รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 2
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ที่

คณะ/สาขาวิชา

การสอบสัมภาษณ์

คณะเภสัชศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

2

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

3

คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

4

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(ทุกสาขาวิชา)

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

1

5

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

การตรวจร่างกาย
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/mQS48
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/bgiuA
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/aivBV
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th
ไม่มีการตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดหน้าที่ 7
และดูหมายเหตุข้อ 4

ดูรายละเอียดหน้าที่ 8
และดูหมายเหตุข้อ 4

ดูหมายเหตุข้อ 4

-

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/suzL3
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ดูรายละเอียดหน้าที่ 9
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
และดูหมายเหตุข้อ 4
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

/รายละเอียด

- หน้า 2 –
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 2
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ที่
6
7

คณะ/สาขาวิชา
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ทุกสาขาวิชา)
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาชีวเคมี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
- สาขาวิชาสถิติ

8

การสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้าที่ 10

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/iyBFJ
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

ดูหมายเหตุข้อ 4

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้าที่ 11

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

9

คณะวิทยาการสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
- สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM

/รายละเอียด

- หน้า 3 -

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 2
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
การตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/iDNRZ
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

ดูหมายเหตุข้อ 4

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้าที่ 12

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้าที่ 12

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

12 คณะโลจิสติกส์ (ทุกสาขาวิชา)

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

13 วิทยาลัยนานาชาติ (ทุกสาขาวิชา)

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ที่

คณะ/สาขาวิชา

การสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกล
ฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
10 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาศิลปศึกษา
- สาขาวิชาพลศึกษา
11

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาฟิสิกส์

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

/รายละเอียด

- หน้า 4 -

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 2
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ที่

14

คณะ/สาขาวิชา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
(ทุกสาขาวิชา)

15 คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
16
(ทุกสาขาวิชา)

17 คณะสหเวชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
18 ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
(ทุกสาขาวิชา)
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
19
วิทยาเขตจันทบุรี

การสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/duR79
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/hjtOU
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ผ่านโปรแกรม Google
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
Hangout Meet
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

ไม่มีการตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

ดูหมายเหตุข้อ 4

ดูรายละเอียดหน้าที่ 13
และดูหมายเหตุข้อ 4

ดูรายละเอียดหน้าที่ 14

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/chuzU
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ดูรายละเอียดหน้าที่ 15-16
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
และดูหมายเหตุข้อ 4
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้าที่ 17-18
และดูหมายเหตุข้อ 4

สอบสัมภาษณ์
ผ่านแอพลิเคชัน Line

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้าที่ 19
และดูหมายเหตุข้อ 4

/รายละเอียด

- หน้า 5 -

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 2
โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ที่

คณะ/สาขาวิชา

20 คณะอัญมณี (ทุกสาขาวิชา)

คณะวิทยาศาสตร์และ
21 สังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
(ทุกสาขาวิชา)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
22 วิทยาเขตสระแก้ว
(ทุกสาขาวิชา)
โครงการจัดตั้ง คณะบริหารธุรกิจ
23 และพาณิชยศาสตร์”
วิทยาเขตสระแก้ว

การสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/ptTW7
2. ส่งผลตรวจร่างกาย
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 28 มิ.ย.64
ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/muvBG
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

หมายเหตุ

ดูหมายเหตุข้อ 4

สอบสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูที่หมายเหตุข้อ 2

สอบสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูที่หมายเหตุข้อ 2

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

/หมายเหตุ 1.

- หน้า 6 หมายเหตุ 1. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
2. กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะโทรหาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ รับโทรศัพท์ในวันและเวลาดังกล่าว
3. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น.
เป็นต้นไป
4. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ
5. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
6. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
***************************

/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 7 -

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสอบสัมภาษณ์จะใช้รูปแบบห้องสอบ Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet ซึ่งทางคณะฯ
จะส่งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และลิ้งค์สาหรับการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์
2. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 – 15 นาที
3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้เหมาะสมกับการสอบสัมภาษณ์
4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (เอกสารแนบ) ไปตรวจที่โรงพยาบาล
ของรัฐบาล และนาเอกสารชุดนี้ส่งให้คณะเภสัชศาสตร์ในวันเปิดภาคเรียน
หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-390401 ต่อ 5024
****************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ทาการยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ก่อน 12.00 น.
ได้ที่ https://forms.gle/VW143fukuSN2jGxbA หรือ QR-Code ที่กาหนด โดยขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ online
จะเรียกชื่อสกุลรายบุคคลตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์
และรอสัญญาณเรียกสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลหรือไลน์

2. ระบบสัมภาษณ์ Online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบ
จะเข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งให้ผ่านอีเมล หรือระบบ Line ID
3. ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา
08:00 – 08.30 น. กรณีที่มีปัญหาไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต
หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหามาที่ คุณจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี โทร. 08 3615 6518
ภายใน 2 ชั่วโมง (08:00 - 10:00 น.)
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แจ้งชื่อ-สกุล
จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง
ให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการดาเนินการสอบสัมภาษณ์
*********************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสัมภาษณ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ
Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับการติดต่อ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จากสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา แจ้งขั้นตอนและ
รายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทาการยืนยันว่าจะเข้าสอบ
สัมภาษณ์ online ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า LINE GROUP
และรับ Link Google Meet เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาระหว่าง 8.30-12.00 น.

