


กําหนดการสอบสัมภาษณผ์ู้สมัครรอบที่ 3 ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร(์ฉบับแก้ไขใหม่ให้สอดคลอ้งกับกําหนดการของ ทปอ.) 

รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์
 คณะนิติศาสตร์    
01012010 นิติศาสตรบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
เวลา 08.00 น. คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

01013010 นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลาํปาง (ศึกษาที่ศูนย์ลาํปาง)  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

เวลา 08.00 น. ห้อง 3308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชัน้ 
มธ. ศูนย์ลาํปาง 

01022020 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาต)ิ(ศึกษาที่ทา่พระจนัทร์) * วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 11.30 น. 

เวลา 08.45 น. 
ห้อง LT.1 

คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี    
02012010 บัญชบีัณฑิต  

 วันอาทิตย์ที ่10 มิถุนายน 2561 
เวลา 08.30 – 15.00 น. 

ตามรอบทีจ่ะ
ประกาศให้
ทราบเพิ่มเติม
ทาง www.tbs. 

tu.ac.th 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี
มธ. ศูนย์รังสิต  

02022010 บริหารธุรกิจบัณฑิต  
02031010 หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบญัชีและบริหารธุรกิจ (ศึกษาที่ทา่พระจันทร์)  

02021020 โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (ศึกษาทีท่่าพระจนัทร์) *  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 07.30 น. 
 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี
มธ. ท่าพระจันทร์  

 คณะรัฐศาสตร์    
03012010 รัฐศาสตรบัณฑติ (การเมืองการปกครอง)  

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

เวลา 08.00-08.30 น. 
ห้องคอมมอนรูม 

ชั้น 1 

ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต 

03032010 รัฐศาสตรบัณฑติ (การระหว่างประเทศ)  
03042010 รัฐศาสตรบัณฑติ (บริหารรัฐกิจ)  
03041020 รัฐศาสตรบัณฑติ (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (ภาคภาษาอังกฤษ)  

(ศึกษาที่ทา่พระจันทร์) * 
วันอาทิตย์ที ่10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

เวลา 08.30 น. 
ห้อง ร.102 

ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์  
มธ. ท่าพระจันทร์ 

 คณะเศรษฐศาสตร์    
04012010 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  วันเสาร์ที่ 9 มถิุนายน 2561 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
เวลา 08.00 น. อาคารเดือน บุนนาค 

คณะเศรษฐศาสตร์  มธ. ศูนย์รังสิต 
04011020 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ทา่พระจนัทร์) *  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 

เวลา 07.30 – 16.00 น. 
เวลา 07.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    
05012010 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
เวลา 08.30 น.  ชั้น 3 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

05013030 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ ศูนย์ลําปาง (ศึกษาที่ศูนย์ลาํปาง)  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 น.  อาคารเรียนรวม 5 ชั้น  
มธ. ศูนย์ลําปาง  

05021020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการพัฒนา) (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
(ศึกษาที่ทา่พระจันทร์) * 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561  
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

เวลา 08.30 น.  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มธ. ท่าพระจันทร์ 

 คณะศิลปศาสตร์   
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 08.00 – 12.00 น. 

    

06052010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)   
 
 
 
 
 

เวลา 08.00 น. 

 
 
 
 
 
 
อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต 

06022010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  

06032010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวตัิศาสตร์)  

06102010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)  

06042010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)  

06072010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

06092010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)  

06112010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุน่)  

06142010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)  

06132010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)  

06152010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษารัสเซยี)  

06062010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)  

06082010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  

06122010 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)  
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รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์

06171020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศ้ึกษา) (ศึกษาที่ทา่พระจันทร์) * วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. คณะศิลปศาสตร์  มธ. ท่าพระจนัทร์ 

06182020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) *  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. คณะศิลปศาสตร์  มธ. ศูนย์รังสติ 

06161020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ-อเมริกันศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ)  
(ศึกษาที่ทา่พระจันทร์)* 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. คณะศิลปศาสตร์  มธ. ท่าพระจนัทร์ 

06192020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) (หลักสตูรนานาชาติ) *  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์  
มธ. ศูนย์รังสิต 

06201020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศคดีศึกษา) (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)  
(ศึกษาที่ทา่พระจันทร์) * 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. คณะศิลปศาสตร์  มธ. ท่าพระจนัทร์ 

 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน *    
07022020 วารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อมวลชนศึกษา) (ภาคภาษาอังกฤษ)อาจมีการเปลี่ยนชื่อ 

สาขาเปน็ สื่อศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) ซึ่งอยู่ระหว่างการอนมุัตขิองมหาวิทยาลัย 
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 
 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. ห้อง MC 410 ชั้น 4 อาคาร
ปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media 
Training Center) มธ. ศูนย์รังสิต 

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
08012010 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
เวลา 08.30 – 
10.30 น. 

