กาหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ให้ผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์นาบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง , ใบแสดงผลการเรียน, ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก และเอกสารที่คณะ/สาขาวิชา/โครงการ
ได้กาหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
คณะ/สาขา

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี

เวลา

สถานที่

คณะมนุษยศาสตร์
00440101101 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ (HB 01-006) อาคาร HB 3 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์

00440101201 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศิลป์)

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ (HB 01-006) อาคาร HB 3 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์

00440102102 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ศิลป์)
00440104104 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440105105 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440106112 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440108108 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440109109 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440109209 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440110110 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440111111 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440112113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440113115 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อาคาร HB 5 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์
09:00-12:00 ห้องประชุมภาควิชาประวัติศาสตร์ (HB 2110/1) อาคาร HB 2 ชั้น 1
คณะมนุษยศาสตร์
09:00-12:00 ห้อง HB 5320 ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ อาคาร HB 5 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้อง HB 5330 และ HB 5340 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ อาคาร HB 5 ชั้น 3
คณะมนุษยศาสตร์
09:00-12:00 ห้องประชุมภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB 5 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้อง HB 1310, HB 1340 และ HB 13301 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้อง HB 1310, HB 1340 และ HB 13301 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้อง HB 2200 อาคาร HB 2 ชั้น 2 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องประชุมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาคาร HB 2 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้อง HB 7801 และ HB 7802 อาคาร HB 7 ขั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องประชุมภาควิชาการท่องเที่ยว อาคาร HB 5 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

คณะ/สาขา
00440114117 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440192115 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440193113 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ
(วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
คณะวิจิตรศิลป์
00440308109 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ (ศิลป์)
00440304104 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00440305105 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ (วิทย์-คณิตฯ)
00440305205 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ (ศิลป์)
00440306107 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (ศิลป์)
00440307108 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
(วิทย์-คณิตฯ)
00440309111 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
(ศิลป์)
00440302102 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม (ศิลป์)
00440308209 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ (วิทย์-คณิตฯ)
00440301110 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ (วิทย์-คณิตฯ)
00440303103 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม (วิทย์-คณิตฯ)
คณะสังคมศาสตร์
00440401101 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)
00440403103 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(วิทย์-คณิตฯ)
00440403203 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(ศิลป์)
00440401201 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ศิลป์)
00440407109 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (วิทย์-คณิตฯ)
00440407209 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ศิลป์)

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 62

เวลา
สถานที่
09:00-12:00 ห้องประชุมสาขาวิชาภาษาบาลีฯ (HB 2303) อาคาร HB 2 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องประชุมภาควิชาการท่องเที่ยว อาคาร HB 5 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้อง HB 7801 และ HB 7802 อาคาร HB 7 ขั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3 ห้อง FB 1308

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
09:00-12:00 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
09:00-12:00 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3
อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3
อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3
อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3
อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2
อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3

ห้อง FB 1307
ห้อง FB 1302
ห้อง FB 1303
ห้อง FB 1303
ห้องสตูดิโอศิลปะการถ่ายภาพ 3
ห้องบรรยายภาควิชาสื่อศิลปะฯ

อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3 ห้อง FB 1307
อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 3 ห้อง FB 1307
อาคารปฏิบตั ิการออกแบบ ชั้น 3 ห้อง 9B
อาคารเรียนประติมากรรม ชั้น 2 ห้อง SCUB 201

คณะ/สาขา
คณะวิทยาศาสตร์
00440502100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา
สัตววิทยา (วิทย์-คณิตฯ)
00440501100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี
และชีวเคมีเทคโนโลยี (วิทย์-คณิตฯ)
00440503100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
(วิทย์-คณิตฯ)
00440504104 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวทิ ยา (วิทย์-คณิตฯ)
00440505113 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวทิ ยา (วิทย์-คณิตฯ)
00440506100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
(วิทย์-คณิตฯ)
00440507103 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(วิทย์-คณิตฯ)
00440508314 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
(วิทย์-คณิตฯ)
00440571415 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) (วิทย์-คณิตฯ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
00440601101 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(วิทย์-คณิตฯ)
00440602102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(วิทย์-คณิตฯ)
00440603103 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(วิทย์-คณิตฯ)
00440604104 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(วิทย์-คณิตฯ)
00440605105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(วิทย์-คณิตฯ)
00440606106 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
(วิทย์-คณิตฯ)

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี

เวลา

สถานที่

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 62

09:00-12:00 ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1 มิ.ย. 62

08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

คณะ/สาขา
00440608108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(วิทย์-คณิตฯ)
00440671110 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)
00440680105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)
00440690105 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)
00440691104 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)
00440692108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)
00440693102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)
คณะเกษตรศาสตร์
00440801101 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
(วิทย์-คณิตฯ)
00440802102 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์
กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ (วิทย์-คณิตฯ)
คณะเภสัชศาสตร์
00441001101 คณะเภสัชศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

