กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
และเอกสำรทีต่ ้องนำมำแสดงในวันที่ 10 มิถนุ ำยน พ.ศ. 2561
(TCAS รอบที่ 3/1) รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ
----------------------------------เอกสำรที่ต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์ มีดังนี้
1. ใบสมัครคัดเลือก ที่พิมพ์จากระบบและติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
และถ่ายมาไม่เกิน6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
2. ใบแสดงผลคะแนน GAT และคะแนน PAT
3. ใบระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา
4. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
5. สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
6. สาเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

 สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกใน “สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ คณะโลจิสติกส์”
รหัสสาขา 01923240411 ให้นาชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบและชุดว่ายน้า มาในวันสอบสัมภาษณ์
----------------------------------------------------------

 สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกใน “สำขำวิชำศิลปศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์” รหัสสาขา 01904241001
ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการสอบปฏิบตั ิวาดรูป
----------------------------------------------------------

 สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือกใน “สำขำวิชำดนตรีศกึ ษำ คณะศึกษำศำสตร์” รหัสสาขา 01904240501
ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการสอบปฏิบตั ิการใช้เครือ่ งดนตรีไทยพื้นฐาน

หมำยเหตุ- ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะ/วิทยำลัย ต้องมำสัมภำษณ์ที่มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรีเท่ำนั้น
และต้องตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศรีนครินทร์)ตามวันและเวลาที่กาหนดเท่านั้น
- ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในทุกกลุ่มวิชา/สาขาวิชา ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
- ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกายเป็นจานวนเงิน
ไม่เกิน 500 บาท (สำหรับสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือจำนวน3,000 บำท)

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ รหัสสำขำ 01923240411 ให้ดำเนินกำรดังนี้
1.สอบสัมภำษณ์ วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง LOG2-304 คณะโลจิสติกส์
2. ตรวจร่ำงกำย วันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 07.30 – 12.00 น.
ณ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี โดยมีค่ำธรรมเนียมตรวจร่ำงกำย 3,000 บำท
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กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
วันอำทิตย์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 09.00 – 16.00 น.
คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอด
- สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
- สาขาวิชาการจัดการและการสอน
กีฬา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายและการกีฬา
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
วิทยำลัยนำนำชำติ

สถำนที่สอบสัมภำษณ์

ห้องสอบ
สัมภำษณ์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้องปฏิบัติการ
6 รอบ พระชนมพรรษา
พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4
อาคารคณะมนุษยศาสตร์
ห้อง QS2-102,
และสังคมศาสตร์ (QS2)
อาคาร 60 พรรษา
ห้อง QS2-510
มหาราชินี 2 (QS 2)ชั้น 5
อาคารคณะรัฐศาสตร์
ห้อง Pol-law 402
และนิติศาสตร์ ชัน้ 4
ห้อง BS 4103,
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BS 4105, 4203
ชั้น 4
BS, 4206
อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ชั้น 6, 7
อาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตึกเกษม จาติกวณิชชัน้ 2

ห้อง 701
ห้อง 702
ห้อง 604
ห้องประชุม 2

เวลำสอบ
สัมภำษณ์

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย

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

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

อาคารคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ชั้น 6

ห้อง FSS 601

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

อาคาร
วิทยาลัยนานาชาติ ชัน้ 2

ห้องประชุม
203

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

หน้าต่อไป.......
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กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
วันอำทิตย์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 09.00 – 16.00 น.
คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

สถำนที่สอบสัมภำษณ์

คณะศิลปกรรมศำสตร์
- สาขาวิชากราฟิกอาร์ต
และกราฟิกมีเดีย

อาคารปฏิบัติงานเซรามิกส์
ชั้น 2
อาคารคณะ
- สาขาวิชาจิตรกรรม
ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 3
- สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอก
อาคารคณะ
คอมพิวเตอร์กราฟิก)
ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 4
- สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และ
อาคารคณะ
ดิจิตอลมีเดีย)
ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 4
- สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิก
อาคารคณะ
และโฆษณา)
ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 4
อาคารปฏิบัติงานเซรามิกส์
- สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
ชั้น 2
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
อาคารคณะ
(หลักสูตร 2 ภาษา)
ศิลปกรรมศาสตร์ ชัน้ 2
คณะศึกษำศำสตร์
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
-

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์

- สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาศิลปศึกษา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 5
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 3
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 5
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 4
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 5
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 3
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 5

ห้องสอบ
สัมภำษณ์

เวลำสอบ
สัมภำษณ์

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย

ห้อง CR 3
ห้อง AB 305
ห้อง AB 404
ห้อง AB 422

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

ห้อง AB 421
ห้อง CR 1
ห้อง AB 203
ห้อง QS1-507A
ห้อง QS1-304
ห้อง QS1-505A
ห้องดนตรีไทย

09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

ห้อง QS1-507B
ห้อง QS1-303B
ห้อง QS1-508

หน้าต่อไป.......
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กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
วันอำทิตย์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 09.00 – 16.00 น.
คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

สถำนที่สอบสัมภำษณ์

ห้องสอบ
สัมภำษณ์

เวลำสอบ
สัมภำษณ์

คณะโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี

อาคารคณะโลจิสติกส์
ชั้น 5

ห้องLOG-503

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย

13.00-16.00 น. 09.00-12.00 น.

เฉพำะสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ
คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
คณะโลจิสติกส์
- สาขาวิทยาการเดินเรือ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
คณะสหเวชศำสตร์
- สาขาวิชากายภาพบาบัด
- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
- สาขาวิชาโภชนบาบัดและ
การกาหนดอาหาร
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
วิทยำเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล
วิทยำเขตจันทบุรี

สถำนที่สอบสัมภำษณ์

ห้องสอบ
สัมภำษณ์

อาคารคณะโลจิสติกส์
ชั้น 3

ห้องLOG-304

เวลำสอบสัมภำษณ์ เวลำตรวจร่ำงกำย
วันที่ 10 มิ.ย. 61
13.00-16.00 น.

วันที่ 11 มิ.ย. 61
07.30-12.00 น.

สถำนที่สอบสัมภำษณ์

ห้องสอบ
สัมภำษณ์

เวลำสอบ
สัมภำษณ์

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย

อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (MS)

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.

อาคาร หอประชุม
ธารง บัวศรี ชัน้ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคาร หอประชุม
ธารง บัวศรี ชัน้ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

หน้าต่อไป.......
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กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
วันอำทิตย์ที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เวลำ 09.00 – 16.00 น.
คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุรี

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์
วิทยำเขตสระแก้ว
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
วิทยำเขตสระแก้ว
โครงกำรจัดตั้ง
“คณะพำณิชยศำสตร์และ
บริหำรธุรกิจวิทยำเขตสระแก้ว

สถำนที่สอบสัมภำษณ์
อาคาร หอประชุม
ธารง บัวศรี ชัน้ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคาร หอประชุม
ธารง บัวศรี ชัน้ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
อาคารวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

ห้องสอบ
สัมภำษณ์

เวลำสอบ
สัมภำษณ์

เวลำตรวจ
ร่ำงกำย

ห้อง UAD 201

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 UAD 202

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

ห้องอาหาร
ชั้น 1

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

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

