริ งและสําเนา) ได้แก่
1. ใบสมัครทีพิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร ติดรู ปถ่าย
ให้เรี ยบร้อย
2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริ ง และสําเนา 1 ชุด
พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3. วุฒิบตั รการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรี ยน)
หรื อเทียบเท่า (6 ภาคเรี ยน) ทีสําเร็จการศึกษา
และสําเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้อง
4. ใบรายงานผลการตรวจสุ ขภาพ (ให้ผผู ้ ่านการคัดเลือก
ไปตรวจร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึงสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th)
5. ผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์สาขาศิลปการแสดงและการจัดการ ขอให้จดั เตรี ยมชุดการแสดงตามความถนัดและ
ความสามารถคนละ 1 ชุดการแสดง พร้อมเตรี ยมการแต่งกาย
ให้นุ่งผ้าโจงกระเบน, เตรี ยมแผ่นซีดี

