
 
 
 
 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณแ์ละตรวจร่ำงกำย (TCAS  รอบที่ 3) 
โครงกำรรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 

ในวันที่  12  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562 ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี 
----------------------------------- 

 

เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์  มีดังนี้ 
 1.  ใบสมัครคัดเลือก ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต 

2.  ใบแสดงผลคะแนน  GAT/PAT 
3.  ใบแสดงผลการเรียน  6  ภาคเรียน   
4.  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
6.  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล  ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ 1. ทุกคณะ/วิทยาลัย ต้องมาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเท่านั้น 
และต้องตรวจร่างกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศรีนครินทร์) ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
         2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในทุกกลุ่มวิชา/สาขาวิชา  ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 

    3. ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกายเป็นจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 500 บาท  (ค่าตรวจร่างกายเฉพาะสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ จ านวน 3,000 บาท) 
     4. ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ 
ในการเข้าศึกษา 
     5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  
เว็บไซต์  https://student.mytcas.com และ  http://e-admission.buu.ac.th 
 
 

มีต่อหน้า 2.......// 

1. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกใน “สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  คณะโลจิสติกส์”รหัสสาขา 01923240411   
   ให้น าชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบและชุดว่ายน้ า มาในวันสอบสัมภาษณ์ 
2. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกใน “สาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์”  รหัสสาขา 01904241001 
    ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการสอบปฏิบัติวาดรูป 
3. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกใน “สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์” รหัสสาขา 01904240501 
    ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการสอบปฏิบัติการใช้เครื่องดนตรีไทยพ้ืนฐาน 
4. ผู้เข้าสอบคัดเลือกใน“คณะดนตรีและการแสดง  ทุกสาขาวิชา” จะมีการสอบปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์ 
5. ผู้เข้าสอบคัดเลือกในสาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ 
   เพ่ือใช้ในการสอบปฏิบัติ ดังนี้  เครื่องเขียนสี  ดินสอ  ปากกา ยางลบ 
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ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย เฉพำะสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 

 
 

คณะ / สำขำวิชำ สถำนที่สอบสัมภำษณ ์ ห้องสอบ
สัมภำษณ์ เวลำสอบสัมภำษณ์ เวลำตรวจร่ำงกำย 

คณะโลจิสติกส์ 
-  สาขาวิทยาการเดินเรือ 

อาคารคณะโลจิสติกส์  
ชั้น 2 

ห้อง LOG2-202 วันที่ 12 พ.ค. 62 
13.00-16.00 น. 

วันที่ 10 พ.ค. 62 
08.00-12.00 น. 
ณ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลยับูรพา 
 

ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โครงกำรรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ TCAS รอบ 3 
วันอำทิตย์ที่  12  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562  เวลำ  09.00 – 16.00  น. 

 

คณะ / สำขำวิชำ สถำนที่สอบสัมภำษณ ์ ห้องสอบ
สัมภำษณ์ 

เวลำสอบ
สัมภำษณ์ 

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย 

คณะโลจิสตกิส ์
-  สาขาวชิาการคา้ระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส ์

 
อาคารคณะโลจสิติกส์ ชั้น 4 ห้อง LOG-402 

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 
-  สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ 

อาคารคณะโลจสิติกส์ ชั้น 6 ห้อง LOG-602 -  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 
พาณิชยนาว ี

คณะพยำบำลศำสตร์ 
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 

(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ พระชนมพรรษา) 

ห้อง  N 2401 13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
อาคารคณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์  (QS2) ห้อง QS2-102 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
อาคาร  60  พรรษา 

มหาราชินี  2  (QS 2) ชั้น 5 
ห้อง QS2-510 13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 
อาคารคณะการจัดการและ 

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

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร ์
อาคารคณะรัฐศาสตร ์
และนิติศาสตร์  ชัน้ 1 

ห้อง 100 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

คณะวิทยำศำสตร์   
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ชั้น 4 

ห้อง  BS 4103, 
BS 4105, 4203 

BS, 4206 
13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
-  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารคณะวิทยาการ

สารสนเทศ 

 
ห้อง 5 T04 ชั้น 5 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
-  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 6 T04 ชั้น 6 
-  สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ห้อง 7 T04 ชั้น 7 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
อาคาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตึกเกษม  จาติกวณิชชัน้  2 

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

มีต่อหน้า 3.......// 
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ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โครงกำรรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ TCAS รอบ 3 
วันอำทิตย์ที่  12  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562  เวลำ  09.00 – 16.00  น. 