1 มิ.ย. 62

เวลา
สถานที่
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-12:00 ประชุมผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้อง AB5-403 และ
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.15 – 12.00 น. ณ ห้อง AB5-401 และ AB5-402 ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์
08:30-12:00 ประชุมผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้อง AB5-403 และ
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.15 – 12.00 น. ณ ห้อง AB5-401 และ AB5-402 ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์
08:30-16:00

- เวลา 08.30 น. ตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารศรีพฒ
ั น์
คณะแพทยศาสตร์ (มีค่าใช้จ่าย 930 บาท)
- เวลา 10.30 น. ทดสอบสุขภาพจิต ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารศรีพฒ
ั น์
คณะแพทยศาสตร์
- เวลา 12.30-13.30 น. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องพวงคราม ชั้น 2
อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ (แสดงบัตรประจาตัวประชาชน)
- เวลา 13.30-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ห้อง Counselling และ
ห้องพวงชมพู ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

คณะ/สาขา
คณะเทคนิคการแพทย์
00441102102 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
(วิทย์-คณิตฯ)

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 62

00441101101 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
(วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00441103103 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
(วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00441104104 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
(วิทย์ -คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

คณะพยาบาลศาสตร์
00441201101 คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

เวลา

สถานที่

08:00-16:30 ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคาร1
คณะเทคนิคการแพทย์
ตรวจเอกสาร เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมคณะเทคนิค
การแพทย์-พยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคนิคการแพทย์พยาบาลศาสตร์
08:00-16:30 ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคาร1
คณะเทคนิคการแพทย์
ตรวจเอกสาร เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมคณะเทคนิค
การแพทย์-พยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคนิคการแพทย์พยาบาลศาสตร์
08:00-16:30 ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคาร1
คณะเทคนิคการแพทย์
ตรวจเอกสาร เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมคณะเทคนิค
การแพทย์-พยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคนิคการแพทย์พยาบาลศาสตร์
08:00-16:30 ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคาร1
คณะเทคนิคการแพทย์
ตรวจเอกสาร เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมคณะเทคนิค
การแพทย์-พยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมคณะเทคนิคการแพทย์พยาบาลศาสตร์
08:30-16:30 ตรวจสุขภาพ
เวลา 08.30-10.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะแพทยศาสตร์
ทดสอบสุขภาพจิต
เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
คณะแพทยศาสตร์

คณะ/สาขา

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี

00441280101 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
00441301101 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00441302102 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00441303104 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00441304105 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

เวลา

สถานที่
รายงานตัว กรอกแบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์ และตรวจเอกสาร
เวลา 12.45-13.15 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศ ห้องโถง
ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
08:30-16:30 ตรวจสุขภาพ
เวลา 08.30-10.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะแพทยศาสตร์
ทดสอบสุขภาพจิต
เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
คณะแพทยศาสตร์
รายงานตัว กรอกแบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์ และตรวจเอกสาร
เวลา 12.45-13.15 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศ ห้องโถง
ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
08:00-12:00 สานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
08:00-12:00 สานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
08:00-12:00 สานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
08:00-12:00 สานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์

คณะ/สาขา
00441305103 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
(วิทย์-คณิตฯ)
00441306106 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทางทะเล (วิทย์-คณิตฯ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
00441401101 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)

คณะบริหารธุรกิจ
00441590100 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00441501100 คณะบริหารธุรกิจ (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
00441502101 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
หลักสูตรสามภาษา (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
คณะเศรษฐศาสตร์
00441601101 คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)
00441601201 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศิลป์)
00441602101 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา
(วิทย์-คณิตฯ)
00441602201 คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา (ศิลป์)
00441671101 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)
00441671201 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
00441701101 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตร 5 ปี (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

เวลา
สถานที่
08:00-12:00 สานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
08:00-12:00 สานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์

1 มิ.ย. 62

07:00-16:00 ณ ห้อง B203 และห้องประชุม B205(Teleconference)
อาคาร B ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์
โดยในภาคเช้า เวลา 07.00 -12.00 น. ผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับ
การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

08:30-13:30 ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
08:30-13:30 ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
13:30-16:30 ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

08:00-12:00 ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 1 ตึก1 คณะเศรษฐศาสตร์
08:00-12:00 ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 1 ตึก1 คณะเศรษฐศาสตร์
08:00-12:00 ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 1 ตึก1 คณะเศรษฐศาสตร์

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

08:00-12:00 ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 1 ตึก1 คณะเศรษฐศาสตร์
08:00-12:00 ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 1 ตึก1 คณะเศรษฐศาสตร์
08:00-12:00 ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 1 ตึก1 คณะเศรษฐศาสตร์

