รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 4 (คณะที่มีการสอบสัมภาษณ์)
โครงการรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ที่

คณะ/สาขาวิชา

1

คณะเภสัชศาสตร์
(ให้ผู้ที่ติดอันดับสารอง เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์พร้อมกับ
ตัวจริง กรณีที่มีตัวจริงสละสิทธิ์
จะเรียกสารองตามลาดับที่
เพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต)

2

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ http://shorturl.at/mQS48
ผ่านโปรแกรม Google 2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแต่บัดนี้จนถึง
Hangout Meet
วันที่ 28 มิ.ย.64ผ่าน Google form
ที่ http://shorturl.at/yDRY3
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ http://shorturl.at/suzL3
ผ่านโปรแกรม Google 2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแต่บัดนี้จนถึง
Hangout Meet
วันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน Google form
ที่ http://shorturl.at/yDRY3
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

หมายเหตุ
- ดูรายละเอียดหน้า 3
และดูหมายเหตุ
- อันดับสารองยังไม่ต้อง
ส่งผลตรวจร่างกาย ให้
นาส่ง กรณีที่ได้ถูกเรียก
ให้เป็นตัวจริง

ดูรายละเอียดหน้า 4
และดูหมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์

3

(เฉพาะสาขาวิชาภาษาจีน ให้ผู้ที่
ติดอันดับสารอง เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์พร้อมกับตัวจริง กรณี
ที่มีตัวจริงสละสิทธิ์ จะเรียก
สารองตามลาดับที่ เพื่อรายงาน
ตัวเข้าเป็นนิสิต)

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

ไม่มีการตรวจร่างกาย

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ http://shorturl.at/hjtOU
ผ่านโปรแกรม Google 2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแต่บัดนี้จนถึง
Hangout Meet
วันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน Google form
ที่ http://shorturl.at/yDRY3
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
ไม่มีการตรวจร่างกาย
ผ่านแอพลิเคชัน Line

ดูรายละเอียดหน้า 5
และดูหมายเหตุ

ดูรายละเอียดหน้า 6
และดูหมายเหตุ

4

คณะศิลปกรรมศาสตร์

5

คณะโลจิสติกส์

6

คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้า 8-9
และดูหมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาเขตจันทบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาเขตสระแก้ว

สอบสัมภาษณ์
ผ่านแอพลิเคชัน Line

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้า 10
และดูหมายเหตุ

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูที่หมายเหตุ

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูที่หมายเหตุ

7
8
9

สอบสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์

ดูรายละเอียดหน้า 7
และดูหมายเหตุ

-หน้า 2รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 4 (คณะทีไ่ ม่มีการสอบสัมภาษณ์)
โครงการรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
การสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

10 คณะวิทยาศาสตร์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

หมายเหตุ
ดูหมายเหตุ

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูหมายเหตุ

12 วิทยาลัยนานาชาติ

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ที่

คณะ/สาขาวิชา

13 คณะอัญมณี

ไม่มีการตรวจร่างกาย
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจ
ร่างกายที่
http://shorturl.at/ptTW7
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแต่บัดนี้
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน
Google form ที่
http://shorturl.at/yDRY3
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

ดูหมายเหตุ

ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
1.1 ใบแสดงผลการเรียน
1.2 บัตรประจาตัวประชาชน
1.3 ใบสมัคร
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
3. เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะโทรหาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับโทรศัพท์
ในวันและเวลาดังกล่าว
4. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
5. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ
***************************

/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 3 -

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ TCAS 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสอบสัมภาษณ์จะใช้รูปแบบห้องสอบ Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet ซึ่งทางคณะฯ
จะส่งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และลิ้งค์สาหรับการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์กลับมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งทาแบบประเมิน
3. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 – 15 นาที
4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้เหมาะสมกับการสอบสัมภาษณ์
5. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่ http://shorturl.at/mQS48) ไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐบาล และนาเอกสารชุดนี้
ส่งให้มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
หมายเหตุ 1. กรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต
ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณจุฑามาศ โทร 038-390401 ต่อ 5024
2. ให้ผู้ที่ติดอันดับสารอง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับตัวจริง กรณีที่มีตัวจริงสละสิทธิ์ จะเรียก
สารองตามลาดับที่ เพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โดยจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในระบบการรับสมัคร
(แต่ยังไม่ต้องส่งผลตรวจร่างกาย ให้นาส่งกรณีที่ได้ถูกเรียกให้เป็นตัวจริง)
****************************
/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 4 -