 

คณะ / สำขำวิชำ สถำนที่สอบสัมภำษณ ์ ห้องสอบ
สัมภำษณ์ 

เวลำสอบ
สัมภำษณ์ 

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย 

คณะสำธำรณสุขศำสตร ์
-  สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 

อาคารมหิตลาธิเบศร 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ห้อง  PH 609 

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 
-  สาขาวชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
และความปลอดภัย 

ห้อง  PH 601 

-  สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ 

ห้อง  PH 515 

-  สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม ห้อง  PH 411 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
-  สาขาวชิากราฟิกอาร์ต 
และกราฟิกมีเดีย 

 
อาคารปฏิบัติงานเซรามิกส์ 

ชั้น 2 
ห้อง  CR 3 

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 

-  สาขาวชิาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 3 ห้อง  AB 305 
-  สาขาวชิานิเทศศิลป์ (วิชาเอก 
คอมพิวเตอร์กราฟิก) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 4 ห้อง  AB 404 

-  สาขาวชิานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และ
ดิจิตอลมีเดีย) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 4 ห้อง  AB 422 

-  สาขาวชิานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิก
และโฆษณา) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 4 ห้อง  AB 421 

-  สาขาวชิาออกแบบเซรามิกส ์
อาคารปฏิบัติงานเซรามิกส์  

ชั้น 2 
ห้อง  CR 1 

-  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
(หลักสูตร 2 ภาษา) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 2 ห้อง  AB 203 

คณะดนตรีและกำรแสดง 
-  สาขาวชิาดนตรี(วชิาเอกดนตรีไทย) 

คณะดนตรีและการแสดง 
ชั้น  2 

ห้อง MUPA2 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

-  สาขาวชิาดนตรี (วชิาเอกดนตรีสากล) 
อาคารภาพพิมพ ์

ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 3 
ห้อง  ST 300 

-  สาขาวชิาศิลปะการแสดง 
(วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากบัลีลา) 

คณะดนตรีและการแสดง 
ชั้น  3 

ห้อง MUPA 3/2 

-  สาขาวชิาศิลปะการแสดง 
(วิชาเอกศิลปะการละคร) 

คณะดนตรีและการแสดง 
ชั้น  1 

ห้อง  MUPA 1 

-  สาขาวชิาการจัดการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

คณะดนตรีและการแสดง 
ชั้น  1 

ห้อง  MUPA 1/3 
 

 
 
 
 

มีต่อหน้า 4.......// 
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ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โครงกำรรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ TCAS รอบ 3 
วันอำทิตย์ที่  12  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562  เวลำ  09.00 – 16.00  น. 

 

คณะ / สำขำวิชำ สถำนที่สอบสัมภำษณ ์ ห้องสอบ
สัมภำษณ์ 

เวลำสอบ
สัมภำษณ์ 

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
- สาขาวชิาการจัดการและการสอนกีฬา 

อาคารคณะวิทยาศาสตร ์
การกีฬา ชั้น 5 

ห้อง 503 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 
- สาขาวชิาสื่อสารมวลชนทางกฬีา 
คณะศึกษำศำสตร์ 
-  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 1 
ห้อง  QS1-103 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

-  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
-  สาขาวชิาเคม ี อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 5 
ห้อง  QS1-507 A 

-  สาขาวชิาชีววิทยา ห้อง  QS1-507 B 

-  สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 4 
ห้องปฏิบัติการ

ดนตรีไทย 

-  สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 5 
ห้อง  QS1-508 

-  สาขาวชิาพลศึกษา อาคาร  60 พรรษา 
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 1 

ห้อง  QS1-105 
-  สาขาวชิาฟสิิกส ์

-  สาขาวชิาภาษาจนี 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 5 
ห้อง  QS1-507 B 

-  สาขาวชิาศิลปศึกษา 
อาคาร  60 พรรษา 

มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 4 
ห้อง  QS1-406 

วิทยำลัยนำนำชำติ 
อาคารคณะวิทยาลัย

นานาชาต ิ
ห้องประชุม 203 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

คณะสหเวชศำสตร์ 
- สาขาวชิากายภาพบ าบัด 

อาคารวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ (MS) 

 
ห้อง MS 204 

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น. 
-  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร ์ ห้อง MS 106 
-  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ห้อง MS 205 
-  สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ห้อง MS 308 
- สาขาวชิาโภชนบ าบัดและ 
การก าหนดอาหาร 

ห้อง MS 411 

 
 
 
 
 

มีต่อหน้า 5.......// 
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ก ำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โครงกำรรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ TCAS รอบ 3 
วันอำทิตย์ที่  12  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562  เวลำ  09.00 – 16.00  น. 

 

คณะ / สำขำวิชำ สถำนที่สอบสัมภำษณ ์ ห้องสอบ
สัมภำษณ์ 

เวลำสอบ
สัมภำษณ์ 

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
วิทยำเขตจันทบุร ี
-  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ี

มหาวิทยาลยับูรพา 
จังหวัดชลบุร ี

ห้อง K-B 401 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

-  สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และ 
การค้าชายแดน 
-  สาขาวชิาเทคโนโลบีการเกษตร 
(ด้านพชื) ห้อง K-B 402 
-  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ทางธุรกิจ 

ห้อง K-B 403 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
วิทยำเขตจันทบุร ี
 

ห้อง K-B 404 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุร ี ห้อง K-B 405 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
วิทยำเขตสระแก้ว 
-  สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง K-B 406 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

-  สาขาวชิาทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม 
-  สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และ 
การค้าชายแดน 

ห้อง K-B 407 

-  สาขาวชิาการบริหารทั่วไป 
ห้อง K-B 408 -  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

นวัตกรรมทางธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
วิทยำเขตสระแก้ว 

ห้อง K-B 409 09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร์
และบริหำรธุรกิจวิทยำเขตสระแก้ว 
 

อาคารวิทยาลยัพาณิชยศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

จังหวัดชลบุร ี

ห้องอาหาร 
ชั้น 1 

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 

 
 

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


