
คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม/สถานที่ หมายเหตุ
07.30 น.  รายงานตัว    1.  หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  

ห้อง  2113  ชั้น 1  อาคาร  2 (ทัง้ตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่
คณะพยาบาลศาสตร์       1.1   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

08.30 - 15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
ห้อง  2222, 2224, 2226 และ 2412       1.2   วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)

ชั้น  2  อาคาร  2        1 3.   ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ของรัฐ หรือ เอกชน   (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือ

ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง หน้า 131 - 132 

หรือ  download ได้ที ่www.entrance.psu.ac.th) 

        1.4  ผู้มีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ต้องมีการวัดตัว 

เพือ่ตัดสูทพธีิการด้วย  ดังนั้นให้เตรียมเงินค่ามัดจ า

จ านวน  1,000  บาท มาในวันที ่ 16  กมุภาพนัธ์  2559 ด้วย

16 กุมภาพันธ์  2559

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบพิเศษ ตรวจร่างกาย และสถานที่สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกฯ  โดยวธีิรับตรง   ประจ าปีการศึกษา  2559

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะพยาบาลศาสตร์



วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม/สถานที่ หมายเหตุ
08.00  น.  รายงานตัว    1.  หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  

ห้องบรรยาย 1  ชั้น  6  อาคาร  3 (ทัง้ตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

08.30-12.00 น.   ทดสอบความพร้อม ความถนัดในวิชาชีพ       1.1   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

 ทดสอบตาบอดสี ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

  ห้องบรรยาย 1 ชั้น 6 อาคาร 3     1.2   วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)

2.  การตรวจร่างกายในวันที ่ 16  กุมภาพันธ์  2559  

เวลา  13.00 น.   ณ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

08.00-08.30 น. รายงานตัว     2.1  ติดต่อการเงินผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ช าระเงิน 410 บาท

 ห้องสัมมนา 1  ชั้น 1  อาคาร  3      2.2  ตรวจร่างกาย  ณ คลินิกเวชปฏิบัติทัว่ไป ชั้น 1  

08.30 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ อาคารเฉลิมพระบารมี  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 ห้องสัมมนา 2,3,4,5 ชั้น 6 อาคาร 3

คณะทันตแพทยศาสตร์

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะทันตแพทยศาสตร์

16 กุมภาพันธ์  2559

13.00 น. เป็นต้น

ไป
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ตรวจร่างกาย

17 กุมภาพันธ์  2559



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม/สถานที่ หมายเหตุ
07.30  น.  รายงานตัว พร้อมกัน   1.  หลักฐานทีต้่องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  

ณ ห้องวิจารณ์ พานิช   (ทัง้ตัวจริงและส าเนา)  ได้แก่

  อาคารเรียนรวม และหอสมุดวิทยาศาสตร์     1.1   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

  สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

  เพือ่ทดสอบพิเศษ ความถนัดทางวิชาชีพ       1.2   วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)

 และทดสอบตาบอดสี     1.3   รูปถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน  1 รูป เพือ่ติดใน

07.30 น.  รายงานตัว / สอบสัมภาษณ์   แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

  ณ อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ 2. การตรวจร่างกายในวันที ่ 17 - 18  กุมภาพันธ์  2559  

  คณะแพทยศาสตร์ เวลา 09.00  น.   ณ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

09.00 น. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย     2.1  นักเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ  1,400  บาท

เป็นต้นไป คณะจะแจ้งให้ทราบในวันทดสอบพิเศษ ให้เตรียมมาในวันที ่ 16  กุมภาพันธ์  2559
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วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

  คณะแพทยศาสตร์      

    - สาขาแพทยศาสตร์   

    - สาขากายภาพบ าบัด 

    - สาขารังสีวิทยา

16 กุมภาพันธ์  2559

17 - 18 กุมภาพันธ์  

2559



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
08.00-09.30 น.  รายงานตัว      ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องน าหลักฐาน 

 ห้องสัมมนา อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปน้ี ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทัง้ตัวจริง 

