
คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

คณะแพทยศาสตร์   08.30 - 09.00 น.  รายงานตวั   ณ ลานอาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

         สาขากายภาพบ าบัด  คณะแพทยศาสตร์  ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

  09.00 - 11.00 น.  ทดสอบพิเศษ   หอ้งอดิเรก  ณ ถลาง      1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร
11.00 น. ช าระค่าตรวจร่างกายทัว่ไป  ณ การเงินผูป่้วยนอก    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี
เป็นตน้ไป ตรวจ Lab  ณ หอ้งตรวจเลือด  ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 

และถ่าย X-ray ปอด   ณ หน่วย X-ray พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย
ตรวจร่างกายทัว่ไป ณ คลินิกทัว่ไป ชั้น 1    3.   ส าเนาทะเบียนบา้น

อาคารเฉลิมพระบารมี    4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร
น าแบบฟอร์มตรวจร่างกาย มาส่งท่ีภาคกายภาพบ าบดั ชั้น 10 มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา

อาคารศรีเวชวฒัน์  กรณมีีปัญหาให้ติดต่อ  คุณพชัรา    ฤทธ์ินุภาพ   โทร 089-8779064

08.30 - 09.00 น. รายงานตวั  หอ้ง 600  ชั้น 6   หรือโทร  074 451627
  อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์

09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์    

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์  ทดสอบพเิศษ ตรวจร่างกาย และสถานที่สอบสัมภาษณ์การคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ  Admission (TCAS รอบที่ 4)   ประจ าปีการศึกษา  2562

30  พฤษภาคม  2562

31 พฤษภาคม 2562

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

คณะแพทยศาสตร์ 08.00 - 08.30 น.  รายงานตวั   ณ ลานอาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

         สาขารังสีเทคนิค  คณะแพทยศาสตร์  ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

08.30 - 08.50 น. นกัศึกษารุ่นพ่ีแนะน าการเรียน การใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร
08.50 - 09.00 น. ช้ีแจงการท าแบบทดสอบ  3  ชุด ณ หอ้งเกษม ล่ิมวงศ์    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี
09.00 - 10.30 น. ท าแบบทดสอบ 3 ชุด ไดแ้ก่  1. ชีวิตของฉนั ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 

2. ประวติัของฉนั  ใหท้  ามาก่อน พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย
  3. ประสบการณ์ชีวิตและทศันคติของฉนั    3.   ส าเนาทะเบียนบา้น

10.30 น. เป็นตน้ไป ช าระค่าตรวจร่างกาย ณ หอ้งการเงินผูป่้วยนอก    4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร
แบ่งกลุ่มหอ้งตรวจเลือด     หน่วย X-ray ปอด มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา

และตรวจตา  ณ  คลินิกตา  ใตตึ้กอาคารเฉลิมพระบารมี   กรณมีีปัญหาให้ติดต่อ  คุณ รัชฎาภรณ์   นะมาเส   083 0184761

ตรวจร่างกายทัว่ไป  คลินิกทัว่ไป อาคารเฉลิมพระบารมี   หรือโทร  074 451529
ส่งเอกสารการตรวจร่างกาย ท่ีภาครังสีวิทยา (พ่ีเมย)์

31 พฤษภาคม 2562 13.00-13.30 น. รายงานตวั หอ้ง 600 ชั้น 6
  อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์

13.30 น. สอบสัมภาษณ์ 
เป็นตน้ไป

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

          2

30 พฤษภาคม 2562



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ

คณะทันตแพทยศาสตร์            07.00 น.  รายงานตวั  ตรวจสอบหลกัฐาน     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้
รับแบบฟอร์มตรวจร่างกาย  ติดรูปถ่าย  1 น้ิว ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

หอ้งบรรยาย 1 ชั้น 6 อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร
07.30 น. ตรวจ Lab (เจาะเลือด X-ray)    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
09.00 น. ทดสอบความพร้อมความถนดัทางวิชาชีพ และทดสอบตาบอดสี พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย

