
 

ประกาศ  

กําหนดการและหองสอบ รอบ 3 รับตรงรวมกนั ประจําปการศึกษา 2562 

 

1. ดูประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณท่ี https://student.mytcas.com หรือ   

 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 (ตามเวลาท่ี ทปอ.กําหนด) 

2. ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ สอบสัมภาษณวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารดานลาง) 

3. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ท่ีเว็บไซต ทปอ. (https://student.mytcas.com  

หรือ      ) 

4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ทางหนาเว็บไซตรับสมัครของมหาวิทยาลัย 

5. รายงานตัว วันอาทิตยท่ี 26 พฤษภาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หองสอบสัมภาษณและเอกสารที่ตองใชในวันสอบสัมภาษณ 
 รอบ 3 รับตรงรวมกัน ประจําปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา หองสอบ สิ่งที่ตองเตรียมในวันสัมภาษณ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศิลปกรรม  
(ออกแบบประยุกตศิลป) 

อาคาร ๓๒ ช้ัน ๕ 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. เตรียมอุปกรณสําหรับการสอบปฏบัิติวาดภาพ 

และสเก็ตภาพ,ดินสอ,ยางลบ 

ศิลปกรรม  
(ออกแบบนิเทศศิลป) 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

อาคาร ๒๘ ช้ัน ๔ 
หอง ๒๘4๑ 

สอบขอเขียน เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
และสอบสัมภาษณ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

เปนตนไป 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. ดินสอ 2 บี 
4. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

ดนตรีศึกษา (ดนตรไีทย) 
 

อาคาร ๓๒ ช้ัน ๒  
สอบขอเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

และสอบสัมภาษณ เวลา ๑๐.๑๐ น. 
เปนตนไป 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. อุปกรณสําหรับสอบขอเขียน 
4. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

สังคมศึกษา 

อาคาร ๒๘ ช้ัน ๑ 
หอง ๒๘๑๑ 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

บรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร 

นิติศาสตร 
บริหารและการพัฒนาชุมชน 
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร 

เชิงทองเท่ียว 
ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ 

รัฐประศาสนศาสตร 

ภาษาจีน (ค.บ.) 
อาคาร ๒๘ ช้ัน ๑ 

หอง ๒๘๑๑ 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถามี) 

ภาษาไทย (คบ.) 

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
 
 

อาคาร ๒๘ ช้ัน ๔ 
หอง ๒๘31 

สอบขอเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.30 น. 
สอบสัมภาษณเวลา ๑๐.30 น.  

เปนตนไป 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. ดินสอ 2 บี 
4. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
5. คะแนน PAT5 (ถามี) 

คณะวิทยาการจัดการ 
การบัญชี หองประชุมจันทรากาญจนาภเิษก  

ช้ัน ๘ 
 
 
 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

 

วารสารศาสตรดิจิทัล 
การประชาสัมพันธและการโฆษณา 

วิทยุการกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศนและส่ือใหม 



สาขาวิชา หองสอบ สิ่งที่ตองเตรียมในวันสัมภาษณ 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ หองประชุมจันทรากาญจนาภเิษก  
ช้ัน ๘ 

 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  
       พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
การเงินการธนาคาร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
การตลาด 
การจัดการ 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 
คณะวิทยาศาสตร 

ฟสิกส (ค.บ.) 
 

หองประชุมจันทรจรัส ช้ัน ๓  
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 
 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถามี) 

 

คณิตศาสตร (ค.บ.) 
วิทยาศาสตรท่ัวไป (ค.บ.) 

เคมี (ค.บ.) 
ชีววิทยา (ค.บ.) 

อุตสาหกรรมศิลป (ค.บ.) 

คอมพิวเตอร (ค.บ.) 
หองประชุมจันทรประภสัสร ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม หองประชุมจันทรจรัส ช้ัน ๓  
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

วิทยาการเครื่องสําอางและ
นวัตกรรมสมุนไพร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

หองประชุมจันทรประภสัสร ช้ัน ๕ 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

อาหารและโภชนาการ 
เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

วิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การอาหาร 

อาคารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

วิทยาศาสตรเกษตร 
และการประกอบการ 

หองประชุมสํานักงานคณบดี 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

คณะศึกษาศาสตร 

จิตวิทยา 
อาคาร ๔ 

หองประชุม  ครุสัมมนา 2 ช้ัน 2 
เร่ิมรายงานตัว 13.30 น. 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

อาคาร ๔ 
หองประชุม  ครุสัมมนา ๑ ช้ัน ๑ 

เร่ิมรายงานตัว 08.30 น. 
 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 
4. คะแนน PAT5 (ถามี) 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 

การแพทยแผนจีนบัณฑิต (5 ป) 
อาคาร ๓๓ 

หอง ๓๓–๗๐๔ ช้ัน ๗ 

1. หลักฐานการสมัคร จากเว็บไซต ทปอ. 
2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ร.บ.) ฉบับจริง  

พรอมสําเนา 
3. แฟมสะสมผลงาน (ถามี) 