1 มิ.ย. 62

08:30-11:30 เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 - 11.30 น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะ/สาขา
00441702102 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตร 4 ปี (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
คณะการสื่อสารมวลชน
00441801101 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
(วิทย์-คณิตฯ)

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 62

เวลา
สถานที่
08:30-11:30 เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 - 11.30 น. สอบสัมภาษณ์
สถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 มิ.ย. 62

08:00-12:00 1. รายงานตัวเวลา 8.00 – 9.00 น. ณ ห้อง MCB 2101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะการสื่อสารมวลชน
2. สอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง MCB 2203 และ 2205 ชั้น 2
อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
08:00-12:00 1. รายงานตัวเวลา 8.00 – 9.00 น. ณ ห้อง MCB 2101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะการสื่อสารมวลชน
2. สอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง MCB 2203 และ 2205 ชั้น 2
อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
08:00-12:00 1. รายงานตัวเวลา 8.00 – 9.00 น. ณ ห้อง MCB 2101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะการสื่อสารมวลชน
2. สอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง MCB 2203 และ 2205 ชั้น 2
อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
08:00-12:00 1. รายงานตัวเวลา 8.00 – 9.00 น. ณ ห้อง MCB 2101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะการสื่อสารมวลชน
2. สอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง MCB 2203 และ 2205 ชั้น 2
อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
08:00-12:00 1. รายงานตัวเวลา 8.00 – 9.00 น. ณ ห้อง MCB 2101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะการสื่อสารมวลชน
2. สอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง MCB 2203 และ 2205 ชั้น 2
อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
08:00-12:00 1. รายงานตัวเวลา 8.00 – 9.00 น. ณ ห้อง MCB 2101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะการสื่อสารมวลชน
2. สอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง MCB 2203 และ 2205 ชั้น 2
อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

00441801201 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
(ศิลป์)

1 มิ.ย. 62

00441802101 คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา
(วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00441802201 คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา (ศิลป์)

1 มิ.ย. 62

00441802102 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทลั
(วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00441802202 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทลั (ศิลป์)

1 มิ.ย. 62

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
00441901104 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา
การเมืองและการปกครอง (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)

1 มิ.ย. 62

08:30-12:00 ห้อง PSB 1201 ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะ/สาขา
00441902102 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)
00441902202 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป์)
00441903103 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (วิทย์-คณิตฯ/ศิลป์)
คณะนิติศาสตร์
00442091101 คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (วิทย์-คณิตฯ)
00442091201 คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (ศิลป์)
00442001101 คณะนิติศาสตร์ (วิทย์-คณิตฯ)
00442001201 คณะนิติศาสตร์ (ศิลป์)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
00442101107 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกต์ (วิทย์-คณิตฯ)

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 62

เวลา
สถานที่
08:30-12:00 ห้อง PSB 1207 ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

1 มิ.ย. 62

08:30-12:00 ห้อง PSB 1207 ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

1 มิ.ย. 62

08:30-12:00 ห้อง PSB 1204 ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62

09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00

1 มิ.ย. 62

08:30-12:00 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. ห้อง 113 ชั้น
1
2. สอบสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 213 - 218 ชั้น 2
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
08:30-12:00 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. ห้อง 113
ชั้น 1
2. สอบสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 213 - 218 ชั้น 2
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
08:30-12:00 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. ห้อง 113 ชั้น
1
2. สอบสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 213 - 218 ชั้น 2
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
08:30-12:00 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. ห้อง 113 ชั้น
1
2. สอบสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 213 - 218 ชั้น 2
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

00442102102 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00442171103 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00442101207 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกต์ (ศิลป์)

1 มิ.ย. 62

ห้องเรียน LB 1201 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์
ห้องเรียน LB 1201 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์
ห้องเรียน LB 1201 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์
ห้องเรียน LB 1201 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

คณะ/สาขา
00442102202 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการ
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศิลป์)

สอบสัมภาษณ์
วัน เดือน ปี
1 มิ.ย. 62

00442104106 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทลั เกม
(วิทย์-คณิตฯ)

1 มิ.ย. 62

00442104206 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาดิจิทลั เกม
(ศิลป์)

1 มิ.ย. 62

เวลา
สถานที่
08:30-12:00 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. ห้อง 113 ชั้น
1
2. สอบสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 213 - 218 ชั้น 2
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
08:30-12:00 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. ห้อง 113 ชั้น
1
2. สอบสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 213 - 218 ชั้น 2
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
08:30-12:00 1. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. ห้อง 113 ชั้น
1
2. สอบสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 213 - 218 ชั้น 2
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

