ผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) เฉพาะคณะแพทยศาสตร์
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
**************************************
เอกสารทีต่ ้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต
ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่มีวันสาเร็จการศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ - ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เท่านั้น
และต้องตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศรีนครินทร์)
ตามวัน และเวลาที่กาหนด
- ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา

ขั้นตอนการดาเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ขั้นตอน
ชั้น
ห้อง
1. สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์
1 1 รายงานตัว ส่งหลักฐานตรวจสอบเบื้องต้น และชาระ
1
โถงชั้น 1
ค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์
1.2 ชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ฯ กรอกเอกสารขึ้นทะเบียน
5
516
สุขภาพและรับกระปุกเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจ
1.3 สอบสัมภาษณ์
5
511
2. ตรวจร่างกาย ณ อาคารศรีนครินทร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
2.1 ผู้สมัครส่งเอกสารขึ้นทะเบียนสุขภาพและส่งกระปุกปัสสาวะ
1
งานเวชระเบียน
2.2 เอ็กซเรย์
1
งานรังสีวิทยาฯ
2.3 ตรวจร่างกายทั่วไป
1
OPD อายุรกรรม
2.4 ตรวจการได้ยิน
1
OPD อายุรกรรม
2.5 ตรวจตา
2
งานจักษุวทิ ยา
3. ทาแบบทดสอบสุขภาพจิต ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์
3.1 รายงานตัวผูส้ มัคร
1
โถงชั้น 1
3.2 ทาแบบทดสอบสุขภาพจิต
5
516

เวลา
07.30-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-12.00 น.
09.30-12.00 น.
09.30-12.00 น.
09.30-12.00 น.
09.30-12.00 น.
09.30-12.00 น.
13.00-13.30 น.
13.30-15.30 น.

ผู้มีสิทธิ์//..........

ผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
**************************************
เอกสารทีต่ ้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ - ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะ/วิทยาลัย ต้องมาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เท่านั้น
และต้องตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศรีนครินทร์) ตามวันและเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
- ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในทุกกลุ่มวิชา/สาขาวิชา ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา
- ในการตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย
เป็นจานวนเงินไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ผูผ้ ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ต้องชาระค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย
เป็นจานวนเงินไม่เกิน 3,000 บาท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ รหัสสาขา 1334
ให้ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจร่างกายวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30-12.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
2. สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง LOG-202
อาคารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ให้นาชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ และชุดว่ายน้า มาในวันสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รหัสสาขา 1371
ให้ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจร่างกายวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30-12.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
2. สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.
- เวลา 08.30 น. รายงานตัวก่อนการสัมภาษณ์ ณ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ชั้น 9 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนดการ//...........
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กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คณะ / สาขาวิชา / กลุ่มวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอด
- สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
- สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายและการกีฬา
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

สถานที่สอบสัมภาษณ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (QS2)
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 2 (QS 2) ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(คณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยว) ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชั้น 4
อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ชั้น 6, 7
อาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตึกเกษม จาติกวณิช ชั้น 2

ห้องสอบ
สัมภาษณ์

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

เวลาตรวจ
ร่างกาย

ห้อง N 4201

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

ห้อง QS2-102

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

ห้อง QS2-510

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

ห้อง 105

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

ห้อง K-A 500

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

ห้อง BS 4103,
BS 4106, 4203

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

ห้อง 701
ห้อง 704
ห้อง 604
ห้องประชุม 2

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

ห้อง PH 609
อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ห้อง PH 601

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

ห้อง PH 501
ห้อง PH 411
อาคารคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ชั้น 6

ห้อง 601

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

กาหนดการ//...........
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กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คณะ / สาขาวิชา / กลุ่มวิชา

สถานที่สอบสัมภาษณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาจิตรกรรมและกราฟิกมีเดีย

อาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 3
อาคารปฏิบัติงานเซรามิกส์
ชั้น 2
อาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 2

- สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตร 2 ภาษา)
คณะดนตรีและการแสดง
- สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีไทย)
คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาภาษาจีน
คณะโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี

คณะดนตรีและการแสดง
ชั้น 2

ห้องสอบ
สัมภาษณ์

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

เวลาตรวจ
ร่างกาย

ห้อง AB 305
ห้อง CR 1

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

ห้อง AB 203
ห้อง MUPA2

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

ห้อง QS1-507A
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 5

อาคารคณะโลจิสติกส์
ชั้น 2

ห้อง QS1-508
ห้อง QS1-508
09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.
ห้อง QS1-505
ห้อง QS1-505B
ห้อง QS1-504
ห้อง QS1-503

ห้อง LOG-202

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

เฉพาะสาขาวิทยาการเดินเรือ ให้ดาเนินการดังนี้
คณะ / สาขาวิชา / กลุ่มวิชา
คณะโลจิสติกส์
- สาขาวิทยาการเดินเรือ

สถานที่สอบสัมภาษณ์

ห้องสอบ
สัมภาษณ์

อาคารคณะโลจิสติกส์
ชั้น 2

ห้อง LOG-202

เวลาสอบสัมภาษณ์ เวลาตรวจร่างกาย
วันที่ 14 ก.ค. 61
13.00-16.00 น.

วันที่ 13 ก.ค. 61
07.30-12.00 น.

เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้ดาเนินการดังนี้
คณะ / สาขาวิชา / กลุ่มวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สถานที่สอบสัมภาษณ์

ห้องสอบ
สัมภาษณ์

อาคารคณะเภสัชศาสตร์
ชั้น 9

-

เวลาสอบสัมภาษณ์ เวลาตรวจร่างกาย
วันที่ 14 ก.ค. 61
09.00-12.00 น.

วันที่ 13 ก.ค. 61
07.30-12.00 น.

กาหนดการ//...........
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กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
คณะ / สาขาวิชา / กลุ่มวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะสหเวชศาสตร์
- สาขาวิชากายภาพบาบัด
- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
- สาขาวิชาโภชนบาบัดและ
การกาหนดอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิทยาเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาเขตจันทบุรี
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาเขตสระแก้ว
โครงการจัดตั้ง “คณะ
พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วิทยาเขตสระแก้ว

สถานที่สอบสัมภาษณ์
อาคาร
วิทยาลัยนานาชาติ ชัน้ 2

อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (MS)

อาคาร หอประชุมธารง บัวศรี
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคาร หอประชุมธารง บัวศรี
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคาร หอประชุมธารง บัวศรี
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคาร หอประชุมธารง บัวศรี
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคาร หอประชุมธารง บัวศรี
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

ห้องสอบ
สัมภาษณ์

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

ห้องประชุม 203 09.00-12.00 น.

เวลาตรวจ
ร่างกาย
13.00-16.00 น.

ห้อง MS 204
ห้อง MS 106
ห้อง MS 205
ห้อง MS 308
ห้อง MS 303

13.00-16.00 น.

09.00-12.00 น.

ห้อง UAD 201

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ห้อง UAD 201

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ห้อง UAD 201

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ห้อง UAD 202

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ห้อง UAD 103

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ห้องอาหาร
ชั้น 1

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

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

