
คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
 รายงานตวั   หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

 หอ้ง  2110  ชั้น 1  อาคารละออ หุตางกูร             1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน
สอบสัมภาษณ์ ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน

09.00-15.30 น.  หอ้ง  2222 , 2224 ชั้น 2    อาคารละออ หุตางกูร         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก
 รายงานตวั     ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 

  หอ้งประชุมมงคลสุข   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพ์
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ แบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

 รายงานตวั      *  ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์   ผู้สมัครต้องมีสุขภาพ
 หอ้งสัมมนา (ชั้นล่าง) อาคารบริหาร  สมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง

09.00-15.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ / สอบสัมภาษณ์ และไม่มีความบกพร่องทางการไดย้นิแบบถาวรท่ีเป็นอุปสรรค
 รายงานตวั ต่อการศึกษา  (มีใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐานมายืน่ในวนั

 หอ้งอบรมเพ่ิมทรัพย ์  และหอ้ง  ก 116  สอบสัมภาษณ์)   กรณมีีปัญหาให้ติดต่อคุณธัณยกานต์

09.00-15.30 น.  คณะวิทยาการจดัการ/ สอบสัมภาษณ์ แก้วพิบูลย์  โทร  093-6810234,   074 286451 
 รายงานตวั        3.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความสามารถทางวิชาการ หรือ

 ลานชั้น  1  อาคาร 3  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถพิเศษของผูส้มคัร (Portfolio)  (ถา้มี)
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพิเศษ ตรวจร่างกาย และสถานทีส่อบสัมภาษณ์การคดัเลือกนักเรียนทีม่ีผลการเรียนด ีประจ าปีการศึกษา  2563

                                           1.   วนัศุกร์ที ่ 17  มกราคม  2563   สอบสัมภาษณ์  ณ  คณะ/วทิยาเขต สุราษฎร์ธานี    

คณะวทิยาการจัดการ

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

08.30-09.30 น.

08.00 น.

คณะวทิยาศาสตร์
08.30-09.30 น.

*  คณะพยาบาลศาสตร์

18 มกราคม 2563

                                           2.   วนัเสาร์ที ่ 18  มกราคม  2563  สอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ/วทิยาเขต)  ยกเว้นวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี
                                                  รายงานตัวเวลา   08.00-09.30 น.    และสอบสัมภาษณ์  เวลา  09.00 - 15.30 น.

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
08.30-09.30 น.

  คณะวศิวกรรมศาสตร์
08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
 รายงานตวั   หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

 หอ้งประชุมรพีพรรณ  ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน

คณะอุตสาหกรรม- รายงานตวั/สอบสัมภาษณ์         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก

เกษตร หอ้ง 3303, 3304  ชั้น 3 ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 
09.00-15.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพ์

 รายงานตวั แบบฟอร์มไดจ้ากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
 หอ้ง 503   ชั้น 5  คณะนิติศาสตร์        3.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความสามารถทางวิชาการ หรือ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ความสามารถพิเศษของผูส้มคัร (Portfolio)  (ถา้มี)
 รายงานตวั   **  ส าหรับคณะเทคนิคการแพทย์   ผู้ได้รับคดัเลือกฯ  ต้อง

 หอ้ง  EC 521  ชั้น 5  คณะเศรษฐศาสตร์ มีใบรับรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ โดยจกัษุแพทยรั์บรองวา่  "ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง

 รายงานตวั / สอบสัมภาษณ์ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา" โดยผ่านการตรวจ 
 หอ้งประชุม  ชั้น 1  อาคารบริหารวิชาการรวม    FARNSWORTH D 15 hue test  ซ่ึงผลการตรวจจะตอ้ง

09.00-15.30 น.         (ส านกัเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ) ไม่มีเส้นตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เส้น ท่ีถือวา่เป็น
 รายงานตวั / สอบสัมภาษณ์ ตาบอดสีขั้นรุนแรง  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ

 หอ้งประชุม  ชั้น 12   อาคาร 2 ราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย)  ใหน้ ามายืน่
อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้   (ตึก LRC) ในวนัสอบสัมภาษณ์  กรณมีีปัญหาให้ติดต่อ คุณวรัณต์ภัฏ

โครงการจัดตั้งวทิยาลัย รายงานตวั/สอบสัมภาษณ์ โรจนวานิชกิจ  โทร  074-289103 หรือ 089 4687848
นานาชาติยางพาราไทย-จีน  วิทยาลยันานาชาติยางพาราไทย-จีน  

18 มกราคม 2563

** คณะเทคนิคการแพทย์

08.30-09.30 น.
คณะเศรษฐศาสตร์

08.30-09.30 น.
คณะนิติศาสตร์

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

วทิยาลัยนานาชาติ

08.30-15.30 น.

08.30-15.30 น.

08.30-09.30 น.
คณะศิลปศาสตร์

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
  18  มกราคม  รายงานตวั    หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

         2563 หอ้งอ่านหนงัสือ  อาคาร 4  ชั้น 2          1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน
คณะเภสัชศาสตร์ ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก
ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ
ฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้
จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
        3.  วนัสัมภาษณ์ทดสอบความพร้อมทางการศึกษา
ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
             -  ความสามารถในการมองเห็นและแยกสี
             -  ความสามารถในการฟังเสียงและการทรงตวั
             -  ความสามารถในการใชอ้วยัวะ มือ เทา้ แขน ขา และ
กระดูกสันหลงั 
             -  สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท
             -  ความสมบูรณ์  ความสามารถการท างาน ของอวยัวะ
ภายในต่าง ๆ เช่น ตบั หวัใจ ไต ปอด สมอง ต่อมไร้ท่อ ฯลฯ
       4.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความสามารถทางวิชาการ หรือ
ความสามารถพิเศษของผูส้มคัร (Portfolio)  (ถา้มี)
 ***กรณมีีปัญหา  ให้ติดต่อคุณปาณสิรา   บุญสนอง   
โทร. 074 288823   หรือ   083 5361413 