2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
สามารถเข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งในระบบ Line ID หรือรหัสเข้าลิงค์ของ Google Meet จะอยู่ด้านหลัง
ลิงค์ตามตัวอย่าง meet.google.com/hgn-diph-kue ซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะฯ จะดาเนินการจัดลาดับ
การเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง LINE GROUP ในวันเวลาที่สอบสัมภาษณ์
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS2 : online มีดังนี้
1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
2) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00 – 08.30 น. กรณีที่มีปัญหาของผู้มี
สิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์
ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณวัชรา นาวีพงษ์ผจญ โทร.08-0639-7819 ภายใน 2 ชั่วโมง (08:00 - 10:00 น.)
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการจะ
ตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุล
รายบุคคลตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป offline โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์
(ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้)
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
7. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
7.1 ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
****************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ต้องดาเนินการดังนี้
1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ใน Application line โดยเข้า line Group แยกตามกลุ่มสาขา
(8 กลุ่มวิชา) สามารถเข้าได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล ที่ลิงค์ http://www.bbs.buu.ac.th/TCAS2-64 หรือ

2. การสอบสัมภาษณ์ จะใช้การ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet
3. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
- ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
- โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
1. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้ารายงานใน line Group
ในเวลา 08.00- 09.00 น. เพื่อตรวจสอบรายชื่อก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์
กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต
หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ งานวิชาการ โทร 081-8655616 ภายใน 2 ชั่วโมง
(08:00 - 10:00 น.)
2. กรรมการปล่อยตัวสัมภาษณ์ จะชี้แจงรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และแจ้งลาดับการสอบสัมภาษณ์
3. กรรมการปล่อยตัวเรียกผู้เข้าสอบเข้าสัมภาษณ์กรรมการฯ โดยใช้ Google Meet ตามลาดับ
การรายงานตัว
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล
จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการ
จะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละ 5-10 นาที
****************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะวิทยาการสารสนเทศ
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-16.00 น.
1. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ในวันที่กําหนด ผ่านโปรแกรม zoom us
ตามลําดับ เวลาที่คณะฯ จะประกาศต่อไป
2. ทางคณะวิทยาการสารสนเทศ จะส่งผ่าน Link การเข้าสัมภาษณ์ไปทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้
ในระบบรับสมัคร หรือ
3. เปิดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง เข้าโปรแกรม zoom.us ตาม link เช่น Join Zoom
Meeting https://zoom.us/j/91230091860?pwd=VHlFQ0pVWnJmR2VjaWUrVEt4UmtlQT09
Meeting ID: 912 3009 1860 Password: 146171
4. กรุณาใช้รหัสเลขประจําตัวผู้สมัคร ชื่อนามสกุลภาษาไทยเป็น user name สําหรับ Zoom us เช่น
32100-001 สมใจ ใสสะอาด
5. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 10:30 – 12.30 น. กรณีที่มีปัญหา
ของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหา
ด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณกมลวรรณ ทาง Line ID: @informaticsbuu
โทร.038-10-3096 ภายใน 2 ชั่วโมง (10:30 - 12:30 น.) โดยการสอบสัมภาษณ์ online
จะเรียกชื่อ-สกุลรายบุคคลตามลาดับ
6. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล
จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อ
ยืนยันตัวตน กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบ
จะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจนตลอดเวลาขณะทําการสอบ
7. การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลา 10-20 นาทีต่อคน พักระหว่างคน 5 นาที
8. การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
หมายเหตุ

1. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกมลวรรณ ทาง Line ID:
@informaticsbuu /โทร.038-10-3096
2. คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์
(สาหรับการสอบสัมภาษณ์ TCAS 64) ดาวน์โหลดได้ที่ http://shorturl.at/jknoM
****************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยแจ้งชื่อ
นามสกุล และสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์จะดาเนินการตรวจสอบก่อนได้รับอนุญาตให้เข้ากลุ่ม Line
ภายในวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ที่ https://bit.ly/3nwlRzC หรือ

ทั้งนี้ เพื่อแจ้งกาหนดการและรายละเอียดการสอบเข้ารับการสัมภาษณ์ใน Google classroom และ
Google Hangout Meet ต่อไป
****************************

