
 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 

- ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A - โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- โครงการเด็กดีมีคุณธรรม - โครงการลูกแสดทอง 
- โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง  

1. สถานที่สัมภาษณ์  :  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
2. ก าหนดการกิจกรรมการสัมภาษณ์ 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.00 น. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รายงานตัว 

รับอาหารว่าง ชมบอร์ดนิทรรศการ 
โถงเอนกประสงค์ชั้น 1 F9 

08.30 - 09.00 น. ชมวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย และส านักวิชา ห้อง F9131 

09.00 - 09.45 น. คณบดีแนะน าหลักสูตร ถาม-ตอบ ห้อง F9131 
 

10.00 – 10.15 น. 
10.15 – 10.30 น. 
10.40 - 11.10 น. 
11.10 - 11.40 น. 

กลุ่ม 1  
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- Campus Tour 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 
อาคาร F12 
อาคาร F12 

 
ห้อง F9131 

 
10.00 – 10.30 น. 
10.40 - 11.10 น. 
11.10 – 11.25 น. 
11.25 – 11.40 น. 

กลุ่ม 2  
- Campus Tour 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยแลความปลอดภัย 

 
 

ห้อง F9131 
อาคาร F12 
อาคาร F12 

 
10.00 – 10.30 น. 
10.40 - 10.55 น. 
10.55 - 11.10 น. 
11.10 - 11.40 น. 

กลุ่ม 3  
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
- Campus Tour 

 
ห้อง F9131 
อาคาร F12 
อาคาร F12 

 

3.  เอกสารหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
3) เอกสารแสดงผลงานฯ หรือใบรับรองตามโครงการที่สมัคร ฉบับจริง 
4) เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือ ผลงานวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และสาธารณประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในช่วงชั้น ม. 4 – 6  ฉบับจริง 
5) ส าเนาใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน  

โดยผู้ที่มีรายชื่อในตารางด้านล่างนี้จะต้องน าส าเนาใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน ตามรายละเอียดใน
ตาราง มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ หากไม่น ามาจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับ
สมัครฯ  และถือว่าผลการสอบสัมภาษณ์เป็นโมฆะ  รายละเอียดดังนี้ 

http://sutgateway.sut.ac.th/


ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A 1. น.ส.จุฑามาศ  ค าเภา 

2. นายพงศ์พล  อ่องละออ 
3. นายพงศภัค  ศรีเมือง 
4. น.ส.มิรันดา  จริยไพบูลย์ 
5. น.ส.โสภิดา  แซ่เตียว 
6. น.ส.พรลภา  บัวนุช 
7. น.ส.วธันยา  จันทร 
8. น.ส.เกตน์นิภา  เหล็กพรม 
9. น.ส.กานติมา  ตั้นฮง 
10. น.ส.อัจฉราภรณ์  ตองอ่อน 
11. น.ส.เมธิศา  ผดุงตระกูล 
12. น.ส.กนกวรรณ  ฐานวิเศษ 
13. น.ส.นันทวัน  ประทุมถิ่น 
14. นายกฤษฎา  ฤทธิ์นายม 
15. น.ส.จริยาพร  จุกจันทร์ 
16. น.ส.สุนัดดา  โคตวงศ์ 
17. น.ส.บวรลักษณ์  ห่อมกระโทก 
18. น.ส.เบญจมาภรณ์  อินทร์จ่าย 
19. น.ส.ผกามาศ  เซนปัก 
20. น.ส.นันทัชพร  วงศ์ศร ี
21. น.ส.รัตติญานนท์  มูลมืด 
22. น.ส.ปวีณา  ดอนปัญญา 
23. น.ส.ปวันรัตน์  ปัดทุม 
24. น.ส.นันทัชพร  แสนสีลา 
25. น.ส.เกวลี  รังศรีแก้ว 

1.ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.7) 
ที่แสดงผลการเรียน ดังนี้ 
  1) GPAX 5 ภาคเรียน 
  2) GPA กลุ่มสาระวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน 
2. ใบสรุปผลงาน 1 หน้า A4 

โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. น.ส.ชุติมา  อ่ิมใจ 
2. น.ส.ณิชากร  จันทรดี 

ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.7) ที่
แสดงผลการเรียน ดังนี้ 
1. GPAX 5 ภาคเรียน 
2. GPA กลุ่มสาระวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน 
และใบรับรองการเป็นบุตร
เกษตรกร ฉบับจริง 

 

        หมายเหตุ  รายชื่อในตาราง หมายถึง ผู้ที่ยังไม่ส่งใบรับรองผลการเรียน หรือ ส่งแล้วแต่ไม่ถูกต้อง ในช่วงการสมัคร 
 
 