***คณะเภสัชศาสตร์
08.30-09.30 น.

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
 รายงานตวั   หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

 หอ้ง  E 801  ชั้น 8          1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน
     อาคารคณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก
ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ
ฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้
จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
       3.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความสามารถทางวิชาการ หรือ

08.30-09.30 น. รายงานตวั ความสามารถพิเศษของผูส้มคัร (Portfolio)  (ถา้มี)
หอ้งประชุม 1 และ 2  อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ****  ส าหรับคณะการแพทย์แผนไทย  ผูส้มคัรเขา้ศึกษา

      คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  และปราศจากโรค อาการ
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ของโรค หรือความพิการ  อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

การปฏิบติังาน และการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์
 แผนไทย  กรณมีีปัญหา  ให้ติดต่อคุณมานะ   รักษ์วงศ์     
โทร. 074 282702   หรือ   081 5984237 

18 มกราคม 2563
08.30-09.30 น.

****คณะการแพทย์แผนไทย

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 มกราคม 2563



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ

คณะวทิยาศาสตร์  รายงานตวั   หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

และเทคโนโลยี  หอ้งประชุม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน
09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน

 รายงานตวั         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก
หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ   ม.อ.ปัตตานี ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้

คณะมนุษยศาสตร์และ  รายงานตวั จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

สังคมศาสตร์  หอ้งมะปราง   ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์ฯ        3.  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) ท่ีแสดงความสามารถทาง

 09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร
 รายงานตวั   *****  ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตาน)ี ผูส้มคัรตอ้ง

   อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง โดยใหน้ าใบรับรอง
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ แพทยผ์่านการตรวจตาบอดสีจากสถานพยาบาลท่ีมีจกัษุแพทย์

 รายงานตวั / สอบสัมภาษณ์ มายืน่ก่อนเขา้สอบสัมภาษณ์  กรณมีีปัญหาให้ติดต่อ
หอ้ง 66 B 103 ชั้น 1  คณะวิทยาการส่ือสาร คุณวนัยามีละห์  แก้วกับทอง  โทรศัพท์  089-1692477

 รายงานตวั / สอบสัมภาษณ์
 หอ้งประชุม 1 ชั้น 1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี

 รายงานตวั 
 หอ้งศรีตานี และหอ้งศรีนภา  คณะรัฐศาสตร์  ปัตตานี

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์
*****คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานตวั / สอบสัมภาษณ์

(ปัตตาน)ี   อาคาร 72  ชั้น 1  คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

08.30-15.30 น.

คณะรัฐศาสตร์
08.30-09.30 น.

18 มกราคม  
2563

08.30-15.30 น.

08.30-15.30 น.

คณะศึกษาศาสตร์
08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

วทิยาลัยอิสลามศึกษา
08.30-09.30 น.

คณะวทิยาการส่ือสาร

วทิยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

08.30-09.30 น.



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ

คณะการบริการและ  รายงานตวั   หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

การท่องเทีย่ว หอ้ง  5104 A ชั้น 1 อาคาร 5A          1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน

หอ้ง  5101 A ชั้น 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเก็ต         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก

คณะเทคโนโลยแีละ รายงานตวั ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

ส่ิงแวดล้อม หอ้ง  5104 A ชั้น 1 อาคาร 5A  ฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 

หอ้ง  5103 A  ชั้น 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเก็ต         3.  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) ท่ีแสดงความสามารถทาง

วทิยาลัยการ รายงานตวั วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

คอมพิวเตอร์ หอ้ง  5104 A  ชั้น 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเก็ต
สอบสัมภาษณ์

หอ้ง  5102 A  ชั้น 1 อาคาร 5A  วิทยาเขตภูเก็ต

08.30-09.30 น.

08.30-09.30 น.

18  มกราคม  
2563

วทิยาเขตภูเก็ต  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานทีส่อบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
คณะวทิยาศาสตร์และ   หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน
ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน
        2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก
ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

คณะศิลปศาสตร์และ  รายงานตวั ฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้

วทิยาการจัดการ         หอ้งอ่าวไทย  ชั้น 2  อาคารศูนยบ์ริการ จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
วิชาการกลางและอาคารเรียนรวม        3.  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) ท่ีแสดงความสามารถทาง

โครงการจัดตั้งคณะ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

นวตักรรมการเกษตรประมง
      และประมง

โครงการจัดตั้ง
วทิยาลัยนานาชาติ

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

       08.30-09.30 น.

       09.00-15.30 น.

17 มกราคม 2563

 สอบสัมภาษณ์



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
คณะพาณชิยศาสตร์  รายงานตวั   หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์  ได้แก่

และการจัดการ   อาคารเรียนรวม 3   มอ.วิทยาเขตตรัง         1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน
09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน

 รายงานตวั         2.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ใหผู้ผ้่านการคดัเลือก
  อาคารเรียนรวม 3   มอ.วิทยาเขตตรัง ไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตามแบบ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถพิมพแ์บบฟอร์มได้
จากเวบ็ไซต ์ http://www.entrance.psu.ac.th) 
       3.  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) ท่ีแสดงความสามารถทาง
วิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผูส้มคัร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.30-09.30 น.

วทิยาเขตตรัง  อ.เมือง   จ.ตรัง

18  มกราคม  
2563

08.30-09.30 น.