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์ และส าเนา)  ได้แก่   

08.00-09.30 น.  รายงานตัว          1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

 ห้องสมุด  ชั้น 2  คณะเภสัชศาสตร์ ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

09.00-15.30 น. สอบสัมภาษณ์         2.  วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)

        3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

08.00-09.30 น.  รายงานตัว     ของรัฐหรือเอกชน (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือ

  ห้องประชุมมงคลสุข ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ  โดยวิธีรับตรง  ปี 2559

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ หน้า 131 - 132 หรือ  download  ได้ที ่

08.00-09.30 น.  รายงานตัว  www.entrance.psu.ac.th) 

  ชั้น 1 อาคาร 3  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

08.00-09.30 น.  รายงานตัว 

 ห้อง SMEs ชั้น 1 อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

08.00-09.30 น.  รายงานตัว 

 ห้องลีลาวดี ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะวิทยาศาสตร์ 17 กุมภาพันธ์ 2559

คณะเภสัชศาสตร์ 17 กุมภาพันธ์ 2559

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 กุมภาพันธ์ 2559

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 17 กุมภาพันธ์ 2559

คณะวิทยาการจัดการ 17 กุมภาพันธ์ 2559

คณะศิลปศาสตร์ 17 กุมภาพันธ์ 2559
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คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
08.00-09.30 น.  รายงานตัว     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องน าหลักฐาน 

ลานเอนกประสงค์  ชั้น  1 ดังต่อไปน้ี ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทัง้ตัวจริง 
   อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก และส าเนา)  ได้แก่   

คณะอตุสาหกรรมเกษตร         1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
ห้อง  3307  และ 3308  ชั้น 3         2.  วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)
   อาคารไพบูลย์ธรรมรัตน์วาสิก         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

08.00-09.30 น.  รายงานตัว ของรัฐหรือเอกชน (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือ

  ห้อง 504 ชั้น 5  คณะนิติศาสตร์ ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ  โดยวิธีรับตรง  ปี  2559

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ หน้า 131 - 132  หรือ  download  ได้ที ่

08.00-09.30 น.  รายงานตัว  www.entrance.psu.ac.th) 

 ห้อง  EC 521  ชั้น 5  คณะเศรษฐศาสตร์           4.   ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกของคณะการแพทย์แผนไทย

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ต้องมีใบรับรองจกัษุแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน

08.00-09.30 น.  รายงานตัว โดยจกัษุแพทย์รับรองว่าไม่เป็นผู้มีความผิดปกติในการเห็นภาพ

 ห้อง  E 801  ชั้น 8                 4.1 ตาบอดสีทัง้สองขา้งทีม่ีระดับปานกลางขึ้นไป

     อาคารคณะการจดัการส่ิงแวดล้อม                4.2 ระดับการมองเห็นในตาขา้งดี แย่กว่า 6/12 

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ หรือ 20/40

               4.3 สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมี

สายตาต่ ากว่า 6/24 ทัง้สองขา้ง

               4.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17 กมุภาพนัธ์ 2559
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คณะนิติศาสตร์ 17 กมุภาพนัธ์ 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ 17 กมุภาพนัธ์ 2559

คณะการแพทยแ์ผนไทย 17 กมุภาพนัธ์ 2559



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
คณะเทคนิคการแพทย์ 08.00-09.30 น.  รายงานตัว     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องน าหลักฐาน 

 ห้อง  MT 303  ชั้น 3  ดังต่อไปน้ี ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทัง้ตัวจริง 

   อาคารบริหารวิชาการรวม และส าเนา)  ได้แก่   

(อาคารศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์)         1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

08.00-09.30 น.  รายงานตัว         2.  วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)

 ห้องประชุม  ชั้น 12           3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้   (ตึก ทรงส่ีเหล่ียม) ของรัฐหรือเอกชน (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือ

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ  โดยวิธีรับตรง  ปี  2559 

หน้า 131 - 132 หรือ  download  ได้ที ่

 www.entrance.psu.ac.th) 

