
 
 
 

ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ด าเนินการดังนี้ 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อและกรอกอีเมล์เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
        ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th เมน ู“ประกาศผล/ 
        แผนผังที่นั่งสอบ” 
     2. ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
        ตามเอกสารฉบับนี้ ซึ่งมีจ านวน 38 หน้า 

 
 
 

  หมายเหตุ  หากไม่ท าการกรอกอีเมล์ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ จะไม่สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ 
                            เนื่องจากบางคณะ จะต้องใช้อีเมล์ส าหรับการสอบสัมภาษณ์  
                            (ให้กรอกอีเมล์ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.00 น.) 

 

http://e-admission.buu.ac.th/


 
 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบที่ 3 (ทุกโครงการ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2565 (เอกสารม ี38 หน้า) 

 

ที่ คณะ/สาขาวิชา วันเวลาสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย การส่งใบรับรองแพทย ์ 

1 คณะเภสัชศาสตร์ 
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 08.30-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 6 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

2 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 08.30-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 7 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

3 คณะพยาบาลศาสตร ์
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 08.30-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 8-9 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ภาคปกต ิและภาคพิเศษ 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 08.30-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 10-11 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 
ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- สาขาวชิาจิตวิทยา  
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 
- สาขาวชิาประวัติศาสตร ์
- สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา 

ไม่มีสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

 

 

http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV
http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV
http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบที่ 3 (ทุกโครงการ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2565 (เอกสารม ี38 หน้า) 

 

ที่ คณะ/สาขาวิชา วันเวลาสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย การส่งใบรับรองแพทย ์ 

5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- สาขาวชิาภาษาเกาหลี 
- สาขาวชิาภาษาจนี 
- สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 
- สาขาวชิาภาษาไทย 
- สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ
สื่อสาร 
- สาขาวชิาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม 
- สาขาวชิาการจัดการบริการสังคม 

ไม่มีสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

6 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 08.00-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 12-13 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

7 
คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว (ทุกสาขาวิชา) 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 14-15 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

8 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
(ทุกสาขาวชิา) 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 16-18 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV


-3- 
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบที่ 3 (ทุกโครงการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2565 (เอกสารม ี38 หน้า) 
 

ที่ คณะ/สาขาวิชา วันเวลาสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย การส่งใบรับรองแพทย ์ 

9 

คณะวิทยาศาสตร ์(สอบสัมภาษณ์เฉพาะ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม) 
สาขาอื่นไม่มีสอบสัมภาษณ ์

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 19 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

- ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่ 
http://regservice.buu.ac.th 
- ให้สาขาวิชาดังนีส้่งผลตรวจร่างกาย 
- สาขาวชิาเคมี  
- สาขาวชิาจลุชีววทิยา 
- สาขาวชิาขีววิทยา  
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

ให้ส่งผลตรวจร่างกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

10 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
(ทุกสาขาวชิา) 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 20 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

11 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา 
ยกเว้นสาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้) 
 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เวลา 08.00-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 21 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เวลา 08.00-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 22-23 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV
http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV
http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV


-4- 
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบที่ 3 (ทุกโครงการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2565 (เอกสารม ี38 หน้า) 
 

ที่ คณะ/สาขาวิชา วันเวลาสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย การส่งใบรับรองแพทย ์ 

13 คณะศิลปกรรมศาสตร ์(ทุกสาขาวิชา) 
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เวลา 08.00-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 24 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

14 คณะดนตรีและการแสดง (ทุกสาขาวิชา) 
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เวลา 08.00-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 25 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

15 
คณะศึกษาศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 26 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

 
16 

คณะโลจิสตกิส ์(ทุกสาขาวชิา 
ยกเว้นสาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ) 
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เวลา 08.00-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 27-30 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

คณะโลจิสตกิส ์สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 30 พ.ค. .2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

17 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(ทุกสาขาวชิา) 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 31 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

18 วิทยาลัยนานาชาต ิ(ทุกสาขาวชิา) 
ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

ให้เข้ากลุ่ม Line Open Chat รายละเอียดหน้า 38 
ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

19 คณะสหเวชศาสตร ์(ทุกสาขาวิชา) 
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

เวลา 08.00-12.00 น. 
ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 32-33 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV
http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV
http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV


-5- 
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบที่ 3 (ทุกโครงการ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2565 (เอกสารม ี38 หน้า) 
 

ที่ คณะ/สาขาวิชา วันเวลาสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย การส่งใบรับรองแพทย ์ 

20 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
วิทยาเขตจันทบุรี (ทุกสาขาวชิา) 
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 34-35 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

21 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วิทยาเขตจันทบุร ี

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 36 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านแอพลิเคชนั Line 

ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

22 
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุร ี
(ทุกสาขาวชิา) 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

ดูขั้นตอนสัมภาษณ์ที่หนา้ 37 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที ่
http://regservice.buu.ac.th 

ส่งผลตรวจรา่งกาย 
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV 

23 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวชิา) 
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

24 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาเขตสระแก้ว  (ทุกสาขาวชิา) 
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ 

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.00-12.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย - 

 