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 4 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งขั้นตอนและ
รายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทาการยืนยันว่าจะเข้าสอบ
สัมภาษณ์ online ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า LINE GROUP

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 จะดาเนินการ
จัดลาดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง LINE GROUP ในวันเวลาที่สอบสัมภาษณ์
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 : โครงการรับตรงทั่วประเทศ
1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00 – 08.30 น. กรณีที่มีปัญหาของ
ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์
ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณวัชรา นาวีพงษ์ผจญ โทร.08-0639-7819 ภายใน 2 ชั่วโมง (08:00 - 10:00 น.)
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้ง ชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการจะ
ตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุล
รายบุคคลตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป off line 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

- หน้า 5-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ เฉพาะสาขาวิชาภาษาจีน ให้ผู้ที่ติดอันดับสารอง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับตัวจริง กรณีที่มีตัว
จริงสละสิทธิ์ จะเรียกสารองตามลาดับที่ เพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โดยจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ใน
ระบบการรับสมัคร
****************************
/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 6-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับ ID Link ที่ใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ทางอีเมล เพื่อจะเข้าสอบสัมภาษณ์
Online ในวันที่ 12 มิถุนายน 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 4 online
1) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ
2) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ
3) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00 – 08.30 น. กรณีที่มีปัญหาไม่สามารถ
เข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้า
มาที่ คุณพงศ์พัฒน์ เจริญวารี โทร.089-9353533 ภายใน 2 ชั่วโมง 0)8 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 5-10 นาที
7. ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
7.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
*********************************
/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 7-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะโลจิสติกส์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า line กลุ่ม ตามสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน) ตาม QR CODE ด้านล่าง
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

2. เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้พิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล
3. ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงลาดับสัมภาษณ์ของตนเอง กรรมการปล่อยตัวจะแจ้งให้เข้าไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์
5. เมื่อเข้าไปในกลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์แล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
6. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน
7. สอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 5 - 7 นาที
หมายเหตุ 1. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหา
ด้านอินเตอร์เน็ต หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาที่ คุณริญญ์รภัส โทร.083-2696614
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย หรือชุดนักเรียน
*********************************

/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 8-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 4 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทาการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.
ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้รับการติดต่อจากสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
แจ้งขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทาการ
ยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรับลิงค์ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์
ของแต่ละสาขาเพื่อใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-12.00 น.
2.
ระบบห้องสอบออนไลน์ ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบ
ออนไลน์แยกตามสาขาที่สมัคร ดังนี้
สาขา
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
บริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
3.

4.
5.

6.

ลิงค์ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
https://meet.google.com/rwj-freq-tun
https://meet.google.com/avu-bcjs-hdd
https://meet.google.com/avu-bcjs-hdd
https://meet.google.com/ydj-hetb-hhk
https://meet.google.com/kxw-sjdq-nyv
https://meet.google.com/wxs-evbs-wft

ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 – 08.30 น.
กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือ
ปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณวินัย ปุริเกษม เบอร์ติดต่อ 08-1811-4152 หรือ
คุณอารีย์ โคตะนันท์ เบอร์ติดต่อ 08-3699-2989
เมื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ของแต่ละสาขา กรรมการปล่อยตัวจะทาการตรวจสอบรายชื่อให้ผู้เข้า
สอบแจ้งชื่อ-สกุล แสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
เวลา 08.30 กรรมการปล่อยตัวแต่ละสาขา ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลังจากนั้น
จะดึงบุคคลตามลาดับเข้าสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์แต่ละห้อง ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไปให้
Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์ ตามช่องทาง (Link) ที่ให้ไว้ กรรมการจะทาการสอบ
สัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที
ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
6.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
6.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ
( ถ้ามี)
6.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย

- หน้า 9-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กรุณาเข้าไลน์กรุป๊ ตามสาขาวิชาที่สมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

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

- หน้า 10-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า line กลุ่ม ตาม link นี้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หรือ https://line.me/R/ti/g/-BPTge6BDz
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้ว ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลงในในกลุ่มเพื่อรายงานตัว
ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:00 กรรมการจะประกาศ เวลา และกรรมการสัมภาษณ์ ของผู้มี
สิทธิ์สอบแต่ละคน ใน line กลุ่มนี้
หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้าน
โปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณศศิฬา ฉิมพลี โทร.0-81863-7859
อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ จะ Add line และใช้ Line VDO call เพื่อสัมภาษณ์นิสิต
เมื่อเข้า VDO Call สัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล และ
จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน
กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ
********************************

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่

คณะ/สาขาวิชา

การสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
1

คณะสหเวชศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

http://shorturl.at/yHJX6
2. ส่งผลตรวจร่างกายในวันที่ 12 มิ.ย. 64
ภายใน 14.00 น. ผ่าน Google form ที่

ดูรายละเอียดหน้าที่ 2-3
และดูหมายเหตุ

https://shorturl.at/gnvI8
หมายเหตุ 1. ให้ผู้ที่ติดอันดับสารอง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับตัวจริง กรณีที่มีตัวจริงสละสิทธิ์
จะเรียกสารองตามลาดับที่ เพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ
3. มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หรือ
www.pccms.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ คุณอรสา แก้วมณี โทร. 083-0360460
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การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
กระบวนการสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video
Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าร่วมไลน์กลุ่มสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา ผ่าน QR Code ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
เพื่อรับทราบขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทาการ
ยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ online ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรับ ID Link เพื่อใช้เชื่อมต่อ
ระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาระหว่าง 9.00-12.00 น.
2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วธิ ีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะ
เข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งให้ผ่านอีเมล หรือระบบ Line ID
ห้องสอบสัมภาษณ์ online
1) สาขาวิชารังสีเทคนิค สหเวชฯบูรพา และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08.30 – 08.50 น. กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบ
ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้ง
ปัญหาเข้ามาที่ คุณอรสา แก้วมณี โทร. 083-0360460 ภายใน เวลา 08.30 – 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 08.50 – 09.00 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 4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

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

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 4
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ที่
1
2

3

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
(ทุกสาขาวิชา)
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณี (ทุกสาขาวิชา)

การสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้าที่ 2-3
และดูหมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์
ผ่านแอพลิเคชัน Line

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้าที่ 4
และดูหมายเหตุ

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจ
ร่างกายที่
http://shorturl.at/ptTW7
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน
Google form ที่
http://shorturl.at/yDRY3
หรืออีเมล์
regservice@buu.ac.th

ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
1.1 ใบแสดงผลการเรียน
1.2 บัตรประจาตัวประชาชน
1.3 ใบสมัคร
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
3. เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะโทรหาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับโทรศัพท์
ในวันและเวลาดังกล่าว
4. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
5. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ
***************************

- หน้า 2-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 4 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทาการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.
ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้รับการติดต่อจากสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
แจ้งขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทาการ
ยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรับลิงค์ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์
ของแต่ละสาขาเพื่อใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-12.00 น.
2.
ระบบห้องสอบออนไลน์ ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบ
ออนไลน์แยกตามสาขาที่สมัคร ดังนี้
สาขา
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
บริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
3.

4.
5.

6.

