
คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

  08.30 - 09.00 น.  รายงานตวั  ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดวทิยาศาสตร์     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี 

  09.00 - 11.00 น.  ทดสอบพิเศษ   อาคารเรียนรวมและหอสมุดวทิยาศาสตร์ ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา)  ได้แก่

11.00 น. ชาํระค่าตรวจร่างกายทวัไป  ณ การเงินผูป่้วยนอก         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

เป็นตน้ไป ตรวจ Lab ณ ห้องตรวจเลือด และตรวจ X-ray ณ หน่วย         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

X-ray  ภาควชิารังสีวทิยา มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

ฟังผลตรวจร่างกายทวัไป ณ คลินิกทวัไป ชนั 1         3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

อาคารเฉลิมพระบารมี หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

นาํแบบฟอร์มตรวจร่างกาย มาส่งทีภาคกายภาพบาํบดั ชนั 2 ให้อยูใ่นประเทศไทย

อาคารแพทยศาสตรราชศึกษาราชนครินทร์

08.30 - 09.00 น. รายงานตวั  ชนั 5  อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์

09.00 - 12.00 น. สอบสมัภาษณ์  ชนั 5  อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์

กําหนดการสอบสัมภาษณ์  ทดสอบพิเศษ ตรวจร่างกาย และสถานทสีอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา   รอบที  4 การรับแบบ  Admission   ประจําปีการศึกษา  2561

คณะแพทยศาสตร์  

สาขากายภาพบําบัด

10  กรกฎาคม  2561

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

11 กรกฎาคม 2561



คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

08.00 - 08.30 น.  รายงานตวั  ณ ลานอาคารเรียนรวม     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี 

08.30 - 08.50 น. นกัศึกษารุ่นพแีนะนาํการเรียน การใชชี้วติในมหาวทิยาลยั ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา)  ได้แก่

08.50 - 09.00 น. ชีแจงการทาํแบบทดสอบ  3  ชุด ณ ห้องพนัธ์ทิพย ์สงวนเชือ         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

09.00 - 10.30 น. ทาํแบบทดสอบ 3 ชุด ไดแ้ก่  1. ชีวิตของฉนั         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

2. ประวติัของฉนั  ให้ทาํมาก่อน มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

  3. ประสบการณ์ชีวติและทศันคติของฉนั         3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

10.30 น. เป็นตน้ไป ชาํระค่าตรวจร่างกาย ณ ห้องการเงินผูป่้วยนอก หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

แบ่งกลุ่มห้องตรวจเลือด     หน่วย X-ray ปอด ให้อยูใ่นประเทศไทย

และตรวจตา  ณ  คลินิกตา  ใตตึ้กอาคารเฉลิมพระบารมี

11 กรกฏาคม 2561 08.30-11.00 น. ตรวจร่างกายทวัไป  คลินิกทวัไป อาคารเฉลิมพระบารมี

11.00-12.00 น. ส่งเอกสารการตรวจร่างกาย ทีภาครังสีวทิยา (พเีมย)์

13.00-13.30 น. รายงานตวั ห้อง 501-503 ชนั 5

13.30 น. สอบสมัภาษณ์ 

เป็นตน้ไป

คณะแพทยศาสตร์  

สาขารังสีเทคนิค

          2

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

10 กรกฎาคม 2561



คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

           07.00 น.  รายงานตวั  ตรวจสอบหลกัฐาน     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี 

รับแบบฟอร์มตรวจร่างกาย  ติดรูปถ่าย  1 นิว ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา)  ได้แก่

ห้องบรรยาย 1 ชนั 6 อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

07.30-08.30 น. ตรวจ Lab (เจาะเลือด X-ray)         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

09.00 น. ทดสอบความพร้อมความถนดัทางวชิาชีพ และทดสอบตาบอดสี         3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

ห้องบรรยาย 1 ชนั 6 อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์ หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

13.00-14.30 น. ตรวจตา   ตรวจหู ให้อยูใ่นประเทศไทย

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

14.30 น. พบแพทย ์ ตรวจร่างกายทวัไป

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

08.30 น. รายงานตวั

ห้องบรรยาย 1 ชนั 6 อาคาร 3

09.00 น. สอบสมัภาษณ์

ห้องสมัมนา  3 ชนั 6 อาคาร 3

คณะทนัตแพทยศาสตร์

3 

10  กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะทันตแพทยศาสตร์



คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

 รายงานตวั      ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี 

 ห้องสัมมนา (ชนัล่าง) อาคารบริหาร  คณะวทิยาศาสตร์ ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา)  ได้แก่

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

 รายงานตวั          2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

อาคารห้องสมุด  ชนั 2  คณะเภสัชศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์         3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