08.00-09.30 น.  รายงานตัว 

 ห้องบรรยาย 1 - 4 ชั้น 4  

อาคารจฬุาภรณการุณยรักษ์

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

โครงการจัดต้ังคณะสัตว

แพทยศาสตร์
17 กมุภาพนัธ์ 2559

วทิยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

17 กมุภาพนัธ์ 2559

วทิยาลัยนานาชาติ 17 กมุภาพนัธ์ 2558
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คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
คณะวทิยาศาสตร์ 08.00-09.30 น.  รายงานตัว     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องน าหลักฐาน 
และเทคโนโลยี  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 51 C  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดังต่อไปน้ี ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทัง้ตัวจริง 

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ และส าเนา)  ได้แก่   

08.00-09.30 น.  รายงานตัว         1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

 หอประชุม ส านักงานอธิการบดี  ปัตตานี ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         2.  วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)
คณะมนุษยศาสตร์และ 08.00-09.30 น.  รายงานตัว         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

สังคมศาสตร์    ชั้น 2 อาคาร 50 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ของรัฐหรือเอกชน (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือ
 09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ  โดยวิธีรับตรง  ปี  2559 

08.00-09.30 น.  รายงานตัว หน้า 131 - 132 หรือ  download  ได้ที ่

 ห้องประชุม  อาคารวิทยอสิลามนานาชาติ  www.entrance.psu.ac.th) 

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

08.00-09.30 น.  รายงานตัว 

 ห้อง B 103 ชั้น 1 อาคาร 66 คณะวิทยาการส่ือสาร

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

08.00-09.30 น.  รายงานตัว 

 ห้องประชุม 1 ชั้น 1  คณะศิลปกรรมศาสตร์

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์

วทิยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

17 กมุภาพนัธ์ 2559

คณะศึกษาศาสตร์ 17 กมุภาพนัธ์ 2559

17 กมุภาพนัธ์ 2559

วทิยาลัยอิสลามศึกษา 17 กมุภาพนัธ์ 2559

คณะวทิยาการสื่อสาร 17 กมุภาพนัธ์ 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17 กมุภาพนัธ์ 2559
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คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ
08.00-09.30 น.  รายงานตัว     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องน าหลักฐาน 

 ห้องประชุม   คณะรัฐศาสตร์ ดังต่อไปน้ี ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทัง้ตัวจริง 

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์ และส าเนา)  ได้แก่   
คณะพยาบาลศาสตร์ 08.00-09.30 น.  รายงานตัว         1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

       เรียนทีปั่ตตานี ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4  คณะพยาบาลศาสตร์ ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

วิทยาเขตปัตตานี         2.  วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

ของรัฐหรือเอกชน (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือ

ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ  โดยวิธีรับตรง  ปี  2559

หน้า 131 - 132  หรือ  download  ได้ที ่

 www.entrance.psu.ac.th) 

วทิยาเขตปัตตานี  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

คณะรัฐศาสตร์ 17 กมุภาพนัธ์ 2559

17 กมุภาพนัธ์ 2559
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คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานที่ หมายเหตุ

คณะการบริการและ ห้องรอสอบ     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องน าหลักฐาน 
การท่องเทีย่ว ห้อง  2508 ดังต่อไปน้ี ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทัง้ตัวจริง 

 สอบสัมภาษณ์ และส าเนา)  ได้แก่   
ห้อง 2406  และ  2408         1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

ห้องรอสอบ ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
ห้อง  5104 A         2.  วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)
 สอบสัมภาษณ์         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

ห้อง 5102 A, 5101 A ของรัฐหรือเอกชน (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือ
คณะเทคโนโลยแีละ ห้องรอสอบ ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ  โดยวิธีรับตรง  ปี  2559

สิ่งแวดล้อม ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเกต็การ หน้า 131 - 132 หรือ  download  ได้ที ่
 สอบสัมภาษณ์  www.entrance.psu.ac.th) 

ห้องประชุม  2 และ ห้องประชุม 3

   สาขาวศิวกรรมคอม                            ห้องรอสอบ

   พิวเตอร์ (เรียนทีภู่เก็ต) ห้อง  6602

 สอบสัมภาษณ์

ห้อง 6604

โครงการจัดต้ังวทิยาลัย

นานาชาติศิลปวทิยาศาสตร์

17 กมุภาพนัธ์ 2559 10.00-10.30 น.                   ห้องรอสอบ  ห้อง 5202 A
 สอบสัมภาษณ์

ห้อง 5203 A

17 กมุภาพนัธ์ 2559

10.00-10.30 น.

