
คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานท่ีสอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
 รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

คณะวิทยาศาสตร์และ หอ้งอ่าวไทย   ชั้น 2   ตึกตวัยู ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตวัจริงและส าเนา) ไดแ้ก่
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม        อาคารวิชาการกลาง และอาคารเรียนรวม         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นตวัจริง

ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และส าเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย

 รายงานตวั หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ท่ีส าเร็จการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์และ หอ้ง LAMS MICE CENTER  ชั้น 2  ตึกตวัยู         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
วิทยาการจดัการ        อาคารวิชาการกลาง และอาคารเรียนรวม ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

13 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์  และสถำนที่สอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำฯ รอบที่ 3  กำรรับตรงร่วมกนั   ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

08.30-09.30 น.

13 พฤษภาคม 2562



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานท่ี หมายเหตุ
 รายงานตวั      ขอใหผู้เ้ขา้สอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

  หอ้งประชุมมงคลสุข  ชั้น 2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตวัจริงและส าเนา)  ไดแ้ก่
09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นตวัจริง

 รายงานตวั     และส าเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
 หอ้งสัมมนา  อาคารบริหาร  คณะวิทยาศาสตร์         2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ท่ีส าเร็จการศึกษา 
รายงานตวั  หอ้ง 2222 อาคาร 2  ละออ หุตางกูร         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก

  ชั้น  2   คณะพยาบาลศาสตร์ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

 รายงานตวั   เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
 หอ้งประชุม MIDC และหอ้ง ก 116  คณะวิทยาการจดัการ        *  ผู้สมัครคณะพยำบำลศำสตร์  ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง และไม่มีความบกพร่องทาง
 รายงานตวั     การไดย้นิแบบถาวรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (มีใบรับรองแพทย์

หอ้ง 260  อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหลกัฐาน)  มายื่นก่อนเขา้สอบสัมภาษณ์  กรณมีีปัญหำให้
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ติดต่อคุณธัณยกำนต์  แก้วพบูิลย์  โทร 093-6810234

 รายงานตวั หรือโทร 074 286451
 หอ้ง 3307-3308  ชั้น 3  อาคารไพบูลย์

    ธรรมรัตน์วาสิก  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

* คณะพยาบาลศาสตร์
08.30-09.30 น.

14 พฤษภาคม 2562

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์
08.30-09.30 น.

คณะวิทยาการจดัการ 14 พฤษภาคม 2562

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562

08.30-09.30 น.

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 14 พฤษภาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 พฤษภาคม 2562

08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานท่ี หมายเหตุ
 รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 หอ้งอ่านหนงัสือ  อาคาร 4 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตวัจริงและส าเนา)  ไดแ้ก่ 
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นตวัจริง

และส าเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
        2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ท่ีส าเร็จการศึกษา 
        3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก
เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
    **  ผู้สมัครคณะเภสัชศำสตร์  วนัสัมภาษณ์ทดสอบความพร้อม
ทางการศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี
      1.  ความสามารถในการมองเห็นและแยกสี
      2.  ความสามารถในการฟังเสียงและการทรงตวั
      3.  ความสามารถในการใชอ้วยัวะมือเทา้ แขน ขา และกระดูกสันหลงั
      4.  สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท
 กรณมีีปัญหำ  ให้ติดต่อคุณปำณสิรำ  บุญสนอง โทร. 083 5361413
หรือ   โทร. 074 288823

08.30-09.30 น.

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

**คณะเภสัชศาสตร์ 14 พฤษภาคม 2562



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานท่ี หมายเหตุ
 รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์ ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตวัจริงและส าเนา)  ไดแ้ก่ 
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นตวัจริง

 รายงานตวั และส าเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
 หอ้ง  504   ชั้น 5  คณะนิติศาสตร์         2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ท่ีส าเร็จการศึกษา 
 รายงานตวั         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก

 หอ้ง   EC 521  ชั้น 5  คณะเศรษฐศาสตร์ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

 รายงานตวั เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
 หอ้งประชุมคณะเทคนิคการแพทย ์ ชั้น 1  อาคารบริหาร ***  ส ำหรับคณะเทคนิคกำรแพทย์  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกฯ ตอ้งมีใบรับรอง

   วิชาการรวม (ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์) จกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยจกัษุแพทย์
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ รับรองวา่ "ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

"โดยผา่นการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test  ซ่ึงผลการตรวจ
จะตอ้งไม่มีเส้นตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เส้น ท่ีถือวา่เป็น
ตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลยั
จุกษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย)  ใหน้ ามายื่นในวนัสอบสัมภาษณ์
กรณีมีปัญหาใหติ้ดต่อ คุณวรัณตภ์ฏั  โรจนวานิชกิจ โทร. 074-289103
หรือ 089-4687848

***คณะเทคนิคการแพทย์

14 พฤษภาคม 2562

วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะนิติศาสตร์

08.30-09.30 น.
14 พฤษภาคม 2562

08.30-09.30 น.