หมายเหตุ  1. หากมหาวิทยาลยับูรพาตรวจสอบ พบวา่ คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา 
        2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  

      http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
3. กรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว จะโทรหาผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ ในวนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บนัทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รบัโทรศัพท์ในวันและเวลาดงักล่าว 
4. ส าหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมหนังสือแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เพื่อแสดงในวนัสอบสัมภาษณ ์

http://regservice.buu.ac.th/
https://bit.ly/3Kw9YEV
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 

คณะเภสัชศาสตร ์
วันเสาร์ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป 

 
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าการสอบสัมภาษณ์

ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ใน Application line  

ตามหลักสูตร โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
2.  การสอบสัมภาษณ์จะใช้รูปแบบห้องสอบ Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet  
3.  ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ 

ตลอดเวลา 
4.  เมื่อถึงล าดับสัมภาษณ์ของตนเอง กรรมการปล่อยตัวจะแจ้งให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ 
5.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย หรือชุดนักเรียน 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

***************************************************** 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องส าอาง 
https://line.me/ti/g2/UBhZD4CHh1SLMIM9Vto1kdzyF9hyym2BMcQ68A?utm_source=invi
tation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default 
 

https://line.me/ti/g2/UBhZD4CHh1SLMIM9Vto1kdzyF9hyym2BMcQ68A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/UBhZD4CHh1SLMIM9Vto1kdzyF9hyym2BMcQ68A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

วันเสาร์ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนดังนี้  

1.  รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ใน Application line โดยเข้า line Group ตามประกาศ  
สามารถเข้าได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลเพ่ือรับรายละเอียดล าดับที่ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 
 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ https://line.me/R/ti/g/1z9o1MBZoT หรือ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  ระบบสัมภาษณ์ Online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบ 

จะเข้าห้องสอบได้จากลิงค์ท่ีส่งให้ผ่านระบบ Line ID  
 3.  รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ตามเวลาที่คณะแจ้งในไลน์ กรณีท่ีมีปัญหา 
ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์  
ให้แจ้งปัญหาที่  นางจุฬาลักษณ์  เทียนรุ่งรัศม ี โทร. 08-3615-6518  

4.  เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์จะให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล และแสดงบัตรประชาชน 
เพ่ือยืนยันตัวตน กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบโดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง 
ให้เห็นหน้าชัดเจน  

5.  กรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
 

 

 

***************************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

วันเสารท์ี่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  08.30 - 12.00  น. 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ให้ด าเนินการ 
ตามข้ันตอนดังนี้  
 1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ website: 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
 2.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม QR code  
ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: https://forms.gle/1Ea84DqcuxgsakFo9 
 

 3.  การเตรียมตัวในการเข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 
  3.1  ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และมีแสงสว่าง
เพียงพอ เห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน 
  3.2  อุปกรณ์ที่จ าเป็นประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ที่มไีมโครโฟน 
และกล้อง รวมถึงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได ้ 
  3.3  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM ในอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันสอบ
สัมภาษณ์   
  3.4  การแต่งกายเข้าสอบชุดนักเรียนสถาบันเดิม 
  3.5  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถเตรียมแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง เพื่อแสดงให้กับกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
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 4.  คณะพยาบาลศาสตร์ จะส่งผ่าน Link การเข้าสัมภาษณ์ไปในอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ตามที่ได้
ลงทะเบียนไว้ในข้อที่ 2 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 5.  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา  
07.30-08.00 น. เพื่อให้กรรมการชี้แจงรายละเอียด กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ 
ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ 
อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦาชา โทร 086-3924059 ภายใน 2 ช่ัวโมง (08.00-12.00 น.) โดยการสอบสัมภาษณ์ 
Online จะเรียกช่ือ-สกุลรายบุคคลตามล าดับ 
 6.  เมื่อเข้าห้องสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมี
การตรวจสอบบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง 
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้
เห็นหน้าชัดเจนตลอดเวลาขณะท าการสอบ 
 7.  การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลา 10-15 นาทีต่อคน พักระหว่างคน 5 นาที 
 8.  หลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถออกจากโปรแกรมได้ทันที  
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th  ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

***************************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันเสาร์ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 
-------------------------------------------------------------------- 

 
การเตรียมตัวในการเข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 

ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่  

website: http://regservice.buu.ac.th   
2.  ท าการลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ก่อนเวลา 16.00 น. ได้ที่ QR code ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  เมื่อลงทะเบียนยืนยันแล้วให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ผู้รับการสอบสัมภาษณ์ ตาม QR code ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  เตรียมสถานที่ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด  
และมีแสงสว่างเพียงพอ เห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน 

5.  เตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น ประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต  
ที่มีไมโครโฟนและกล้อง รวมถึงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

6.  ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM ในอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์  
7.  ในวันสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียนสถาบันเดิม หรือชุดสุภาพ เรียบร้อย  

 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/
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8.  ในการสอบสัมภาษณ์ ให้เปิดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง เข้าโปรแกรม zoom.us  
ตาม link นี้ 
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96257282411?pwd=TloxQ0VwcisxdXRNS2tzTUprd05Mdz09 

Meeting ID : 962 5728 2411 
Passcode : EngBUU65 
9.  เมื่อเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้สอบสัมภาษณ์เปลี่ยน username เป็น  