/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับ ID Link ที่ใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ทางอีเมล เพื่อจะเข้าสอบสัมภาษณ์
Online ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง 08.30 -12.00 น.
2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วธิ ีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะ
เข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งให้ผ่านอีเมล หรือระบบ Line ID
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด online
1) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ
2) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ
3) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ
4) สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ
5) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ
6) สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ (ครีเอทีฟอาร์ต) ภาคปกติ
7) สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ (กราฟิกครีเอทีฟ) ภาคปกติ
8) สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00 – 08.30 น. กรณีที่มีปัญหาไม่สามารถ
เข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหา
ได้ที่ คุณพงศ์พัฒน์ เจริญวารี โทร. 089-9353533 ภายใน 2 ชั่วโมง ช่วงเวลา 08 10:00 - 00:น.
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง
ให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุลรายบุคคล
ตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์
(ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้)
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที
7. ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
7.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
*********************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1. ตรวจสอบ e-mail รับ link การทาแบบประเมิน เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ทาแบบประเมิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.
3. Admin จะดาเนินการส่ง e-mail ลาดับการสอบสัมภาษณ์
และ Code เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ หลังจากได้รับผลการตอบแบบประเมิน
4. ทดสอบโปรแกรม Google Hangout Meet เปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนให้พร้อมใช้งาน
ในวันสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 น. กรรมการปล่อยตัว เปิดห้องประชุม โปรแกรม Google Hangout Meet
เวลา 08.45 น. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เปิดโปรแกรม Google Hangout Meet
 เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ (รหัสที่ได้รับทาง e-mail)
เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวต้อนรับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.10 น. กรรมการปล่อยตัว เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลาดับ
คำชี้แจงการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
1. กรรมการปล่อยตัว เรียกชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลาดับ และแจ้งรหัสห้องสอบสัมภาษณ์ (แบ่งตาม
สาขาวิชา)
1.1 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
1.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
2. เมื่อถึงลาดับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องประชุม และเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
3. เมื่อการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องสอบสัมภาษณ์ได้ทันที
หมำยเหตุ หากมีข้อสงสัย ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าห้องประชุมอีกครั้งเพื่อสอบถาม กรรมการปล่อยตัว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564
ผ่านเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
*************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะสหเวชศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
กระบวนการสัมภาษณ์โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จะทาการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าร่วมไลน์กลุ่มสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา ผ่าน QR Code ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
เพื่อรับทราบขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทาการ
ยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ online ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และรับ ID Link เพื่อใช้เชื่อมต่อ
ระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาระหว่าง 8.30-12.00 น.
2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วธิ ีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะ
เข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งให้ผ่านอีเมล หรือระบบ Line ID
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS2 : (โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก) online
1) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สหเวชฯบูรพา
2) สาขาวิชากายภาพบาบัด สหเวชฯบูรพา
3) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สหเวชฯบูรพา
4) สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค สหเวชฯบูรพา
5) สาขาวิชาโภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร สหเวชฯบูรพา
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08.00 – 08.20 น. กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบ
ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้ง
ปัญหาเข้ามาที่ คุณอรสา แก้วมณี โทร. 083-0360460 ภายใน เวลา 0800: - 10:00 น
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมี
การตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง
ให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุลรายบุคคล
ตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์
ระหว่างเวลา 08.20 - 08.30 น. (ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้)
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
7. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
7.1 ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
****************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะสหเวชศาสตร์
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

*********************************
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 2 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทาการสอบสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้รับการติดต่อจากสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ แจ้งขั้นตอน
และรายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทาการยืนยันว่าจะเข้าสอบ
สัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และรับลิงค์ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ของแต่ละสาขา เพื่อใช้
เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น.
2. ระบบห้องสอบออนไลน์ ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบ
ออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์แยกตามสาขาที่สมัคร ดังนี้
สาขาวิชา
ลิงค์ห้องสอบออนไลน์
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
https://meet.google.com/rwj-freq-tun
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
https://meet.google.com/avu-bcjs-hdd
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
https://meet.google.com/avu-bcjs-hdd
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
https://meet.google.com/ydj-hetb-hhk
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
https://meet.google.com/kxw-sjdq-nyv
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

https://meet.google.com/wxs-evbs-wft

3. ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00–08.30 น.
กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหา
ด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณวลัยลักษณ์ ถึงคุณ โทร 0-87665-4989 หรือ คุณวชิราภรณ์
ศรีพุทธ โทร 0-80553-9610 ภายในเวลา 10:00 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
4. เมื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ของแต่ละสาขา กรรมการปล่อยตัวจะทาการตรวจสอบรายชื่อให้ผู้เข้าสอบ
แจ้งชื่อ-สกุล จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยัน
ตัวตน กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง
ให้เห็นหน้าชัดเจน
5. เวลา 8.30 กรรมการปล่อยตัวแต่ละสาขา ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลังจากนั้น
จะดึงบุคคลตามลาดับเข้าสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไปให้ Stand by
เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์ ตามช่องทาง (Link) ที่ให้ไว้
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที
7. ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
7.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 18-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

****************************
/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 19-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า line กลุ่ม ตาม link นี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

หรือ http://bit.ly/MT_TCAS64_2
2. เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้ว ให้แจ้งชื่อ นามสกุล
3. ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 กรรมการจะประกาศ เวลา และกรรมการสัมภาษณ์
ของผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละคน ใน line กลุ่มนี้
4. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหา
ด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณศศิฬา ฉิมพลี โทร.0-81863-7859
5. อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ จะ Add line และใช้ Line VDO call เพื่อสัมภาษณ์นิสิต
6. เมื่อเข้า VDO Call สัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล
และจะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
7. ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน
8. กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
9. การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ
********************************