ลิงค์ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
https://meet.google.com/rwj-freq-tun
https://meet.google.com/avu-bcjs-hdd
https://meet.google.com/avu-bcjs-hdd
https://meet.google.com/ydj-hetb-hhk
https://meet.google.com/kxw-sjdq-nyv
https://meet.google.com/wxs-evbs-wft

ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 – 08.30 น.
กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือ
ปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณวินัย ปุริเกษม เบอร์ติดต่อ 08-1811-4152 หรือ
คุณอารีย์ โคตะนันท์ เบอร์ติดต่อ 08-3699-2989
เมื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ของแต่ละสาขา กรรมการปล่อยตัวจะทาการตรวจสอบรายชื่อให้ผู้เข้า
สอบแจ้งชื่อ-สกุล แสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
เวลา 08.30 กรรมการปล่อยตัวแต่ละสาขา ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลังจากนั้น
จะดึงบุคคลตามลาดับเข้าสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์แต่ละห้อง ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไปให้
Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์ ตามช่องทาง (Link) ที่ให้ไว้ กรรมการจะทาการสอบ
สัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที
ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
6.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
6.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ
( ถ้ามี)
6.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย

- หน้า 3-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กรุณาเข้าไลน์กรุป๊ ตามสาขาวิชาที่สมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

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

- หน้า 4-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า line กลุ่ม ตาม link นี้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หรือ https://line.me/R/ti/g/-BPTge6BDz
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้ว ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลงในในกลุ่มเพื่อรายงานตัว
ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:00 กรรมการจะประกาศ เวลา และกรรมการสัมภาษณ์ ของผู้มี
สิทธิ์สอบแต่ละคน ใน line กลุ่มนี้
หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้าน
โปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณศศิฬา ฉิมพลี โทร.0-81863-7859
อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ จะ Add line และใช้ Line VDO call เพื่อสัมภาษณ์นิสิต
เมื่อเข้า VDO Call สัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล และ
จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน
กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ
*********************************

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
โครงการคัดเลือกบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ที่

คณะ/สาขาวิชา

การสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

1

คณะศึกษาศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้า
ศึกษา ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564

2

คณะโลจิสติกส์ (ทุกสาขาวิชา)

สอบสัมภาษณ์
ผ่านแอพลิเคชัน Line

ดูรายละเอียดหน้า 2
และดูหมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ดูที่หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ดูที่หมายเหตุ

3
4

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวิชา)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวิชา)

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
1.1 ใบแสดงผลการเรียน
1.2 บัตรประจาตัวประชาชน
1.3 ใบสมัคร
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
3. เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะโทรหาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับโทรศัพท์
ในวันและเวลาดังกล่าว
4. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

การสอบสัมภาษณ์/.....

-หน้า 2-

การสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรต่อเนื่อง คณะโลจิสติกส์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า line กลุ่ม ตามสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน) ตาม QR CODE ด้านล่าง
1. แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน

2. แขนงวิชาธุรกิจเรือสาราญ

2. เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้พิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล
3. ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงลาดับสัมภาษณ์ของตนเอง กรรมการปล่อยตัวจะแจ้งให้เข้าไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์
5. เมื่อเข้าไปในกลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์แล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
6. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน
7. สอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 5 - 7 นาที
หมายเหตุ 1. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหา
ด้านอินเตอร์เน็ต หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาที่ คุณริญญ์รภัส โทร.083-2696614
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย หรือชุดนักเรียน
*********************************

รายละเอียดดาเนินการ
โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
ที่

คณะ/สาขาวิชา

การสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

1

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ.2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th

หมายเหตุ 1. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด
หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
*********************************************

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 4
โครงการการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ที่
1

คณะ/สาขาวิชา
คณะโลจิสติกส์

การสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์
ผ่านแอพลิเคชัน Line

ไม่มีการตรวจร่างกาย

ดูรายละเอียดหน้า 2
และดูหมายเหตุ

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
1.1 ใบแสดงผลการเรียน
1.2 บัตรประจาตัวประชาชน
1.3 ใบสมัคร
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
4. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
5. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ
/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 2 -

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
คณะโลจิสติกส์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า line กลุ่ม ตามสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน) ตาม QR CODE ด้านล่าง

2. เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้พิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล
3. ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา
4. เมื่อถึงลาดับสัมภาษณ์ของตนเอง กรรมการปล่อยตัวจะแจ้งให้เข้าไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์
5. เมื่อเข้าไปในกลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์แล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
6. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน
7. สอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 5 - 7 นาที
หมายเหตุ 1. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหา
ด้านอินเตอร์เน็ต หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาที่ คุณริญญ์รภัส โทร.083-2696614
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย หรือชุดนักเรียน
*********************************

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 4
โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ที่
1

คณะ/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวิชา)

การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

การตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูที่หมายเหตุข้อ 3

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
1.1 ใบแสดงผลการเรียน
1.2 บัตรประจาตัวประชาชน
1.3 ใบสมัคร
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
3. กรรมการสอบสัมภาษณ์จะโทรหาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รับโทรศัพท์ในวันและเวลาดังกล่าว
4. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
5. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ

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

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 4
โครงการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ที่

1

คณะ/สาขาวิชา

คณะเภสัชศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google Hangout
Meet

การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่

http://shorturl.at/mQS48)
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 28 มิ.ย.64ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/yDRY3
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดหน้า 2
และดูหมายเหตุ

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
1.1 ใบแสดงผลการเรียน
1.2 บัตรประจาตัวประชาชน
1.3 ใบสมัคร
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
3. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน 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
***************************

/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 2 -

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ TCAS 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์
ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสอบสัมภาษณ์จะใช้รูปแบบห้องสอบ Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet ซึ่งทางคณะฯ
จะส่งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และลิ้งค์สาหรับการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์กลับมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งทาแบบประเมิน
3. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 – 15 นาที
4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้เหมาะสมกับการสอบสัมภาษณ์
5. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตรวจร่างกายที่ http://shorturl.at/mQS48) ไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐบาล และนาเอกสารชุดนี้
ส่งให้มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
หมายเหตุ กรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต
ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณจุฑามาศ โทร 038-390401 ต่อ 5024
****************************

รายละเอียดการสอบออนไลน์ TCAS รอบที่ 4
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่

4

คณะ/สาขาวิชา

การสอบปฏิบัติ
1. ทดสอบระบบออนไลน์
เวลา 09.00-12.00 น.
2. สอบปฏิบัติออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Google
Hangout Meet
(ดูรายละเอียดหน้า 2-4)
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://shorturl.at/hjtOU
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน Google form ที่
http://shorturl.at/yDRY3
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th

ดูรายละเอียดหน้า 2-4
และดูหมายเหตุ

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
1.1 ใบแสดงผลการเรียน
1.2 บัตรประจาตัวประชาชน
1.3 ใบสมัคร
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
3. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://eadmission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
4. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ
***************************

/การสอบสัมภาษณ์

- หน้า 2-

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
1.ขั้นตอนการเข้าใช้ Hangouts Meet by Google
1.1 การเข้าสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ก
1.1.1 จากในอีเมล์ คลิกที่ลิงค์เข้าห้องสอบ เพื่อเข้าสู่ระบบห้องสอบ (โดยเว็บเบราว์เซอร์
ที่สนับสนุนการใช้งานที่ดีที่สุดคือ Google Chrome)
1.1.2 Sign in โดยอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย ควรใช้เมล์ที่เป็น gmail.com
1.1.3 คลิกปุ่มเข้าร่วมการประชุม (Join Meeting) เพื่อเข้าสู่ห้องสอบ
1.2 การเข้าสอบผ่านโทรศัพท์มือถือ
1.2.1 จากในอีเมล์ คลิกที่ลิงค์เข้าห้องสอบ เพื่อเข้าสู่ระบบห้องสอบ
1.2.2 ระบบจะสอบถามเพื่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Hangouts Meet by Google
1.2.3 Sign in เข้าใช้งานด้วยอีเมล์ที่แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย
1.2.4 แตะปุ่มเข้าร่วมการประชุม (Join Meeting) เพื่อเข้าสู่ห้องสอบ
1.2.5 ให้ทาการเข้าสอบก่อนเวลา 30 นาที เพื่อตรวจบัตรประชาชน ยืนยันตัวตน
ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนดังภาพ จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ
และยืนยันเป็นข้อความในช่อง chat ดังภาพ