สาขาวิชา_ล าดับที่_ชื่อนามสกุลภาษาไทย  
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร = ENG  
- ประเภทที่สมัคร  
      -  ภาคปกติ = R 
      -  ภาคพิเศษ = S  
** ตัวอย่างเช่น ENG_R_01_สุขใจ สวัสดี  
10.  เข้าทดสอบระบบและซักซ้อมการเข้าออกห้องย่อยในการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  

2565 เวลา 10.00-11.00 น. ตามลิ้งค์ท่ีให้ไว้ใน ข้อ 7    
11.  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 รายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ระหว่างเวลา 

08.00 – 09.00 น. กรณีท่ีผู้สอบมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต  
หรือปัญหา ด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณกุลนารี (พ่ีกุล) ทางโทรศัพท์ 089-788-8386  
ภายใน 2 ชั่วโมง (08.00 – 10.00 น.) โดยการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คุณกุลนารีจะเรียกชื่อ-สกุล  
รายบุคคลตามล าดับใบรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ โดยจะทราบล าดับเมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์  

12.  เมื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจสอบรายชื่อ และตรวจสอบ 
บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนโดยให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ - สกุล พร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน  
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด  ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง 
ให้เห็นหน้าชัดเจนตลอดเวลา  

13.  การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลา 7-10 นาทีต่อคน  
 

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกุลนารี (พ่ีกุล) ทางโทรศัพท์ 089-788-8386   
     Line ID: kunnarakmak 

 
***************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/96257282411?pwd=TloxQ0VwcisxdXRNS2tz
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์

วันอาทิตย์ที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  08.00  น. เป็นต้นไป 
-------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1.  ท าการยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ก่อนเวลา 16.00 น. ได้ที่  QR code ที่ก าหนด โดยขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ online จะเรียกชื่อ-สกุล
รายบุคคลตามล าดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ล าดับต่อไป Stand by เตรียมความพร้อมเพ่ือรอสัมภาษณ์ 
และรอสัญญาณเรียกสัมภาษณ์ผ่านทาง Google Meet เพ่ือใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์  
ระยะเวลาระหว่าง 8.30-12.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ระบบห้องสอบ Online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์สามารถเข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งในระบบ Line ID หรือรหัสเข้าลิงค์ของ Google Meet 
จะอยู่ด้านหลังลิงค์ตามตัวอย่าง meet.google.com/hgn-diph-kue ซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะฯ  
จะด าเนินการจัดล าดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง LINE GROUP ในวันเวลาที่สอบสัมภาษณ์  

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 : online มีดังนี้  
1)  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ  
2)  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ  

3.  รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00 – 08.30 น. กรณีท่ีมีปัญหาของ
ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรม
ออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณวัชรา นาวีพงษ์ผจญ โทร.08-0639-7819 ภายใน 2 ชั่วโมง 
(08:00 - 10:00 น.)   
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4.  เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล  
จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน 
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง 
ให้เห็นหน้าชัดเจน  

5.  กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อ-สกุล 
รายบุคคลตามล าดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ล าดับต่อไป offline โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพ่ือรอ
สัมภาษณ์ (ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้)  

6.  กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาท ี 
7.  ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์  
    7.1  ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบ

ชัดเจน  
    7.2  โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ 

(ถ้ามี)  
    7.3  การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย  
 
 

***************************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  08.30 – 12.00  น. 
----------------------------------------------------- 

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมดังนี้  
 1.  รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ใน Application line โดยเข้า line Group เพ่ือให้คณะ 

แจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ที่ลิงค์ https://line.me/ti/g/mzKXWOZwAN  หรือ   
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าไปอ่านรายละเอียด และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ลิงค์  

https://sites.google.com/view/bbstcas3-65 
 3.  ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ลิงค์  
https://sites.google.com/view/bbstcas3-65 โดยเขียนชื่อ-นามสกุล กลุ่มสาขา ลงในใบแสดงผลการเรียน  
และสแกน หรือถ่ายรูปส่งใน Google form โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อ-นามสกุล ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  
2565 เวลา 12.00 น. โดยแยกส่งตามกลุ่มวิชา  

 ใบแสดงผลการศึกษาต้องสแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
 เอกสารที่ต้องการส่งให้รวมเป็น 1 ไฟล์เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 
 ไฟล์ที่ส่งจะต้องเป็นในรูปแบบ PDF หรือ รูปภาพ เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://line.me/ti/g/mzKXWOZwAN
https://sites.google.com/view/bbstcas3-65
https://sites.google.com/view/bbstcas3-65
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-ตัวอย่างการส่งใบ ปพ.1- (ตามรูปแนบ)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  การสอบสัมภาษณ์ จะใช้โปรแกรม ZOOM Meeting  ลิงค์เข้าห้องสอบสัมภาษณ์  
ประกาศวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในไลน์กลุ่ม และ  https://sites.google.com/view/bbstcas3-65 
 4.  ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ 

-  ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบ
ชัดเจน 

- โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
 5.  การแต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนิสิต/นักศึกษาเท่านั้น 
 
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์  
 1.  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าร่วม ZOOM Meeting ตั้งแต่เวลา 
08.00-08.30 น.  
 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งค่าชื่อ Display name เป็นชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