ห้องออดิทอเรียม 1ชั้น 1 
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติมธ.ศูนย์รังสิต 

08022020 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต (การวิจัยทางสังคม) *  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 

เวลา 13.00-
14.30 น. 

ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 1 
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์

 คณะศิลปกรรมศาสตร์    
15012010 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน)  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
เวลา 08.30 น. ห้องนาฏศิลป์สากล ชั้น 2  

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต 

15022010 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกสิ่งทอ/แฟชั่น)  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. ห้องแพทเทิร์น ชั้น 3  
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ *    
30012020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์)  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป 

อาคารบรรยายรวม 1 (บร.1) 
มธ. ศูนย์รังสิต 

 วิทยาลัยนวัตกรรม *    
23021020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสูตรนานาชาติ)(ศึกษาที่ทา่พระจนัทร์) 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

เวลา 09.30 น. 
วิทยาลัยนวัตกรรม  
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชัน้ 4 
มธ. ท่าพระจันทร์ 

23011020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)  
(ศึกษาที่ทา่พระจันทร์) 

23031020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทลั) (ศึกษาที่ทา่พระจนัทร์)               

 วิทยาลัยสหวิทยาการ *    
24041020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์) ท่าพระจันทร์  วันเสาร์ที ่9 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
เวลา 08.30 น. ห้อง 202 วิทยาลัยสหวิทยาการ  

มธ. ท่าพระจันทร์ 

24043030 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์) ศูนยล์ําปาง  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 - 
09.00 น. 

ห้อง 3314 (ตรวจเอกสาร) 
ห้อง 3303 (ห้องสอบสัมภาษณ์)
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 
มธ. ศูนย์ลําปาง  
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รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์
 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ *    
27011020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ทา่พระจันทร์)  

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. 
ณ ห้อง 205  
อาคาร

อเนกประสงค์ 3 
วิทยาลัย

นานาชาตปิรีดี 
พนมยงค์ 

ห้อง 202 203 และ204  
อาคารอเนกประสงค์ 3 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  
27031020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเดียศึกษา) (หลักสูตรนานาชาต)ิ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)  ห้อง 207 208 209 

อาคารอเนกประสงค์ 3 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

27041020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา) (หลักสูตรนานาชาต)ิ (ศึกษาทีท่่าพระจนัทร์)  ห้อง 207 208 209 
อาคารอเนกประสงค์ 3 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
09052010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  

วันอาทิตย์ที ่10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 – 
11.00 น. 

อาคารบรรยายรวม 5 มธ. ศูนย์รังสิต 

09082010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยเีพื่อการพัฒนายั่งยนื)  
09092010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยกีารเกษตร)  
09012010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
09042010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  
09032010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)  
09112010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
09102010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  
09122010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
09142010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ)  
09152010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  
09162010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่ทอ)  
09172010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)  
09182010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์)  
09013010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)  วันอาทิตย์ที ่10 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
เวลา 08.30 – 
11.00 น. 

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น  
มธ. ศูนย์ลําปาง 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์

09252020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการประกันภัย) *  

วันอาทิตย์ที ่10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 – 
11.00 น. 

อาคารบรรยายรวม 5 มธ. ศูนย์รังสิต 

09182020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ) (ตรีควบโท) *  

09282020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) *  

09292020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) *  

09272020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) *  

09262020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ) (หลักสูตรนานาชาติ) * 

09222020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล) (หลักสตูรนานาชาติ) * 

09192020 วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยดีิจิทัลแนวสร้างสรรค์) (หลักสูตรนานาชาติ) *  

09312010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 

09322010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยพีลังงานชวีภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ) 

09302020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวตักรรมข้อมูล) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
10052010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

วันอาทิตย์ที ่10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.30 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 – 
10.30 น. 

อาคารอํานวยการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มธ. ศูนย์รังสิต 

10072010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)  

10092010 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

10002021 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *  

10002020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) *  

10202020 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมยานยนต์ (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) *  

 คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ *    
29022020 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
เวลา 08.00 น. 