หอ้งบรรยาย 1 ชั้น 6 อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์    3.   ส าเนาทะเบียนบา้น
13.00 น. พบแพทย ์ ตรวจร่างกายทัว่ไป    4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา
14.30 น. สอบสัมภาษณ์   กรณมีีปัญหาให้ติดต่อ  คุณรัชกร   ธนกลุเลศิ   โทร. 093-7187478

หอ้งสัมมนา  4 ชั้น 6 อาคาร 3  คณะทนัตแพทยศาสตร์   หรือโทร 074 287532

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

3 

4  มิถุนายน 2562



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
 รายงานตวั      ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

  หอ้งประชุมดงยาง  1 ชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร
 รายงานตวั        2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี

 หอ้งสัมมนา (ชั้นล่าง) อาคารบริหาร  คณะวิทยาศาสตร์ ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย

 รายงานตวั    3.   ส าเนาทะเบียนบา้น
 หอ้ง  2110  ชั้น 1  อาคารละออ หุตางกูร  คณะพยาบาลศาสตร์    4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา
 รายงานตวั    หอ้ง SMEs   และ    5.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก

 หอ้ง  ก 116    ชั้น 1  อาคาร 2  คณะวิทยาการจดัการ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

 รายงานตวั เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
 ลานเรือ   ชั้น 1 อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ    *  ผู้ผ่านการคดัเลือกคณะพยาบาลศาสตร์  ตอ้งไม่เป็นตาบอดสี

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง  และไม่มีความบกพร่องทางการไดย้นิแบบ
 รายงานตวั ถาวรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (มีใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐาน)  

 หอ้งประชุมรพีพรรณ  ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์ มายื่นก่อนเขา้สอบสัมภาษณ์  กรณมีีปัญหาให้ติดต่อคุณธัณยกานต์
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ แก้วพบูิลย์  โทร 093-6810234  หรือโทร 074 286451

คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาศาสตร์

31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

31 พฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562

คณะศิลปศาสตร์

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ

31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

*คณะพยาบาลศาสตร์ 31 พฤษภาคม 2562



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
 รายงานตวั      ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

หอ้งอ่านหนงัสือ  อาคารหอ้งสมุด  ชั้น 2  คณะเภสัชศาสตร์ ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร
   2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี
ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย
   3.   ส าเนาทะเบียนบา้น
   4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา
   5.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก
เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
    **  ผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์  วนัสัมภาษณ์ทดสอบความพร้อม
ทางการศึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี
      1.  ความสามารถในการมองเห็นและแยกสี
      2.  ความสามารถในการฟังเสียงและการทรงตวั
      3.  ความสามารถในการใชอ้วยัวะมือเทา้ แขน ขา และกระดูกสันหลงั
      4.  สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท
 กรณมีีปัญหา  ให้ติดต่อคุณปาณสิรา  บุญสนอง โทร. 083 5361413
หรือ   โทร. 074 288823

5 

08.30-09.30 น.

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

**คณะเภสัชศาสตร์ 31 พฤษภาคม 2562

 



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
 รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

 หอ้ง 3307-3308  ชั้น 3  อาคารไพบูลย์ ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่ 
    ธรรมรัตน์วาสิก  คณะอุตสาหกรรมเกษตร    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี
 รายงานตวั ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 

 หอ้ง  508   ชั้น 5  คณะนิติศาสตร์ พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    3.   ส าเนาทะเบียนบา้น

 รายงานตวั    4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร
 หอ้ง   EC 521  ชั้น 5  คณะเศรษฐศาสตร์ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    5.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
 รายงานตวั ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

 หอ้ง  MT  307   ชั้น 3    อาคารบริหารวิชาการรวม ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก
    (ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์) เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ***  ส าหรับคณะเทคนิคการแพทย์  ผูไ้ดรั้บคดัเลือกฯ ตอ้งมีใบรับรอง
จกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยจกัษุแพทย์
รับรองวา่ "ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
"โดยผา่นการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test  ซ่ึงผลการตรวจ
จะตอ้งไม่มีเส้นตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เส้น ท่ีถือวา่เป็น
ตาบอดสีขั้นรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลยั
จุกษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย)  ใหน้ ามายื่นในวนัสอบสัมภาษณ์
กรณมีีปัญหาให้ติดต่อ คุณวรัณต์ภัฏ  โรจนวานิชกจิ โทร. 074-289103
หรือ 089-4687848