 2.  เวลา 08.45 น. คณะกรรมการจะเรียกรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามล าดับที่ เพื่อเช็คชื่อ 
และเตรียมพร้อมก่อนสอบสัมภาษณ์  
 3.  เริ่มการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
 4.  กรรมการปล่อยตัวเรียกผู้เข้าสอบเข้าสัมภาษณ์กรรมการฯ ตามล าดับที่ประกาศรายชื่อ  
หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่พร้อม จะข้ามและเรียกล าดับถัดไปเข้าสัมภาษณ์แทน  
 5.  เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล  
จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตน  
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง 
ให้เห็นหน้าชัดเจน 
 6.  กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละ 5-10 นาที 
 7.  เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จให้ออกจากห้องสัมภาษณ์ทันที  

************************************************* 

https://sites.google.com/view/bbstcas3-65
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 – 12.00  น.   
---------------------------------------------------- 

1.  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่ก าหนด ผ่านโปรแกรม zoom  
2.  เปิดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง เข้าโปรแกรม zoom ตาม link ของแต่ละสาขาวิชาดังนี้ 

 
สาขาวิชารัฐศาสตร์     
Join Zoom Meeting 
https://buu-ac-th.zoom.us/j/9560418814?pwd=S09iTHBDcSszNlN5Q25kSDZ6MFpsdz09 
 
Meeting ID: 956 041 8814 
Passcode: 12565 
 

 
 
 
สาขาวิชานิติศาสตร์  
Join Zoom Meeting 
https://buu-ac-th.zoom.us/j/5264868703?pwd=ZjVvQlAyb1JORjMrVTNOSzZrbU1hdz09 
 
Meeting ID: 526 486 8703 
Passcode: 038102397 
 

 
 

https://buu-ac-th.zoom.us/j/9560418814?pwd=S09iTHBDcSszNlN5Q25kSDZ6MFpsdz09
https://buu-ac-th.zoom.us/j/5264868703?pwd=ZjVvQlAyb1JORjMrVTNOSzZrbU1hdz09
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สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
Join Zoom Meeting 
https://buu-ac-th.zoom.us/j/3401137863?pwd=TTNXNXFncnpuaU9JVGdmYVVNZ3UrZz09 
 
Meeting ID: 340 113 7863 
Passcode: 786668 
 

 
 
 
สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
Join Zoom Meeting 
https://buu-ac-th.zoom.us/j/2350962570?pwd=ZWV5UWoyZ1NqNzlPdU5EVmxlRStqQT09 
 
Meeting ID: 235 096 2570 
Passcode: 653526 
 

 
 
 

3.  เมื่อเข้าห้องออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
เป็นภาษาไทย โดย ให้  

ภาคปกติ แทน ป  
ภาคพิเศษ แทน พ 
 **ตัวอย่างเช่น ป-สมหญิง ขาวสะอาด 

 
 
 
 

https://buu-ac-th.zoom.us/j/3401137863?pwd=TTNXNXFncnpuaU9JVGdmYVVNZ3UrZz09
https://buu-ac-th.zoom.us/j/2350962570?pwd=ZWV5UWoyZ1NqNzlPdU5EVmxlRStqQT09
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4.  รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online เวลา 08:00 น.  
กรณีท่ีมีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหา 
ด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณสิริลักษณ์ (พ่ีส้ม)  

 

 
 

ไอดีไลน์ @290otjqj 
โดยการสอบสัมภาษณ์ online จะเรียกชื่อ-สกุล ตามล าดับเมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ 
5.  เมื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ กรรมการปล่อยตัวจะท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล  

จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน  
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง 
ให้เห็นหน้าชัดเจนตลอดเวลาขณะท าการสอบ 

6.  การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 
7.  หลังจากเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นให้ออกจากห้องออนไลน์ได้เลย 
 

************************************************ 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะวิทยาศาสตร์  

วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
--------------------------------------------------------- 

 
 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
ให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
 1.  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ท่ีเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 2.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่  
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ที่ลิงก์ https://forms.gle/LAW22AX8SayqJqKt9 

 3.  การเตรียมตัวในการเข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 
  3.1  ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และมี
แสงสว่างเพียงพอ เห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน 
  3.2  อุปกรณ์ที่จ าเป็นประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต ที่มี
ไมโครโฟนและกล้อง รวมถึงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  
  3.3  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM ในอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันสอบ
สัมภาษณ์   
  3.4  การแต่งกายเข้าสอบชุดนักเรียนสถาบันเดิม 
 4.  คณะวิทยาศาสตร์ จะส่งลิงก์การเข้าสัมภาษณ์ไปทีอี่เมลผู้สมัคร ตามท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน(ข้อที่ 2) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หากไม่ได้รับอีเมลกรุณาแจ้งมาท่ี LINE Official ID:  
@gkr8984n 
 5.  ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าโปรแกรม ZOOM เพ่ือรายงานตัว  
ในเวลา 08.15-08.30 น. เพ่ือให้กรรมการชี้แจงรายละเอียด โดยการสอบสัมภาษณ์ จะเรียกช่ือ-สกุลรายบุคคล
ตามล าดับ กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ 
LINE Official ID: @gkr8984n  
 6.  เมื่อเข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล และแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน  
โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจนตลอดเวลาขณะท าการสอบสัมภาษณ์ 
 7.  การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลา 10-15 นาท/ีคน  
 8.  หลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถออกจากโปรแกรมได้ทันที  
และติดตามผลการสอบสัมภาษณ์ได้ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป 
 
