กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา
คณะเทคนิคกำรแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะพยำบำลศำสตร์

คณะสำธำรณสุขศำสตร์
สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัย

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วัน/เดือน/ปี

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

11 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
13.00 - 16.30 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

11 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
09.00 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

เวลา

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้องประชุมสานักงานคณบดี ชั้น 2
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

และความปลอดภัย (โครงการพิเศษ)
คณะเภสัชศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ)

สถานที่สัมภาษณ์

ห้องประชุมสัมมนา 2 ชั้น 2
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
(รายงานตัวก่อนสัมภาษณ์ เวลา 08.00 น.)
ห้องPH1303 อาคารอรุณ จิรวัฒนกุล ชั้น 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ห้องPH1304 อาคารอรุณ จิรวัฒนกุล ชั้น 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ห้องPH 1303และ 1304 อาคารอรุณ จิรวัฒนกุล ชั้น 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

11 มิ.ย. 61

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

09.00 น.เริ่มสัมภาษณ์

ของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ชั้น 4 อาคาร 3 (ตึกสีส้ม)
คณะเภสัชศาสตร์

(เรียงตามลาดับประกาศรายชื่อ)

คณะเภสัชศำสตร์ (โครงกำรพิเศษ หลักสูตรนำนำชำติ)

11 มิ.ย. 61

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

09.00 น.เริ่มสัมภาษณ์

ของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ชั้น 4 อาคาร 3 (ตึกสีส้ม)
คณะเภสัชศาสตร์

(เรียงตามลาดับประกาศรายชื่อ)

1

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฎวิทยา

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา

คณะเกษตรศำสตร์

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ห้อง 8003 , ห้องประชุม 4 อาคาร 8
คณะเกษตรศาสตร์

ห้อง 8003 , ห้องประชุม 4 อาคาร 8
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้อง 8003 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาการประมง

10 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ห้องประชุม 4 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์

2

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน
วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดตรวจร่างกาย
เวลา

คณะวิทยำศำสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา
ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC 03 ชั้น 1 (ภาควิชาชีววิทยา)

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC 04 ชั้น 3 (ภาควิชาเคมี)

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC 07 ชั้น 3 (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 7208

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ตึก SC 07 ชั้น 3 (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 7208

สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาสถิติ

11 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61

08.30 - 13.00 น.

ตึก SC 08 ชั้น 5 ห้อง 8505 ชั้น 5

08.30 - 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์
ตึก SC 06 ชั้น 5 (ภาควิชาสถิต)ิ ห้อง 6502
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาวิทยาการคอมฯ)
ตึก SC 06 ชั้น 6

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาวิทยาการคอมฯ)
ตึก SC 06 ชั้น 6
3

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา
ตึก SC 06 ชั้น 3 (ภาควิชาวิทยาการคอมฯ)
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.00 น.

ตึก SC 06 ชั้น 3 (ภาควิชาวิทยาการคอมฯ)
คณะวิทยาศาสตร์

(โครงการพิเศษ)
11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC 07 ชั้น 1 (ภาควิชาจุลชีวฯ)

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 7111 - 7112

สาขาวิชาชีวเคมี

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ตึก SC 06 ชั้น 3
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.00 น.

ตึก SC 06 ชั้น 3
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC.06 ชั้น 5 (ภาควิชาสถิต)ิ ห้อง 6502
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC08 ห้อง 8504 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ตึก SC 07 ชั้น 3 (ภาควิชาชีวเคมี)
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 7324 และ 7323

4

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา

คณะเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้องประชุมหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

4 มิ.ย. 61

13.00 - 16.30 น.

ห้องประชุมหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี

ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เท่านั้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น.

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.30 น.

ของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ห้องสัมมนา 1 และ 2
ม.ขอนแก่น

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาออกแบบ

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน
วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดตรวจร่างกาย
เวลา

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา

คณะศึกษำศำสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์)

10 มิ.ย. 61 08.30 - 16.30 น.

สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์)

10 มิ.ย. 61

08.30 - 16.30 น.

สาขาวิชาพลศึกษา

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.30 น.

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (วิทย์)

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.30 น.

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์)

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.30 น.

