กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

วัน/เดือน/ปี
คณะเทคนิคกำรแพทย์
สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
สำขำวิชำกำยภำพบำบัด

14 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62

คณะพยำบำลศำสตร์

13 พ.ค. 62

คณะสำธำรณสุขศำสตร์
สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม
สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

13 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62

สำขำวิชำเอกคู่อนำมัยสิ่งแวดล้อม
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
คณะเภสัชศำสตร์

13 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
เวลำ

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

09.00 - 12.00 น. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 2
มาตรวจร่างกายที่คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุมสานักงานคณบดี ชั้น 2
ในวันที่ 14 พ.ค. 62
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
08.30 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 1
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
(รายงานตัวก่อนสัมภาษณ์ เวลา 07.30 น.)
ห้อง PH 1303 อาคารอรุณ จิรวัฒนกุล ชั้น 3
09.00 - 12.00 น.
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
09.00 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้อง PH 1303 อาคารอรุณ จิรวัฒนกุล ชั้น 3
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
09.00 - 12.00 น.
ห้อง PH 1304 อาคารอรุณ จิรวัฒนกุล ชั้น 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้องลงทะเบียน หอประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1
09.00 น.เริ่มสัมภาษณ์
ของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เรียงตามลาดับประกาศรายชื่อ)
ห้องสัมภำษณ์ ชั้น 2 อาคาร 3 (ตึกสีส้ม)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศำสตร์
สัตวแพทยศำสตร์โครงกำรตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะสัตวแพทยศำสตร์

13 พ.ค. 62

สถำนที่สัมภำษณ์

09.00 - 12.00 น.

13 พ.ค. 62

13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมวิฬาร์ กองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคา
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

เวลำ

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกกีฎวิทยำ

13 พ.ค. 62

08.30 - 11.00 น.

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกโรคพืชวิทยำ

13 พ.ค. 62

08.30 - 11.00 น.

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
วิชำเอกปฐพีศำสตร์และสิ่งแวดล้อม

13 พ.ค. 62

08.30 - 11.00 น.

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชสวน

13 พ.ค. 62

08.30 - 11.00 น.

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกพืชไร่

13 พ.ค. 62

08.30 - 11.00 น.

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรเกษตร
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ วิชำเอกสัตวศำสตร์

13 พ.ค. 62

08.30 - 11.00 น.

13 พ.ค. 62

13.00 - 15.00 น.

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร

13 พ.ค. 62

13.00 - 15.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้อง 8003 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์

สำขำวิชำกำรประมง

13 พ.ค. 62

13.00 - 15.00 น.

คณะเกษตรศำสตร์

ห้อง 8003 , ห้องประชุม 4 อาคาร 8

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

คณะวิทยำศำสตร์
สำขำวิชำชีววิทยำ

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

คณะเกษตรศาสตร์

ห้อง 8003 , ห้องประชุม 4 อาคาร 8
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะเกษตรศาสตร์
ห้องประชุม 4 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์
ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ตึก SC 03 ชั้น 1 (ภาควิชาชีววิทยา)
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์

สำขำวิชำเคมี

สำขำวิชำคณิตศำสตร์

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC 04 ชั้น 3 (ภาควิชาเคมี)

13 พ.ค. 62

13.00 - 16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ตึก SC 07 ชั้น 3 (ภาควิชาคณิตศาสตร์)

13 พ.ค. 62

13.00 - 16.30 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 7208
2

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

สำขำวิชำฟิสิกส์
สำขำวิชำสถิติ

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC 07 ชั้น 3 (ภาควิชาคณิตศาสตร์)

13 พ.ค. 62

13.00 - 16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 7208

13 พ.ค. 62

08.30 - 13.00 น.