 

***************************************************** 
 
 

https://forms.gle/LAW22AX8SayqJqKt9


-20- 
 

 
 
 
 

 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
--------------------------------------------------------- 

1.   ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ในวันที่กําหนด ผ่านโปรแกรม zoom us  
     ตามลําดับ เวลาที่คณะฯ จะประกาศต่อไป 
2.  ทางคณะวิทยาการสารสนเทศ จะส่งผ่าน Link การเข้าสัมภาษณ์ไปทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ 
    ในระบบรับสมัคร หรือ 
3.  เปิดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง เข้าโปรแกรม zoom.us ตาม link 

ลิงค์แบบ Join Zoom Meeting 
https://informatics-buu-ac-
th.zoom.us/j/94659750270?pwd=RFB6bTZ3TCtObUcrZFFkeFErUHgrZz09 
Meeting ID: 946 5975 0270 
Passcode: 396966 
กรุณาใช้ สาขาวิชา_เลขท้ายบัตรประชาชน 3 หลัก_ชื่อนามสกุลภาษาไทยเป็น user name  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ = CS 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล = IT 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = SE 
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ = AAI 
**ตัวอย่างเช่น CS_765_สมใจ ใสสะอาด 

4.  รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:30 – 10.30 น. กรณีที่มีปัญหาของ 
    ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กําหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรม 
    ออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาท่ี คุณกมลวรรณ (พ่ีนัด) ทางโทรศัพท์ 038-10-3096 ภายใน 2 ชั่วโมง  
    (08:30 – 10.30 น.) โดยการสอบสัมภาษณ์ online จะเรียกชื่อ-สกุล รายบุคคลตามลําดับใบรายชื่อ 
    เข้าสัมภาษณ์ โดยจะทราบลําดับเมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ 
5.  เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทําการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมี 
    การตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทําการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน  
    กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกําหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง 
    ให้เห็นหน้าชัดเจนตลอดเวลาขณะทําการสอบ 
6.  การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลา 10-20 นาทีต่อคน  
7.  การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 

หมายเหตุ 1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกมลวรรณ (พ่ีนัด) ทางโทรศัพท์ 038-10-3096  
************************************************ 

https://informatics-buu-ac-th.zoom.us/j/94659750270?pwd=RFB6bTZ3TCtObUcrZFFkeFErUHgrZz09
https://informatics-buu-ac-th.zoom.us/j/94659750270?pwd=RFB6bTZ3TCtObUcrZFFkeFErUHgrZz09
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
------------------------------------------------------ 

 
Link ห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขา ให้ผู้สัมภาษณ์ เข้าห้อง สัมภาษณ์ ในเวลา 8.45 น.  
สาขาวิศวกรรมเคมี    Meeting ID 3805878849   

Link :  https://eng.buu.ac.th/classroom1 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    Meeting ID 6980523503   

Link : https://eng.buu.ac.th/classroom2 
สาขาวิศวกรรมโยธา    Meeting ID 4338280503   

Link : https://eng.buu.ac.th/classroom3 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   Meeting ID 5884031468   

Link : https://eng.buu.ac.th/classroom4 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    Meeting ID 8104555203   

Link : https://eng.buu.ac.th/classroom5 
สาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  Meeting ID 6014811342   

Link : https://eng.buu.ac.th/classroom6 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    Meeting ID 5952465332   

Link : https://eng.buu.ac.th/classroom7 
สาขาวิศวกรรมวัสดุ    Meeting ID 7544223580   

Link :  https://eng.buu.ac.th/classroom8 
 

รูปแบบการตั้งชื่อในการเข้าสอบสมัภาษณ ์
ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยใช้รูปแบบดังนี้ 

 
 

ดาวน์โหลดคู่มอืการเขา้ใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ได้ที่ http://shorturl.at/nFL79 
 
 

************************************************ 

เลข 3 ตัวท้ายบัตรประชาชนของผู้สอบสัมภาษณ์ ชื่อ และนามสกุล 

ตัวอย่างการตั้งชื่อ: 012 นายเด็กดี รักเรียน 
 

https://eng.buu.ac.th/classroom1
https://eng.buu.ac.th/classroom2
https://eng.buu.ac.th/classroom3
https://eng.buu.ac.th/classroom4
https://eng.buu.ac.th/classroom5
https://eng.buu.ac.th/classroom6
https://eng.buu.ac.th/classroom7
https://eng.buu.ac.th/classroom8
http://shorturl.at/nFL79
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Google Meet ผ่านสมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์  

ดาวน์โหลดท่ี  http://shorturl.at/eltG5 
 

1.  เมื่อมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว เมื่อถึงวันสอบสัมภาษณ์ สามารถเข้าได้ตามลิ้งก์คู่มือ  
หรือแสกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้ 
 

สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
https://meet.google.com/uby-cndv-vyr  

ID Meeting: uby-cndv-vyr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน 
https://meet.google.com/qiq-epjp-cap  

ID Meeting: qiq-epjp-cap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shorturl.at/eltG5
https://meet.google.com/uby-cndv-vyr
https://meet.google.com/qiq-epjp-cap
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สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
https://meet.google.com/uhj-jrww-uuz  