14 พฤษภาคม 2562

08.30-09.30 น.
14 พฤษภาคม 2562

คณะศิลปศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานท่ี หมายเหตุ
****คณะแพทยแ์ผนไทย 08.30-09.30 น.  รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 หอ้ง  E 801  ชั้น 8  อาคารคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตวัจริงและส าเนา)  ไดแ้ก่ 
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นตวัจริง

วิทยาลยันานาชาติ 08.30-09.30 น.  รายงานตวั และส าเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
หอ้งประชุม  ชั้น 12  อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้         2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ท่ีส าเร็จการศึกษา 
โครงการจดัตั้งวิทยาลยั 08.30-09.30 น.  รายงานตวั         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
นานาชาติยางพาราไทย-จีน หอ้งประชุมเลก็ ชั้น 8 อาคาร LRC ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก
เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
****  ส ำหรับคณะแพทย์แผนไทย  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมี
สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  และปราศจากโรค  อาการของโรค
หรือความพิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและ
การประกอบวิชาชีพสาขาการแพทยแ์ผนไทย  กรณีมีปัญหา
ใหติ้ดต่อคุณมานะ  รักษว์งศ ์ โทร.  081 5984237
หรือ  โทร. 074 282702

14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานท่ี หมายเหตุ
 รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ  น าหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 หอประชุมใหญ่ ส านกังานอธิการบดี  ปัตตานี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตวัจริงและส าเนา)  ไดแ้ก่
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นตวัจริง

คณะวิทยาศาสตร์  รายงานตวั และส าเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
และเทคโนโลยี   อาคาร  25  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัตตานี         2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ท่ีส าเร็จการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ  รายงานตวั         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก

สังคมศาสตร์  หอ้งมะปราง  ชั้น 2   คณะมนุษยฯ์  ปัตตานี ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
 09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

 รายงานตวั เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
 หอ้ง Press Center  อาคารอิสลามนานาชาติ ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์
 รายงานตวั 

 หอ้ง 18302 ชั้น 3  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ปัตตานี
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

 รายงานตวั 
 หอ้ง  66 B 103 ชั้น 1 คณะวิทยาการส่ือสาร  ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์
 รายงานตวั 

 หอ้งประชุม  ชั้น 1  คณะรัฐศาสตร์  ปัตตานี
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานตวั/สอบสัมภาษณ์
ปัตตานี หอ้งศูนยสุ์ขภาพ  อาคาร  72  คณะพยาบาลศาสน์   ปัตตานี

14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562คณะรัฐศาสตร์

วิทยาลยัอิสลามศึกษา

08.30-09.30 น.

14 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาการส่ือสาร

08.30-09.30 น.

08.30 -15.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์

14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานท่ี หมายเหตุ
คณะการบริการและ สอบสัมภาษณ์     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

การท่องเท่ียว หอ้ง 5101A  ชั้น 1  อาคาร 5A    ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตวัจริงและส าเนา)  ไดแ้ก่
(ภูเก็ต)         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นตวัจริง

สอบสัมภาษณ์ และส าเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
หอ้ง 5102 A  ชั้น 1  อาคาร 5 A          2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย

(ภูเก็ต) หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ท่ีส าเร็จการศึกษา 
คณะเทคโนโลยแีละ สอบสัมภาษณ์         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก

ส่ิงแวดลอ้ม หอ้ง 5102 A  ชั้น 1  อาคาร 5 A  ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
(ภูเก็ต) ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

   วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
หอ้ง 5103 A  ชั้น 1  อาคาร 5 A  

(ภูเก็ต)

09.30-15.30 น.

ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ของวิทยาเขตภูเก็ตทุกสาขา/ทุกคน  รายงานตวัสอบสัมภาษณ์  เวลา  08.30 - 09.00 น.  บริเวณหนา้หอ้ง 5104 A  ชั้น 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเก็ต

คณะวิเทศศึกษา

14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562

วิทยาเขตภูเก็ต  อ.กะทู ้ จ.ภูเก็ต

09.30-15.30 น.

14 พฤษภาคม 2562
09.30-15.30 น.

14 พฤษภาคม 2562 09.30-15.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานท่ี หมายเหตุ
คณะพาณิชยศาสตร์  รายงานตวั     ขอใหผู้เ้ขา้สอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ  น าหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
และการจดัการ หอ้ง L 1211  อาคารเรียนรวม 1  วิทยาเขตตรัง ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตวัจริงและส าเนา) ไดแ้ก่

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือทะเบียนบา้นตวัจริง
 รายงานตวั และส าเนา  1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง

หอ้ง L 1211  อาคารเรียนรวม 1  วิทยาเขตตรัง         2.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ หรือเทียบเท่า   (6 ภาคเรียน) ท่ีส าเร็จการศึกษา 

        3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก
เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
       4.  ผูเ้ขา้สอบสัมภาษณ์สาขาศิลปการแสดงและการ-
จดัการ  ขอใหจ้ดัเตรียมชุดการแสดงตามความถนดัและ
ความสามารถคนละ  1  ชุดการแสดง พร้อมเตรียมการแต่งกาย
ใหนุ่้งผา้โจงกระเบน, เตรียมแผน่ซีดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

วิทยาเขตตรัง  อ.เมือง   จ.ตรัง

14 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.