ตึก SC 08 ชั้น 5 ห้อง 8506 ชั้น 5

08.30 - 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์
ตึก SC 06 ชั้น 5 (ภาควิชาสถิต)ิ ห้อง 6502

13 พ.ค. 62

วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

เวลำ

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาวิทยาการคอมฯ)
ตึก SC 06 ชั้น 6 - 7

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC 06 ชั้น 3 (ภาควิชาวิทยาการคอมฯ)
คณะวิทยาศาสตร์

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ตึก SC 07 ชั้น 1 (ภาควิชาจุลชีวฯ)

13 พ.ค. 62

13.00 - 16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 7111 - 7112

สำขำวิชำชีวเคมี

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

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

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

สำขำวิชำจุลชีววิทยำ

13 พ.ค. 62

13.00 - 16.30 น. ตึก SC 08 ชั้น 1 ห้อง 8117
08.30 - 12.00 น. (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
13.00 - 16.30 น.
13 พ.ค. 62
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

13 พ.ค. 62

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

สำขำวิชำสำรสนเทศสถิติ

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ตึก SC 06 ชั้น 5 (ภาควิชาสถิต)ิ ห้อง 6502
คณะวิทยาศาสตร์

13 พ.ค. 62

3

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

วัน/เดือน/ปี

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
เวลำ

วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

เวลำ

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ตึก SC 08 ห้อง 8205 ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี

สำขำวิชำวัสดุศำสตร์และนำโนเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิต

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

คณะวิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิชำวิศวกรรมทั่วไป*** (สำขำวิชำวิศวกรรม
โยธำ ,ไฟฟ้ำ,เกษตร,อุตสำหกำร,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม,

ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

เคมี,คอมพิวเตอร์,และระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ)

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม (หลักสูตรนำนำชำติ)

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ

สำขำวิชำวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

สำขำวิชำวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนำนำชำติ)

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

4

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

13 พ.ค. 62

08.30 - 16.30 น.

วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

เวลำ

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์

ห้องประชุม
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สำขำวิชำออกแบบ

13 พ.ค. 62

08.30 - 16.30 น.

ห้องประชุม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศึกษำศำสตร์
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ

13 พ.ค. 62

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้อง ED 1368 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้อง Room 5 ชั้น 1 ลานสีแสด คณะศึกษาศาสตร์

สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้อง Room 4 ชั้น 1 ลานสีแสด คณะศึกษาศาสตร์

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (วิทย์)

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้อง Room 2 ชั้น 1 ลานสีแสด คณะศึกษาศาสตร์

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (ศิลป์)

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้อง Room 4 ชั้น 1 ลานสีแสด คณะศึกษาศาสตร์

สำขำวิชำกำรสอนภำษำญี่ปนุ่ (วิทย์)

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

สำขำวิชำกำรสอนภำษำญี่ปนุ่ (ศิลป์)

13 พ.ค. 62

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ

13 พ.ค. 62

ห้อง Room 3 ชั้น 1 ลานสีแสด คณะศึกษาศาสตร์
08.30 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้อง Room 5 ชั้น 1 ลานสีแสด คณะศึกษาศาสตร์

สำขำวิชำพลศึกษำ

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้อง ED 1255 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้อง Room 2 ชั้น 1 ลานสีแสด
คณะศึกษาศาสตร์

สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ (วิทย์)

5

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ (ศิลป์)

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้มีพนื้ ฐำน
ภำษำอื่นนอกจำกภำษำอังกฤษฯ

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

สำขำวิชำศิลปศึกษำ

วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

เวลำ
ห้อง Room 2 ชั้น 1 ลานสีแสด
คณะศึกษาศาสตร์

ห้อง ED 1315 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาศิลปศึกษารายงาน

ตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00-08.15 น.
ณ ห้อง 1566 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ โดยผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพ ได้แก่
ดินสอ 2 B, EE สี (สีไม้,สีน้า,สีโปสเตอร์,สีเมจิก ฯลฯ
ตามความถนัด) พู่กัน,กระดานรองเขียน ขนาด A3
มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