ID Meeting: uhj-jrww-uuz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
https://meet.google.com/pdv-xsmt-kpw  

ID Meeting: pdv-xsmt-kpw 
 

 
 
 

2.  กด “ขอเข้าร่วม” และรอกรรมการปล่อยตัวสอบสัมภาณ์ กดอนุมัติเข้าร่วม 
3.  เมื่อกรรมการปล่อยตัวสอบสัมภาณ์กดอนุมัติเข้าร่วม ให้อยู่ในห้อง Meet กลางเพื่อรอคิว 

สัมภาษณ์  เมื่อถึงคิวผู้สัมภาษณ์ จะมีค าขอเชิญเข้าห้องกลุ่มย่อย กด “เข้าร่วม” เพ่ือสัมภาษณ์กับอาจารย์ 
 
 
 
 

*********************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/uhj-jrww-uuz
https://meet.google.com/pdv-xsmt-kpw
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
-------------------------------------------------- 

 
กระบวนการสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ประเภท Admission คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

จะท าการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ทางอีเมล หรือทาง SMS  เพ่ือจะ

เข้าสอบสัมภาษณ์ Online ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ระหว่าง 08.00 -12.00 น.  
2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วธิีการ Video Call โดยโปรแกรม Google  Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะเข้า  

ห้องสอบได้จากการคลิกท่ีลิงค์ท่ีส่งให้ 
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ประเภท Admission online  

 1) สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ  
 2) สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ภาคปกติ  
 3) สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ภาคปกติ 
 4) สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ  
 5) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ  
 6) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
 7) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
 8) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
 

3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00  – 08.30 น. กรณีท่ีมีปัญหาไม่
สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้
แจ้งปัญหาเข้ามาท่ี คุณพงศ์พัฒน์  เจริญวารี โทร.089-9353533 ภายใน 2 ชั่วโมง )0 8 :00 - 10:00 น(. 

4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน 
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุม
กล้องให้เห็นหน้าชัดเจน  

5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุล
รายบุคคลตามล าดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ล าดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อม
เพ่ือรอสัมภาษณ์ (ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้) 

6. กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที  
7. ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์  

7.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน 
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ 

(ถ้ามี) 
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 

 
 

************************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะดนตรีและการแสดง 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

*********************************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะศึกษาศาสตร์ 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 - 12.00  น. 
-------------------------------------------------- 

 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ตามรายชื่อประกาศนี้ 
ให้ยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และสาขาวิชา จะด าเนินการตรวจสอบก่อนได้รับ 
อนุญาตให้เข้ากลุ่ม Line ภายในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้ที ่https://bit.ly/3wrSuV1  หรือ 
 

 
 

ข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
 หลังจากผู้เข้าสัมภาษณ์เข้ากลุ่มแล้วทุกคนจะต้องน าส่งข้อมูล โดย Scan เป็น File PDF แล้วส่งเข้า 
ระบบใน Google Classroom ให้ครบทั้ง 3 ข้อ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 10.00 น.  
ทั้งนี้ link ส่งงานจะแจ้งให้ทราบในกลุ่ม Line  ตามหัวข้อดังนี้ 
 1.  ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา (TCAS 3) พร้อมลงรายมือชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่าย 
 2. คะแนน GAT 
 3. คะแนน PAT 
 4.  เอกสารใบ ปพ.1 : พ (รายงานผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 5.  แฟ้มสะสมงาน หรือเอกสารแนะน าตัว (ไม่เกิน 15 หน้า) 
 

รายละเอียดการสอบ 
สาขาวิชา รายละเอียด 

- ประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว 
- คณิตศาสตร์   
- เคมี   
- ชีววิทยา   
- ฟิสิกส์  
- การศึกษาปฐมวัย  
- ภาษาจนี  
- เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ต่อเนื่อง) 

 
 
 
      สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google Hangout Meet 
        (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดจะแจ้งใน กลุ่ม Line) 
 หมายเหตุ  ทั้งนี้ผู้มีสทิธิ์เข้าสัมภาษณ์จะต้องส่งเอกสาร 
   ตามหัวข้อใน Google Classroom ครบทุกหัวข้อ 

 
****************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะโลจิสติกส์ (ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้น ม.6) 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  
-------------------------------------------------------- 

 
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบในรอบสัมภาษณ์กับคณะโลจิสติกส์ให้ดําเนินการ 

ตามข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า กลุ่ม line (ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.) โดยสแกน QR Code ด้านล่าง 
2. เมื่อเข้ากลุ่ม line แล้วให้ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 
3. ในวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป)  ผู้สมัครจะต้องเตรียม

ตัวให้พร้อมขณะรอสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการปล่อยตัวจะเรียกเข้าห้องสอบตามลําดับ 
4. ในวันสอบสัมภาษณ์ควรตรวจสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้พร้อม รวมถึงจัดมุมกล้องให้เห็น

ภาพผู้สมัครอย่างชัดเจนและควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 
5. เมื่อถึงลําดับการสัมภาษณ์ของผู้สมัคร กรรมการปล่อยตัวจะแจ้ง ลิงค์ ผ่านทาง line ให้กับผู้สมัครเพ่ือเข้า

ห้องสอบสัมภาษณ์ 
6. เมื่อเข้าห้องสอบสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้สมัครยืนยันตัวตนโดยแจ้งชื่อ – นามสกุล และแสดงบัตร