10.30-15.30 น.

17 กมุภาพนัธ์ 2559

10.00-10.30 น.

10.30-15.30 น.

คณะวเิทศศึกษา 17 กมุภาพนัธ์ 2559

10.00-10.30 น.

10.30-15.30 น.

17 กมุภาพนัธ์ 2559
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10.30-15.30 น.

10.00-10.30 น.

10.30-15.30 น.

วทิยาเขตภูเก็ต  อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต

ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ของวทิยาเขตภูเก็ตทุกสาขา/ทุกคน  รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ พร้อมกัน  เวลา  07.30 - 08.30 น.  ณ ลานช้ัน 1 อาคาร 3  วทิยาเขตภูเก็ต



คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานทีส่อบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
คณะวทิยาศาสตร์และ     ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องน าหลักฐาน 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ดังต่อไปน้ี ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ทัง้ตัวจริง 

08.00-09.30 น.  รายงานตัว และส าเนา)  ได้แก่   

ลานกจิกรรม ชั้น 1         1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่าง

อาคารศูนย์บริการและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) ราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
คณะศิลปศาสตร์และ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี         2.  วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)

วทิยาการจัดการ 09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

ของรัฐหรือเอกชน (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือ

ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ  โดยวิธีรับตรง  ปี  2559

หน้า 131 - 132 หรือ  download  ได้ที ่

 www.entrance.psu.ac.th) 

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

17 กมุภาพนัธ์ 2559

           หมายเหตุ             07.30 - 08.00 น.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเข้ารับฟังค าชี้แจง

                                   08.00 - 08.30 น.  ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับฟังค าชี้แจง

                                   08.30 - 10.30 น.  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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คณะ วนั/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม /สถานทีส่อบสัมภาษณ์ หมายเหตุ
คณะพาณิชยศาสตร์ 08.00-09.30 น.  รายงานตัว  1) ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของทุกคณะ ต้องน าหลักฐาน 

และการจัดการ อาคารเรียนรวม  2  วิทยาเขตตรัง ดังต่อไปน้ี ไปแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (ทัง้ตัวจริงและส าเนา) 

09.00-15.30 น.  สอบสัมภาษณ์         1.  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหลักฐานทีท่างราชการ

  08.00-09.00 น. รายงานตัว ออกให้มาแสดงว่าได้รับ อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย 

อาคารเรียนรวม  2  วิทยาเขตตรัง         2.  วุฒิการศึกษา (ใบ รบ. 5 ภาคเรียน)

  09.00-12.00 น. สอบวดัความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม         3.  ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ

(คณะเป็นผู้ด าเนินการเอง ดูรายละเอียดในช่อง  ) หรือ เอกชน   (แบบรายงานสุขภาพตัดจากหนังสือระเบียบการ

หมายเหตุ ข้อ 3) สอบคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง หน้า 131 - 132 หรือ

13.00 - 16.00 น.  สอบสัมภาษณ์    download ได้ที ่www.entrance.psu.ac.th) 

 2)  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาศิลปะการแสดงและการ-

จัดการ  ขอให้จดัเตรียมชุดการแสดงตามความถนัดและ

ความสามารถคนละ  1  ชุดการแสดง พร้อมเตรียมการแต่งกาย

ให้นุ่งผ้าโจงกระเบน, เตรียมแผ่นซีดี

 3)  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอให้จดัเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองเขยีน  เพือ่การทดสอบ

วัดความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้แก ่ ดินสอ

ยางลบ  ไม้บรรทัด  ปากกาด า  และสีตามความถนัด

17 กมุภาพนัธ์ 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 กมุภาพนัธ์ 2559
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วทิยาเขตตรัง  อ.เมือง  จ.ตรัง