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง ED 1217

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง ED 1255

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง
ED 1218 ชั้น 2

ให้ผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ เวลำ 08.00 - 09.30 น. ณ หน้ำห้องประชุมสำยสุรี จุติกลุ ชั้น 2 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

6

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

ห้อง 4-A6 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 5-C2 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 5-A1 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 4-A6 อาคาร HS 01
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้อง 5-A5 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
(แผน A)

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 4A1-3 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
(แผน B)

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

ห้องหอประวัติ อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา
ห้อง 5A4 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 5A1 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคม *

11 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

ห้อง 5A5 อาคาร HS 01

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 4A1-3 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา **

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 5A4 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศำสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

รำยงำนตัว คณะนิติศาสตร์
11 มิ.ย. 61

ณ ห้องบรรยาย 4

เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)
สาขาวิชานิติศาสตร์
เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล สัมภำษณ์ ห้องบรรยาย 2 ,3
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

* สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม

8

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น.

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
วิชาเอกการเงิน

ห้อง2303 ชั้น 3 อาคาร BS 02
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

วิชาเอกการจัดการ

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น.

ห้อง2304 ชั้น 3 อาคาร BS 02
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

บัญชีบัณฑิต

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้อง2305 ชั้น 3 อาคาร BS 02
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น.

ห้อง1307 ชั้น 3 อาคาร BS 01
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น.

ห้อง1308 ชั้น 3 อาคาร BS 01
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

วิชาเอกการตลาด

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น.

คณะเศรษฐศำสตร์

ห้อง1309 ชั้น 3 อาคาร BS 01
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น
ห้อง 1402,1403 ชั้น 4 อาคาร 1
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

11 มิ.ย. 61

08.30 - 16.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้อง 1404 ชั้น 4 อาคาร 1
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น
9

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย
วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

วัน/เดือน/ปี

เวลา

เวลา

สาขาวิชาทัศนศิลป์

11 มิ.ย. 61

09.00 - 12.00 น.

วิชาดุยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์อีสาน

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 ชั้น 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

คณะศิลปกรรมศำสตร์
ห้องประชุมดอกศิลป์ 2 ชั้น 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ห้องโสมส่องแสง (ชั้น 1)
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์)
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์)

COLA 202 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ม.ขอนแก่น
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์)

COLA 203 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ม.ขอนแก่น

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ห้อง COLA 204 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์)
สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์)

ม.ขอนแก่น
10

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วัน/เดือน/ปี

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.00 น.

11 มิ.ย. 61

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
13.00 - 16.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา

วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ
สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

11 มิ.ย. 61

ทุกสาขาวิชา รายงานตัว
เวลา 13.00 - 13.30 น. เท่านั้น

13.00 - 16.00 น.

ตึกหอสมุด ชั้น 9 วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.00 น.

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

11 มิ.ย. 61

13.00 - 16.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

11

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน

รายละเอียดตรวจร่างกาย

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 มิ.ย. 61

08.00 - 15.00 น.

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา

วิทยำเขตหนองคำย
คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอการเงินธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

11 มิ.ย. 61

คณะบริหารธุรกิจ

13.00 - 15.00 น.

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

08.30 - 12.00 น.

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

ห้องปฏิบัติการการโรงแรม

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

อาคารเรียนรวม ชั้น 1
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

11 มิ.ย. 61

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

13.00 - 15.00 น.

เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.

ห้องปฏิบัติการการโรงแรมอาคารเรียนรวม ชั้น 1
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
12

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน
วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ

รายละเอียดตรวจร่างกาย
วัน/เดือน/ปี

เวลา

13.00 - 15.00 น.
11 มิ.ย. 61

08.30 - 15.00 น.
ห้อง NK 2217

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ

11 มิ.ย. 61

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ

11 มิ.ย. 61

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ

08.30 - 12.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

อาคารเรียนรวม ชั้น 2

13.00 - 15.00 น.

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

08.30 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.

11 มิ.ย. 61

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

08.30 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.

11 มิ.ย. 61

08.30 - 15.00 น.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ห้อง NK 2217
11 มิ.ย. 61

สาขาวิชานิติศาสตร์เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

สถานที่สัมภาษณ์

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

อาคารเรียนรวม ชั้น 2

13.00 - 15.00 น.

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

08.30 - 15.00 น.

สาขาวิชานิติศาสตร์เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)
13

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คณะ / สาขาวิชา

สัมภาษณ์

ลาดับที่ จานวนคน
วัน/เดือน/ปี

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์(ศิลป์)
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการจัดการธุรกิจ

รายละเอียดตรวจร่างกาย
เวลา

วัน/เดือน/ปี

สถานที่สัมภาษณ์

เวลา

08.30 - 12.00 น.
11 มิ.ย. 61
13.00 - 15.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

11 มิ.ย. 61

08.30 - 12.00 น.

ห้อง NK 2217
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

13.00 - 15.00 น.
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