ประชาชน ต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
7. การสอบสัมภาษณ์ จะใช้เวลาประมาณ 5 - 7 นาที 

 

หมายเหตุ 
1. หากผู้สมัครเกิดปัญหาในระบบอินเตอร์เน็ต หรือมีเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตาม

เวลาที่กําหนด กรุณาติดต่อ คุณอริชาภัสร์  โทร.083-2696614, คุณธเนษฐ โทร.096-4566652 
 
หัวข้อการสอบการสัมภาษณ์  

1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2. ทักษะด้านการสื่อสาร (การฟัง/การพูด) 
3. ความมั่นใจในการตอบคําถาม 
4. เป้าหมายในการเรียน และการแสดงทัศนคติต่อการเข้ามาศึกษาในคณะโลจิสติกส์ 
5. การแต่งกายและบุคลิกภาพขณะเข้ารับการสัมภาษณ์ 
6. ทักษะและประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครก่อนเข้าศึกษา 
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   1.  แขนงการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี              2. แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        3. แขนงวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสตกิส์              4. แขนงวิศวกรรมโซ่อุปทาน 

 

                               
 

         5. สาขาวิทยาการเดินเรือ 
 

***************************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะโลจิสติกส์ (ส ำหรับผู้ที่ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส.) 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  
-------------------------------------------------------- 

 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง) 

ให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า line กลุ่ม (ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565) ดังเอกสารด้านล่าง 

 

 
 

2. เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้พิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล  
3. ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา 
4. เมื่อถึงล าดับสัมภาษณ์ของตนเอง กรรมการปล่อยตัวจะแจ้ง ลิงค์ให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์  
5. เมื่อเข้าไปในห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์กับอาจารย์แล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล หลักสูตรและสาขาท่ี

สมัคร พร้อมยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน 
6. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน 
7. สอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 5 - 7 นาที 

 
หมายเหตุ 

1. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้าน
อินเตอร์เน็ต หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ติดต่อเพ่ือแจ้งปัญหาที่ คุณอริชาภัสร์  โทร.083-2696614,  
คุณธเนษฐ โทร.0964566652 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย และพร้อมต่อการเข้าสอบสัมภาษณ์   
หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามล าดับที่ถูกเรียก จะถูกตัดสิทธิ์ทันที 
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หัวข้อการประเมินการสัมภาษณ์ การรับเข้าศึกษา 
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร / การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2. ทักษะด้านการสื่อสาร (การฟัง/การพูด) 
3. ความสามารถในการตอบค าถาม 
4. มุมมองความคิดเห็น การแสดงทัศนคติ  
5. การแต่งกาย และบุคลิกภาพขณะรับการสัมภาษณ์ 
6. ทักษะและประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าศึกษา 
เกณฑ์การวัด 
ผ่านต่ ากว่า 4 ข้อ คือ ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ 
ผ่านตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป คือ ผ่านการสัมภาษณ์ระดับดี 
ผ่าน 6 ข้อ คือ ผ่านการสัมภาษณ์ระดับดีมาก 

 

*********************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  08.30 – 12.00  น. 
------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
ท าแบบประเมิน (โดยใช้ e-mail ที่กรอกในเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th

เข้าสู่ระบบ) ผ่าน QR Code  
 

 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
เวลา 08.40 น.  กรรมการปล่อยตัว เปิดห้องประชุม โปรแกรม Google Hangout Meet 
เวลา 08.50 น.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เปิดโปรแกรม Google Hangout Meet   

 เข้าห้องประชุม https://meet.google.com/gve-kxpp-iox 
เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวต้อนรับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 09.10 น.  กรรมการปล่อยตัว เปิดห้องรอเข้าสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา  
    และเรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามล าดับ 

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องประชุม และเข้าห้องรอเข้าสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา 
 
กรรมการสอบสัมภาษณ์ เปิดห้องสัมภาษณ์ 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะสหเวชศาสตร์ 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 
----------------------------------------------------------------- 

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
กระบวนการสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ  

Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.  เข้าสอบจะต้องเข้าร่วมไลน์กลุ่มสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา ผ่าน QR Code ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
ฉบับนี้ เพ่ือรับทราบขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์สอบ 
ท าการยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ online ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และรับ ID Link เพ่ือใช้ 
เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาระหว่าง 09.00-12.00 น. 

2.  ระบบห้องสอบ Online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet  
ซึ่งผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบได้จากการคลิกท่ีลิงค์ท่ีส่งให้ผ่านอีเมล หรือระบบ Line ID  

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS3 : online 
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สหเวชฯบูรพา  
2) สาขาวิชากายภาพบ าบัด สหเวชฯบูรพา 
3) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สหเวชฯบูรพา 
4) สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค สหเวชฯบูรพา 
5) สาขาวิชาโภชนการและการก าหนดอาหาร สหเวชฯบูรพา 

