
 
 
 

ผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้สมัครคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  (Admissions)  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ให้ผู้มีผ่านการคัดเลือกด าเนินการ  ดังนี้ 
************************************** 

 
เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ ์

 

1.  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต 
2.  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่มีวันส าเร็จการศึกษา 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
5.  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล  ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 
 

หมายเหตุ-  ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะ/วิทยาลัย ต้องมาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  เท่านั้น   
      และต้องตรวจร่างกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศรีนครินทร์)  ตามวันและเวลา 
      ที่ก าหนด 
   -  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในทุกกลุ่มวิชา/สาขาวิชา  ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา 
   -  ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 500 บาท      
   -  ผูผ้่านการคัดเลือกในสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย 

       เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  3,000  บาท 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เฉพาะผู้ผ่านการคดัเลือกในสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  รหัสสาขา  1317 
ให้ด าเนินการดังนี้ 

 

1.  ตรวจร่างกายวันที่  23  มิถุนายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
2.  สอบสมัภาษณ์วันที่  24  มถิุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 - 16.00 น.   
    ณ  อาคารคณะโลจิสติกส์  ห้องLOG-303  มหาวิทยาลัยบูรพา 
3.  ให้น าชุดกีฬา  รองเท้าผ้าใบ และชุดว่ายน้ า  มาในวันสอบสัมภาษณ์ 
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ก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
วันเสาร์ที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 – 16.00  น. 

 

คณะ / วิทยาลัย สถานที่สอบสัมภาษณ ์ ห้องสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลาตรวจ
ร่างกาย 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาคารคณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ (QS2) 

ห้อง  QS2-102 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

2. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
อาคาร  60  พรรษา 
มหาราชินี  2  (QS 2) 

ห้อง  QS2-510 13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

3. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ชั้น 1   
ห้อง 105 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

อาคารหอประชุม 
ธ ารง  บัวศรี  ชัน้ 2 
มหาวิทยาลยับูรพา 

จังหวัดชลบุรี 

ห้อง UAD 202 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาคาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตึกเกษม จาติกวณิช ชัน้ 2 

ห้องประชุม 2 13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

6. คณะศึกษาศาสตร์ 
- สาขาวชิาคณิตศาสตร์  (หลักสูตร 5 ปี) อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1  (QS1) ชั้น 5 

 
ห้อง QS1-505B 

 
09.00-12.00 น. 

 
13.00-16.00 น. 

- สาขาวชิาเคมี  (หลักสูตร 5 ปี) ห้อง QS1-505A 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
- สาขาวชิาชีววิทยา  (หลักสูตร 5 ปี) ห้อง QS1-505B 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

- สาขาวชิาฟสิิกส์  (หลักสูตร 5 ปี) 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1  (QS1) ชั้น 4 
ห้อง QS1-407 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

- สาขาวชิาภาษาจนี  (หลักสูตร 5 ปี) 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1  (QS1) ชั้น 5 
ห้อง QS1-507A 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

- สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตร 5 ปี) 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1  (QS1) ชั้น 3 
ห้อง QS1-306A 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

- สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1  (QS1) ชั้น 5 
ห้อง QS1-508 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

- สาขาวชิาเคมี (โครงการผลิตครนูานาชาติ) 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1  (QS1) ชั้น 4 
ห้อง QS1-407 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
- สาขาวชิาชีววิทยา (โครงการผลิตครูนานาชาติ) 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
- สาขาวชิาฟสิิกส์ (โครงการผลิตครูนานาชาติ) 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
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ก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
วันเสาร์ที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 – 16.00  น. 

 

คณะ / วิทยาลัย สถานที่สอบสัมภาษณ ์ ห้องสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลาตรวจ
ร่างกาย 

7.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-  สาขาวชิาจิตรกรรม 

อาคารคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 3 

ห้อง  AB 305 
13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

-  สาขาวชิาออกแบบเซรามิกส์ 
อาคารปฏิบัติการ 
เซรามิกส์ ชั้น 2 

ห้อง  CR 1 

8. คณะโลจิสตกิส ์
-  สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ 

อาคารคณะโลจสิติกส์ 
ชั้น 4 

ห้อง  LOG-402 13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. -  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
-  สาขาวชิาการคา้ระหว่างประเทศและ 
   การจัดการโลจิสติกส ์

9. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อาคารคณะวิทยาศาสตร ์

การกีฬา  ชั้น  5 
ห้อง  501 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

10. คณะสหเวชศาสตร์ 
-  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์

อาคารวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ (MS) 

 
ห้อง  MS 106 

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 
-  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ห้อง  MS 205 

-  สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค 
ห้อง  MS 303, 

MS 308 
-  สาขาวชิากายภาพบ าบัด ห้อง  MS 204 

11. วิทยาลัยนานาชาติ 
อาคาร 

วิทยาลัยนานาชาติ ชัน้ 2 
ห้องประชุม  

IC 203 
09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

 
***** เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  คณะโลจิสติกส์  รหัส 1317 เท่านั้น   ***** 
 

คณะ / วิทยาลัย สถานที่สอบสัมภาษณ ์ ห้องสอบสัมภาษณ ์ วันและเวลา 
สอบสัมภาษณ์ 

วันและเวลา 
ตรวจร่างกาย 

คณะโลจิสตกิส ์
-  สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 

อาคารคณะโลจสิติกส์  
ชั้น 3 

ห้อง LOG-303 
วันที่  24  มิ.ย. 60 

เวลา 12.00-16.00 น. 
วันที่  23  มิ.ย. 60 

เวลา 08.00–12.00 น. 
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ก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
วันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 – 16.00  น. 

 

คณะ / วิทยาลัย สถานที่สอบสัมภาษณ ์ ห้องสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลาตรวจ
ร่างกาย 

1.  คณะพยาบาลศาสตร์ 
-  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ พระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร ์

ชั้น  4 

 
ห้อง  N 4201 

 
13.00-16.00 น. 

 
09.00-12.00 น. 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 
-  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

อาคารวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  ชั้น 4 

 
ห้อง  BS 4102 

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

-  สาขาวชิาเคม ี ห้อง  BS 4102 
-  สาขาวชิาจลุชีววทิยา ห้อง  BS 4104 
-  สาขาวชิาชีวเคมี ห้อง  BS 4104 
-  สาขาวชิาชีววิทยา ห้อง  BS 4104 
-  สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง  BS 4104 
-  สาขาวชิาฟสิิกส ์ ห้อง  BS 4202 
-  สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ ห้อง  BS 4202 
-  สาขาวชิาวาริชศาสตร ์ ห้อง  BS 4204 
-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ห้อง  BS 4206 
-  สาขาวชิาสถิติ ห้อง  BS 4206 
3. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
-  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 
อาคารสิรินธร(SD) ชั้น 5 

 
ห้อง  SD 514 

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. -  สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อาคารเกษม จาติกวณิช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 5 
ห้อง  MIT 

-  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  คณะดนตรีและการแสดง 
 

อาคารนวัตกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะดนตรีและการแสดง 
ชั้น 2 

MUPA2 13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

5.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
-  สาขาวชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
   และความปลอดภัย อาคารมหิตลาธิเบศร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

ห้อง  PH 601 
13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

-  สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม ห้อง  PH 411 
-  สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ห้อง  PH 501 
-  สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ห้อง  PH 609 
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ก าหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
วันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 – 16.00  น. 

 

คณะ / วิทยาลัย สถานที่สอบสัมภาษณ ์ ห้องสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลาสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลาตรวจ
ร่างกาย 

6. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
วิทยาเขตจันทบุร ี อาคารหอประชุม 

ธ ารง  บัวศรี ชัน้ 2 
มหาวิทยาลยับูรพา 

จังหวัดชลบุรี 

ห้อง UAD 201 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

7. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วิทยาเขตจันทบุร ี

ห้อง UAD 201 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

8. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี ห้อง UAD 201 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

9. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาเขตสระแก้ว 

อาคารหอประชุม 
ธ ารง  บัวศรี ชัน้ 2 
มหาวิทยาลยับูรพา 

จังหวัดชลบุรี 

ห้อง UAD 202 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

10. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาเขตสระแก้ว 

อาคารหอประชุม 
ธ ารง  บัวศรี ชัน้ 2 
มหาวิทยาลยับูรพา 

จังหวัดชลบุรี 

ห้อง UAD 101 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

11. โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว 

อาคารวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร ์

มหาวิทยาลยับูรพา  
จังหวัดชลบุรี 

ห้องอาหารชั้น 1 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

 
 
 

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