/1.2.6 กรรมการคุมสอบ

-หน้า 31.2.6 กรรมการคุมสอบจะตรวจสอบการจัดตั้งกล้องของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด
โดยผู้เข้าสอบ จะต้องจัดตั้งกล้องให้เห็นทั้งหน้าผู้เข้าสอบและส่วนของกระดาษ
วาดภาพทาข้อสอบ จานวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ดังภาพ

1.2.7 กรรมการทาการแจกโจทย์และชี้แจ้งการสอบ โดยห้องสอบ online จะปิดไม่ให้เข้า
หลังจากการ สอบดาเนินไปแล้ว 15 นาที
1.2.8 ผู้เข้าสอบทาการสอบตามรหัสวิชาที่สมัครสอบ และในระหว่างการสอบ กรรมการสามารถ
ให้ผู้เข้าสอบเปลี่ยนมุมกล้องเพื่อดูรายละเอียดของการทางานบนกระดาษเป็นระยะๆ
1.2.9 เมื่อจบการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องส่งภาพสาเร็จของการสอบมาทาง Google Drive
ของแต่ละรายวิชา ภายใน 30 นาที โดยแต่ละภาพจะต้องมีความชัดเจน และมีมุมมอง
ดังต่อไปนี้ (ให้ผู้เข้าสอบ sign in เพื่ออัพโหลดงานใน Google drive ด้วยอีเมล์ที่แจ้งให้ไว้
กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

(1) ภาพตรงชัดเจน
(2) ภาพชิ้นงานกับผู้เข้าสอบ
(ไฟล์ .jpg และ .pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกินภาพละ 3 MB)
1.2.10 ผู้เข้าสอบจะต้องรอยืนยันการได้รับภาพผลงานสาเร็จจากทางกรรมการคุมสอบ
ผ่านทางช่อง chat ก่อน จึงจะสามารถออกจากห้องสอบได้
1.2.11 ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กาหนด

-หน้า 4-

1.3 การรายงานปัญหา

1.3 การรายงานปัญหาการสอบ
1.3.1 ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบการเข้าอยู่ในห้องสอบเสมอ หากผู้เข้าสอบสัญญาณขาดหาย
และหลุดออกไป จากห้องสอบให้รีบเข้ามาใหม่ทันที หรือในกรณีไม่สามารถ
เข้ามาได้ใหม่แล้ว ให้ผู้เข้าสอบรายงานปัญหาเข้ามาใน Google form สาหรับ
รายงานปัญหา ภายในช่วงเวลาสอบ กรรมการจะตรวจสอบปัญหาและตอบกลับ
ทางอีเมล์เพื่อพิจารณาการนัดหมายเข้าสอบอีกครั้ง
1.3.2 หากผู้เข้าสอบไม่รายงานปัญหาเข้ามาในระบบภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่า
เป็นการสละสิทธิ์
1.3.3 หากเกิดความผิดพลาดในการรับภาพผลงานสาเร็จ กรรมการคุมสอบสามารถโทร
ติดต่อผู้เข้าสอบ เพื่อให้จัดการส่งข้อมูลให้เรียบร้อยได้
*********************************

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 4
โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ที่
1
2

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวิชา)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวิชา)

การสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูที่หมายเหตุข้อ 3

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูที่หมายเหตุข้อ 3

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์ ให้เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ
1.1 ใบแสดงผลการเรียน
1.2 บัตรประจาตัวประชาชน
1.3 ใบสมัคร
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
3. เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะโทรหาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับโทรศัพท์
ในวันและเวลาดังกล่าว
4. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
5. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ
*********************************************

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 4
โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
ที่

คณะ/สาขาวิชา

1 วิทยาลัยนานาชาติ (ทุกสาขาวิชา)

การสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูล
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ
*********************************************