 3.  รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08.30 – 08.50 น. กรณีที่มีปัญหาของ 
ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรม 
ออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณอรสา  แก้วมณี โทร. 083-0360460 ภายใน เวลา 08.30 –  10.00 น 
 4.  เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมี 
การตรวจสอบบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน  
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง 
ให้เห็นหน้าชัดเจน 
 5.  กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุล 
รายบุคคลตามล าดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ล าดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อม 
เพ่ือรอสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.50 - 09.00 น. (ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้) 
 6.  กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาท ี
 7.  ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ 
      7.1  เข้าสอบเตรียมสถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบ 
ชัดเจน 
      7.2  โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ  
(ถ้ามี) 
      7.3  การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 
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รายละเอียดและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะสหเวชศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
--------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 
 

 
****************************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 
---------------------------------------------- 

 
ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 3 ( Admission ) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี ท าการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet โดยรูปแบบของ
การสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้รับการติดต่อจากสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
แจ้งขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบท าการ
ยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

2. ผู้มีสิทธิ์สอบ Scan QR code เข้ากลุ่มไลน์ของแต่ละสาขา เพ่ือใช้ในการติดต่อระหว่างการสอบ
สัมภาษณ์ 

 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

สมัยใหม่ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล 

สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

   
สาขาบริหารธุรกิจ  

 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ

การค้าชายแดน  
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ

ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ   
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3. ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเข้ารายงานตัว ณ ห้องรายงานตัวออนไลน์ของแต่ละสาขา 

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา  08:30-9.00 น.  

สาขา ลิงค์ห้องรายงานตัวออนไลน์ 
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่   https://meet.google.com/pbk-norv-aen 
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล https://meet.google.com/fhb-vetk-ohw 
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ https://meet.google.com/fhb-vetk-ohw 
บริหารธุรกิจ  https://meet.google.com/ghv-ipih-utb 

การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   https://meet.google.com/hpw-nhkb-aya 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ https://meet.google.com/uwf-pkuv-uro 
 

4. เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องรายงานตัวออนไลน์ของแต่ละสาขา กรรมการปล่อยตัวจะท าการตรวจสอบ
รายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งช่ือ-สกุล แสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการปล่อยตัวจะตรวจสอบภาพ
และเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน  

5. เวลา 9.00 น. กรรมการปล่อยตัวแต่ละสาขา ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
หลังจากนั้นจะจัดผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามล าดับ ให้ผู้สอบ
สัมภาษณ์ล าดับถัดไป Stand by รอ ณ ห้องรายงานตัวออนไลน์ เพ่ือรอเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ต่อไป 
โดยกรรมการสัมภาษณ์จะท าการสอบสัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที  

6. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ ดังนี้ 
6.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้า 

สอบสัมภาษณ์ชัดเจน  
6.2  โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ  
      (ถ้ามี)  
6.3 การแต่งกายเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย  

7. สามารถสอบถามรายละเอียดอ่ืนๆ หรือ แจ้งข้อขัดข้องในการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่  
สาขาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่   คุณทัตพล  พุ่มดารา     0-86236-7952 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  คุณวลัยลักษณ์  ถึงคุณ   0-87665-4989 
สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ คุณวลัยลักษณ์  ถึงคุณ 0-87665-4989 

     สาขาบริหารธุรกิจ    คุณสิรวิชญ์  มุสิกพงศ์  0-98749-8137   0-90392-5024   
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  คุณเพ็ญนภา  ไกรฉวี          0-95742-4439 
สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ    คุณชนัญชิดา  ปาณะวงค์  0-64961-4663 

 
************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
----------------------------------------------------- 

 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. เข้า line กลุ่ม ตาม link นี้ ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:00 น. 

 

หรือ https://line.me/R/ti/g/XrlGoz1Wbj  (ส าหรับการเข้ากลุ่มผ่านโทรศัพท์มือถือ) 

เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้ว ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลงในในกลุ่มเพื่อรายงานตัว 
2. ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:00 กรรมการจะประกาศ เวลา และกรรมการสัมภาษณ์ 

ของผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละคน ใน line กลุ่มนี้  
3. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้าน

โปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาท่ี คุณศศิฬา  ฉิมพลี  โทร.081-863-7859 
4. อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ จะ Add line และใช้ Line VDO call เพ่ือสัมภาษณ์นิสิต   
5. เมื่อเข้า VDO Call สัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล 

และจะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน  
6. ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน   
7. กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที  
8. การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ  

 
 

**************************************** 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบท่ี 3 
คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00  น. เป็นต้นไป 
----------------------------------------------------- 

 
1. เวลาสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (เริ่มเปิดห้องสัมภาษณ์ เวลา 08.40 น.) 

นักเรียนเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ได้ที่ลิงค์ : 
https://meet.google.com/odf-qick-yzb 

2. เมื่อถึงเวลา 09.00 น. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะด าเนินการส่งนักเรียนไปยังห้องสัมภาษณ์
ออนไลน์ของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนสมัครสอบล าดับตามใบรายชื่อผู้สมัคร 

3. เมื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว สามารถออกจากระบบ Google Meet ได้เลย 
สามารถติตามการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th  
(งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

เข้าร่วมกลุ่ม LINE เพื่อพูดคุยสอบถามข้อสงสัย ได้ที่ QR-Code ด้านล่างนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

************************************************* 
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รายละเอียด TCAS รอบท่ี 3 
วิทยาลัยนานาชาติ 

วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00  น. เป็นต้นไป 
----------------------------------------------------- 

 
 
 
 