 รายงานตวั     หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

  ห้องประชุมมงคลสุข ชนั 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ให้อยูใ่นประเทศไทย

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

 รายงานตวั ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

 ลานเรือ   อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทีมหาวทิยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

 รายงานตวั        *  ผูผ้า่นการคดัเลือกคณะพยาบาลศาสตร์  ตอ้งไม่เป็นตาบอดสี

 ห้อง  SMEs   ชนั 1  อาคาร 2  คณะวทิยาการจดัการ ทงัสองขา้งอยา่งรุนแรง และไม่มีความบกพร่องทางการไดย้นิแบบถาวร

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ทีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบติัในวชิาชีพพยาบาล

 รายงานตวั (มีใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐาน)  มายนืก่อนเขา้สอบสมัภาษณ์

 ห้อง  1205  ชนั 2  อาคาร  1   คณะพยาบาลศาสตร์

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

 ห้อง  1203A,  1210, 1212   อาคาร  1  ชนั 2  คณะพยาบาลศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์

11 กรกฎาคม 2561
07.45 น.

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะวิทยาศาสตร์ 11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ

11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.
11 กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

*คณะพยาบาลศาสตร์

4 



คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

 รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี 

ลานเอนกประสงค ์ชนั 1 ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา)  ได้แก่ 

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

ห้อง 3307, 3308 ชนั 3   อาคารไพบูลย ์ธรรมรัตน์วาสิก         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

 รายงานตวั         3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

 ห้อง 503   ชนั 5  คณะนิติศาสตร์ หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ให้อยูใ่นประเทศไทย

 รายงานตวั         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

 ห้อง  EC 521  ชนั 5  คณะเศรษฐศาสตร์ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ทีมหาวทิยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

 ห้องประชุมรพีพรรณ  ชนั 1  คณะศิลปศาสตร์

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

 รายงานตวั 

 ห้องบรรยาย  MT 303  ชนั 3  

   อาคารบริหารวชิาการรวม (ศูนยเ์ครืองมือวทิยาศาสตร์)

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

 รายงานตวั 

 ห้องประชุม  ชนั 12   

อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้   (ตึก LRC)

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์

08.30-09.30 น.

วิทยาลัยนานาชาติ
11 กรกฎาคม 2561 08.30-09.30 น.

11 กรกฎาคม 2561 08.30-09.30 น.

คณะนิติศาสตร์ 11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

คณะเศรษฐศาสตร์ 11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

11 กรกฎาคม 2561

คณะศิลปศาสตร์ 11 กรกฎาคม 2561

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

08.30-09.30 น.

5 

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา



คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

08.30-09.30 น.  รายงานตวั   ห้องประชุม 1     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี 

09.00-15.30 น. สอบสมัภาษณ์  ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา)  ได้แก่ 

 ห้องประชุม 2 และ ห้องประชุม 3         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

 ชนั 3  อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

 รายงานตวั มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

 ห้อง  E 105  ชนั 1          3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

     อาคารคณะการจดัการสิงแวดลอ้ม หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ให้อยูใ่นประเทศไทย

โครงการจัดตงั  รายงานตวั         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

วิทยาลัยนานาชาติ  ห้องฉตัรวจิยั และห้องเลิศพฒัน์  สาํนกัวจิยัและพฒันา ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

ยางพาราไทย-จีน อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้   (ตึก LRC) ทีมหาวทิยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

08.30-09.30 น.

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

11 กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561

คณะการแพทย์แผนไทย
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คณะสัตวแพทยศาสตร์



คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ  นําหลักฐานดังต่อไปนี 

และเทคโนโลยี  ห้องประชุม 2  อาคาร 25  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา)  ได้แก่

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

 รายงานตวั         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

ห้องประชุม ชนั 4  โรงเรียนสาธิต  มอ.ปัตตานี มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

คณะมนุษยศาสตร์และ  รายงานตวั หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

สังคมศาสตร์  ห้องประชุม   ชนั 2  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ให้อยูใ่นประเทศไทย

 09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

 รายงานตวั ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

  ห้องประชุม  อาคารวทิยอิสลามนานาชาติ ทีมหาวทิยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

 รายงานตวั 

ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ  ชนั 3  คณะวทิยาการสือสาร

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

 รายงานตวั 

 ห้องประชุม 1 ชนั 1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

 รายงานตวั 

 ห้องประชุม  ชนั 1 คณะรัฐศาสตร์  ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์  รายงานตวั /สอบสมัภาษณ์

       เรียนทีปัตตานี   อาคาร 72  คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์ 11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.
11 กรกฎาคม 2561

คณะรัฐศาสตร์

11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

คณะวิทยาการสือสาร 11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

08.30-15.30 น.