หมำยเหตุ : ถ้ำผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์คนใดไม่มำรำยงำนตัว
เข้ำสอบสัมภำษณ์ เวลำ 08.30-09.30 น. จะถือ
ว่ำสละสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์ครั้งนี้
หมำยเหตุ : คณะศึกษำศำสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์รำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 09.30 น. ถ้ำไม่มำรำยงำนตัวเข้ำสอบสัมภำษณ์ภำยในเวลำที่กำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรสอบสัมภำษณ์

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุม 5A1 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำขำวิชำภำษำตะวันตก วิชำเอกภำษำฝรั่งเศส

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้อง 4A4
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น.

เลือกสอบฝรั่งเศส/เยอรมัน
สำขำวิชำภำษำตะวันตก วิชำเอกภำษำเยอรมัน
เลือกสอบฝรั่งเศส/เยอรมัน

ห้อง 4C3 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

วัน/เดือน/ปี
สำขำวิชำภำษำตะวันตก วิชำเอกภำษำสเปน
เลือกสอบฝรั่งเศส/เยอรมัน
สำขำวิชำภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำญี่ปนุ่
เลือกสอบภำษำญี่ปนุ่
สำขำวิชำภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำจีน
(แผน A) เลือกสอบภำษำจีน
สำขำวิชำภำษำตะวันออก วิชำเอกภำษำจีน
(แผน B) เลือกสอบภำษำจีน

14 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62

เวลำ
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

เวลำ
ห้อง 5A2 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง 5C1 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.00 - 12.00 น.
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้อง 4A6 อาคาร HS 01
09.00 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น.

ห้องหอประวัติ อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำขำวิชำภำษำไทย

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 5C5 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำขำวิชำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษำ

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 5C2 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้อง 5A3 อาคาร HS 01
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ วิชำเอกพัฒนำสังคม

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 5A4 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำขำวิชำสังคมศำสตร์ วิชำเอกสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ

14 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น.

ห้อง 5A5 อาคาร HS 01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

วัน/เดือน/ปี

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
เวลำ

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

คณะนิติศำสตร์
สำขำวิชำนิติศำสตร์

รำยงำนตัว คณะนิติศำสตร์ ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1

13 พ.ค. 62

เลือกสอบคณิตศำสตร์ (วิทย์)
สำขำวิชำนิติศำสตร์

สถำนที่สัมภำษณ์

สอบสัมภาษณ์

สัมภำษณ์

08.30 - 12.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 2
13 พ.ค. 62

เลือกสอบคณิตศำสตร์ (ศิลป์)

ลงทะเบียน

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้องบรรยาย 1

08.00 - 10.00 น.

* สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

08.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1305 ชั้น 3 อาคาร BS01

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
วิชำเอกกำรเงิน

13 พ.ค. 62

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น
วิชำเอกกำรจัดกำร

13 พ.ค. 62

08.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1306 ชั้น 3 อาคาร BS01
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

บัญชีบัณฑิต

13 พ.ค. 62

08.30 - 16.00 น.

ให้มาตรวจร่างกายที่คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้องประชุม 1311 ชั้น 3 อาคาร BS01
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

วิชำเอกกำรจัดกำรธุรกิจบริกำรและกำรจัดงำน

14 พ.ค. 62

08.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1305 ชั้น 3 อาคาร BS01
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

14 พ.ค. 62

08.30 - 16.00 น.

ห้องประชุม 1306 ชั้น 3 อาคาร BS01
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

8

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ
วิชำเอกกำรตลำด

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

14 พ.ค. 62

08.30 - 16.00 น.

วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

เวลำ

ให้มาตรวจร่างกายที่คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเศรษฐศำสตร์

ห้องประชุม 1311 ชั้น 3 อาคาร BS01
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น
ห้อง 1402 ชั้น 4 อาคาร 1

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

13 พ.ค. 62

08.30 - 16.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

13 พ.ค. 62

08.30 - 16.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ห้อง 1403 ชั้น 4 อาคาร 1
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศำสตร์
สำขำวิชำทัศนศิลป์

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
13 พ.ค. 62

09.00 - 12.00 น. ขอรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้องประชุม ดอกศิลป์ 2 ชั้น 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น
สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์)
สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์)

COLA 202 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ม.ขอนแก่น
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรคลัง (คณิต-วิทย์)

COLA 203 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ม.ขอนแก่น

13 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

ห้อง COLA 204 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรคลัง (คณิต-ศิลป์)
สำขำวิชำกำรจัดกำรงำนช่ำงและผังเมือง (คณิต-วิทย์)

ม.ขอนแก่น
9

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

เวลำ

สำขำวิชำเอกกำรเป็นผู้ประกอบกำรระหว่ำงประเทศ

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

สำขำวิชำเอกธุรกิจสำกล

14 พ.ค. 62

ทุกสาขาวิชา รายงานตัว
เวลา 08.30 - 09.00 น. เท่านั้น
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ณ ชั้นที่ 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
08.30 - 12.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
(อาคารติดสนามเทนนิส ใกล้อาคารขงจื้อ)

สำขำวิชำเอกกำรตลำดระหว่ำงประเทศ

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

สำขำวิชำกำรระหว่ำงประเทศ

14 พ.ค. 62

ทุกสาขาวิชา รายงานตัว
เวลา 08.30 - 09.00 น. เท่านั้น
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ชั้นที่ 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
08.30 - 12.00 น.
(อาคารติดสนามเทนนิส ใกล้อาคารขงจื้อ)

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

14 พ.ค. 62

08.30 - 12.00 น.

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

วิทยำลัยนำนำชำติ หลักสูตรปกตินำนำชำติ

วิทยำเขตหนองคำย
คณะบริหำรธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)
คณะบริหำรธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ห้องปฏิบัติการการโรงแรม
อาคารเรียนรวม ชั้น 1
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
10

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

วัน/เดือน/ปี
คณะบริหำรธุรกิจ หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)
คณะบริหำรธุรกิจ หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)
คณะบริหำรธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (วิทย์)
คณะบริหำรธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (ศิลป์)
คณะบริหำรธุรกิจ หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
วิชาเอกการเงินธุรกิจ

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
เวลำ

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

สถำนที่สัมภำษณ์

ห้องปฏิบัติการการโรงแรม
อาคารเรียนรวม ชั้น 1
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ห้องปฏิบัติการการโรงแรม
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

อาคารเรียนรวม ชั้น 1

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

ห้อง NK 2217
อาคารเรียนรวม ชั้น 2

วิทยำเขตหนองคำย
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

11

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

วัน/เดือน/ปี

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
เวลำ

คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

13 พ.ค. 62
13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น. ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
08.30 - 15.00 น.

เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)
คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

เวลำ

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์
ห้อง NK 2217 อาคารเรียนรวม ชั้น 2
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

ห้อง NK 2217
อาคารเรียนรวม ชั้น 2

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น. ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์(ศิลป์)
คณะศิลปศำสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

13 พ.ค. 62

08.30 - 15.00 น.

ห้อง NK 2217
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ห้อง NK 2217
ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

อาคารเรียนรวม ชั้น 2

ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
12

กำหนดกำร วัน เวลำ และสถำนที่สอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำยและเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ในกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ )
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สัมภำษณ์

คณะ / สำขำวิชำ

วัน/เดือน/ปี
คณะศิลปศำสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ(วิทย์)
คณะศิลปศำสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ(ศิลป์)

13 พ.ค. 62

รำยละเอียดตรวจร่ำงกำย
เวลำ

วัน/เดือน/ปี

สถำนที่สัมภำษณ์

เวลำ

ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
08.30 - 15.00 น.
ของรัฐหรือเอกชนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ห้อง NK 2217
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

13