 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  
 (ปิยะชาติ 2) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์

 คณะสหเวชศาสตร์    
12012010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
เวลา 08.30 น. ห้องประชุม 963 ชั้น 9 

อาคารปิยชาต ิมธ. ศูนย์รังสิต 

12022010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาํบัด)  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. ห้องประชุมชัน้ 6 อาคารปิยชาต ิ
มธ. ศูนย์รังสิต 

12072020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนคิ) (กลุ่มที่ไม่ขอรับทนุ รับนักศึกษาจากทั่วประเทศ) *  วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. ห้องประชุม 959 ชั้น 9  
อาคารปิยชาต ิมธ. ศูนย์รังสิต 12082020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนคิ) (กลุ่มที่ขอรับทุน รับนักศึกษาในพื้นที่) *  

 คณะพยาบาลศาสตร์    
14012010 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มทีไ่ม่ขอรับทุน)  

วันอาทิตย์ที ่10 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. 
ห้อง 221–225 อาคารปิยชาต ิ
มธ. ศูนย์รังสิต 

14022010 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มทีข่อรับทุน)  

14012020 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) *  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง *    
16012020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)   

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 – 
09.30 น. 

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง  มธ. ศูนย์รังสติ 

16032020 สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต  

16042020 การผังเมืองบัณฑิต  

16052020 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

16022020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)  

16062020 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาต)ิ  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

เวลา 08.30 – 
09.00 น. 

ห้อง 615 ชั้น 6 อาคาร 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง  มธ. ศูนย์รังสติ 

16072020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

เวลา 09.30 – 
10.00 น. 

ห้อง 606 ชั้น 6 อาคาร 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
และการผังเมือง  มธ. ศูนย์รังสติ 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์

 คณะสาธารณสุขศาสตร์    
17062010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

วันเสาร์ที ่9 มิถุนายน 2561 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 
ห้องบรรยาย 217 และ 218 
อาคารปิยชาต ิชัน้ 2  มธ. ศูนยร์ังสิต 

17072010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)  

17082010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ)  อาจมีการเปลี่ยนชื่อ 
สาขาเปน็ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัตขิองมหาวิทยาลัย 

17063010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาที่ศูนย์ลาํปาง)  
วันเสาร์ที ่9 มิถุนายน 2561 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 

เวลา 08.00 น. 
ห้องบรรยาย 3210 และ 3211 
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น  ชัน้ 2 
มธ. ศูนย์ลําปาง 

17073010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิง่แวดล้อม) (ศึกษาที่ศูนย์ลาํปาง)  

17053010 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาที่ศูนย์ลําปาง)  

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร หลักสูตรนานาชาติ *    
22012020 กลุ่มที่ 1 สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา

สาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 
 

วันเสาร์ที ่9 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

เวลา 08.30 น. 
อาคารอํานวยการ สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร  มธ. ศูนย์รังสติ 

22022020 กลุ่มที่ 2 สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

22032020 กลุม่ที่ 3 สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

22042020 กลุ่มที่ 4 สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร อาจมีการเปลี่ยนชื่อสาขาเปน็ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจมีการเปลี่ยนชื่อสาขาเป็น วศิวกรรมอุตสาหการและ
ระบบโลจิสติกส์ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติของมหาวิทยาลัย 

 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา *    
28012020 ศิลปศาสตรบัณฑิต (โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม) (หลักสูตรนานาชาต)ิ  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 

เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 
เวลา 09.30 - 
10.00 น. 

ห้อง 4019 ชั้น 4 อาคารเรียน 
และปฏิบตัิการรวม (ปิยะชาติ 2)   
มธ. ศูนย์รังสิต 
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รหัส คณะ/สาขาวิชา วัน/เวลาสอบสัมภาษณ ์ การรายงานตัว สถานที่สอบสัมภาษณ ์

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ *    
29032020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก) (หลักสูตรนานาชาติ) 

 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  
(ปิยะชาติ 2) ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสติ 

29042020 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยทีางคลนิิก) (หลักสูตรนานาชาต)ิ เวลา 08.00 น. 

29052020 การแพทยแ์ผนจนีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  

หมายเหตุ : 
1. * เป็นโครงการบริการสงัคม (โครงการพิเศษ) / หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชัน้ปริญญาตรีสูงกว่าโครงการปกต ิ
2. สําหรับคณะที่ไมไ่ด้ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวทิยาลัยกําหนดจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิตทั้งหมดยกเว้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

(ภาคภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต 2 ปีการศึกษาแรกและศูนย์พัทยา 2 ปีการศึกษาหลัง 