08.30-09.30 น.
11 กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

วิทยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี
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คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะการบริการและ ห้องรอสอบ     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี 

การท่องเทยีว ห้อง The Campus  ชนั 1 อาคาร 2  วทิยาเขตภูเก็ต ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา)  ได้แก่

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

ห้อง  Smart Classroom  ชนั 1  อาคาร 2         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

ห้องรอสอบ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

ห้อง  5104 A  ชนั 1 อาคาร 5 A  วทิยาเขตภูเก็ต         3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

ห้อง 5102 A ชนั 1 อาคาร 5 A ให้อยูใ่นประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีและ ห้องรอสอบ         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

สิงแวดล้อม ห้อง  5104 A  ชนั 1 อาคาร 5 A  วทิยาเขตภูเก็ต ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

    09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ ทีมหาวทิยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

ห้อง 5103 A  ชนั 1 อาคาร 5 A เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

สาขาวิศวกรรม ห้องรอสอบ

  คอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต) ห้อง  5104 A  ชนั 1 อาคาร 5 A   วทิยาเขตภูเก็ต

    09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

ห้อง 5101 A  ชนั 1 อาคาร 5 A

วิทยาลัยการ ห้องรอสอบ

คอมพิวเตอร์ 11 กรกฎาคม 2561 ห้อง  5104 A  ชนั 1  อาคาร 5 A   วทิยาเขตภูเก็ต

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์

ห้อง  5101 A  ชนั 1  อาคาร 5 A   

11 กรกฎาคม 2561

08.30-09.30 น.

วิทยาเขตภูเก็ต  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาของวิทยาเขตภูเก็ตรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา 07.30-08.30 น.  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า  ชัน 5 อาคาร 7  อาคารสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา

11 กรกฎาคม 2561

08.30-09.30 น.

11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

11 กรกฎาคม 2561



คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานทสีอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์และ  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ นําหลักฐานดังต่อไปนี 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลานกิจกรรม ชนั 1 ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา) ได้แก่

อาคารศูนยบ์ริการวชิาการกลางและอาคารเรียนรวม         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

ณ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

        3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

ให้อยูใ่นประเทศไทย

คณะศิลปศาสตร์และ  รายงานตวั         4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

วิทยาการจัดการ ลานกิจกรรม ชนั 1 ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

อาคารศูนยบ์ริการและอาคารเรียนรวม ทีมหาวทิยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         5.  ตอ้งสมคัรเขา้ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเป็นจาํนวนเงิน

2,000  บาท  หากมีขอ้สงสยัประการใดโปรดติดต่อคุณธิดารัตน์  วดัแพ

โทรศพัท ์077-278861

        6.  ให้ดาํเนินการสมคัรจองหอพกัและชาํระเงินค่าหอพกัใน

วนัสอบสมัภาษณ์   รายละเอียดติดต่อสอบถาม คุณนนัทวดี  สรรพขาว

โทรศพัท ์085-9261532  และคุณกฏชกร  บุญรัตน์   095-0353553

        7.   ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมกบัผูบ้ริหารวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี

เวลา  08.40 - 11.00 น.

08.30-10.00 น.

08.30-10.00 น.

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้ารับฟังคําชีแจง ห้อง UD 266 เวลา 07.40-08.30 น.

9 

11 กรกฎาคม 2561

11 กรกฎาคม 2561

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี



คณะ วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที หมายเหตุ

คณะพาณิชยศาสตร์  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ  นําหลักฐาน  ดังต่อไปนี 

และการจัดการ อาคารเรียนรวม 2   มอ.วทิยาเขตตรัง ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทังตัวจริงและสําเนา) ได้แก่

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         1.  ใบสมคัรทีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

 รายงานตวั         2.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

อาคารเรียนรวม 2  มอ.วทิยาเขตตรัง มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ทีสาํเร็จการศึกษา

09.00-15.30 น.  สอบสมัภาษณ์         3.  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างดา้ว

หรือหลกัฐานตามทีทางราชการออกให้มาแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

ให้อยูใ่นประเทศไทย

        4.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ให้ผูผ้า่นการคดัเลือก

ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

ทีมหาวทิยาลยักาํหนด ซึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

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

       5.  ผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์สาขาศิลปการแสดงและการขดัการ

ขอให้จดัเตรียมชุดการแสดงตามความถนดัและความสามารถคนละ

1  ชุดการแสดง พร้อมเตรียมการแต่งกายให้นุ่งผา้โจงกระเบน

 เตรียมแผน่ซีดี

11 กรกฎาคม 2561
08.30-09.30 น.

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์
11 กรกฎาคม 2561

08.30-09.30 น.

วิทยาเขตตรัง  อ.เมือง   จ.ตรัง
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