08.30-09.30 น.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

***คณะเทคนิคการแพทย์

6 
วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะนิติศาสตร์ 31 พฤษภาคม  2562

31 พฤษภาคม  2562

คณะเศรษฐศาสตร์

08.30-09.30 น.

31 พฤษภาคม  2562
08.30-09.30 น.

31 พฤษภาคม  2562
08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
 รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

 หอ้ง  E 105  ชั้น 1  ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่ 
     อาคารคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี
08.30-09.30 น.  รายงานตวั ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 

หอ้งประชุม  ชั้น 12  พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย
  อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้  ตึก LRC  (อาคาร 2)    3.   ส าเนาทะเบียนบา้น

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร
08.30-09.30 น.  รายงานตวั   มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา

 หอ้งประชุม 1  และ หอ้งประชุม 2  ชั้น 3    5.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
   อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

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

โครงการจัดตั้งวทิยาลยั 31 พฤษภาคม 2562 08.30-09.30 น.  รายงานตวั ****  ส าหรับคณะแพทย์แผนไทย  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาจะตอ้งมี

นานาชาติยางพาราไทย-จีน หอ้งประชุมเลก็ ชั้น 8   อาคาร  LRC สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  และปราศจากโรค  อาการของโรค
09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ หรือความพิการ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังานและ

การประกอบวิชาชีพสาขาการแพทยแ์ผนไทย  กรณมีีปัญหา
ให้ติดต่อคุณมานะ  รักษ์วงศ์  โทร.  081 5984237
หรือ  โทร. 074 282702

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31 พฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

31 พฤษภาคม 2562วทิยาลยันานาชาติ

7 

****คณะการแพทย์แผนไทย



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที่ หมายเหตุ

คณะวทิยาศาสตร์  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ  น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

และเทคโนโลยี หอ้งประชุม 2 อาคาร 25   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร
 รายงานตวั    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี

หอประชุมใหญ่  ส านกังานอธิการบดี  มอ.ปัตตานี ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย

คณะมนุษยศาสตร์และ  รายงานตวั    3.   ส าเนาทะเบียนบา้น

สังคมศาสตร์  หอ้งมะปราง   ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

 09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา
 รายงานตวั    5.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก

 หอ้ง Press Center  ชั้น 3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ปัตตานี ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

 รายงานตวั เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
 หอ้งบรรยาย  66 B 103 ชั้น 1 คณะวิทยาการส่ือสาร  ปัตตานี ส าหรับวทิยาเขตปัตตานี  กรณมีีปัญหา ให้ติดต่อ  คุณฆอยเร๊าะ  มะแซ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ โทร. 089-4689828  หรือ  073-313187 
 รายงานตวั 

 หอ้งประชุม 1 ชั้น 1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

 รายงานตวั 
 หอ้งประชุม  ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์  ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์  รายงานตวั  ศูนยสุ์ขภาพองคร์วม 

       เรียนที่ปัตตานี    ชั้น 1 อาคาร 72  คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

08.30-09.30 น.

31 พฤษภาคม 2562

วทิยาลยัอสิลามศึกษา 31 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

คณะวทิยาการส่ือสาร 31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.
คณะรัฐศาสตร์

31 พฤษภาคม 2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

วทิยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

31 พฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562



                                                              9

คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที่ หมายเหตุ

คณะการบริการและ หอ้งรอสอบ     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

การท่องเที่ยว หอ้ง Smart Classroom ชั้น 1 อาคาร 2  วิทยาเขตภูเก็ต ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร
หอ้ง  Smart Classroom  ชั้น 1  อาคาร 2    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี

หอ้งรอสอบ ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
หอ้ง  5104 A  ชั้น 1 อาคาร 5 A  วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    3.   ส าเนาทะเบียนบา้น
หอ้ง 5102 A ชั้น 1 อาคาร 5 A    4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

หอ้งรอสอบ มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา

คณะเทคโนโลยแีละ หอ้ง  5104 A  ชั้น 1 อาคาร 5 A  วิทยาเขตภูเก็ต    5.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก

ส่ิงแวดล้อม     09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
หอ้ง 5103 A  ชั้น 1 อาคาร 5 A ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก

หอ้งรอสอบ เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
หอ้ง  5104 A  ชั้น 1  อาคาร 5 A   วิทยาเขตภูเก็ต ส าหรับวทิยาเขตภูเกต็  กรณมีีปัญหา ให้ติดต่อ  คุณอรชร  สุขเปรม

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ โทร. 089-8664976  หรือ  076-276051 
หอ้ง  5101 A  ชั้น 1  อาคาร 5 A   

31 พฤษภาคม 2562

   วทิยาลยัการคอมพวิเตอร์

คณะวเิทศศึกษา

31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาของวทิยาเขตภูเกต็รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา 07.30-08.30 น.  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า  ช้ัน 5 อาคาร 7  อาคารส านักงานอธิการบด ีวทิยาเขตภูเกต็

31 พฤษภาคม 2562
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

วทิยาเขตภูเกต็  อ.กะทู้  จ.ภูเกต็

31 พฤษภาคม 2562



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที่สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
คณะวทิยาศาสตร์และ 08.00 น.  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ น าหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม หอ้งอ่าวไทย  ชั้น 2 ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา) ได้แก่
อาคารศูนยบ์ริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตวัย)ู    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร

ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 

พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย
   3.   ส าเนาทะเบียนบา้น
   4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร

คณะศิลปศาสตร์และ 08.00 น.  รายงานตวั มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา

วทิยาการจัดการ หอ้งอ่าวไทย  ชั้น 2    5.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
อาคารศูนยบ์ริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตวัย)ู ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม

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

ส าหรับวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี    กรณมีีปัญหา ให้ติดต่อ   คุณอานนท์
โชติมณ ี โทร. 092-5425653  หรือ  077-278851 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
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31 พฤษภาคม 2562



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กจิกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
คณะพาณชิยศาสตร์  รายงานตวั     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ  น าหลกัฐาน  ดงัต่อไปนี ้

และการจัดการ อาคารเรียนรวม 1   มอ.วิทยาเขตตรัง ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทั้งตัวจริงและส าเนา) ได้แก่

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์    1.  ใบสมคัรรอบท่ี 4 (Admission) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบการรับสมคัร
 รายงานตวั    2.   บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบต่างดา้ว  หรือหลกัฐานตามท่ี

อาคารเรียนรวม 1  มอ.วิทยาเขตตรัง ทางราชการออกใหม้าแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย 
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ พร้อมน าหลกัฐานตน้ฉบบัไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย

   3.   ส าเนาทะเบียนบา้น
   4.  วฒิุบตัรการศึกษา  (ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลาย)  ท่ีส าเร็จการศึกษา
   5.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก
ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบฟอร์ม
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มไดจ้าก
เวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
   6.  ผูเ้ขา้สอบสัมภาษณ์สาขาศิลปการแสดงและการขดัการ
ขอใหจ้ดัเตรียมชุดการแสดงตามความถนดัและความสามารถคนละ
1  ชุดการแสดง พร้อมเตรียมการแต่งกายใหนุ่้งผา้โจงกระเบน
 เตรียมแผน่ซีดี
ส าหรับวทิยาเขตตรัง    กรณมีีปัญหา ให้ติดต่อ   คุณนงลกัษณ์
เกตุบุตร  โทร. 081-8120580  หรือ  075-201770 

31 พฤษภาคม 2562

08.30-09.30 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.30-09.30 น.

วทิยาเขตตรัง  อ.เมือง   จ.ตรัง
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