
 
 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบท่ี 3 (คณะที่มีการสอบสัมภาษณ์) 
โครงการ Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 

 

ที่ คณะ/สาขาวิชา การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย หมายเหตุ  

1 
คณะเภสัชศาสตร์ 
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ตรวจร่างกายที ่ 
http://shorturl.at/mQS48 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้จนถึง
วันที่ 28 มิ.ย.64 
ผ่าน Google form ที ่
http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูรายละเอียดหน้า 6 
และดูหมายเหตุ 

2 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ตรวจร่างกายที ่ 
http://shorturl.at/bgiuA 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้จนถึง
วันที่ 28 มิ.ย.64 
ผ่าน Google form ที่ 
http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูรายละเอียดหน้า 7 
และดูหมายเหตุ 

3 
คณะพยาบาลศาสตร ์
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ตรวจร่างกายที ่
http://shorturl.at/aivBV 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้จนถึง
วันที่ 28 มิ.ย.64 
ผ่าน Google form ที่ 
http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูรายละเอียดหน้า 8 
และดูหมายเหตุ 

4 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ตรวจร่างกายที ่ 
http://shorturl.at/suzL3 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้จนถึง
วันที่ 28 มิ.ย.64 
ผ่าน Google form ที่ 
http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูรายละเอียดหน้า 9 
และดูหมายเหตุ 

5 
คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว 
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
ไม่มีการตรวจร่างกาย 

ดูรายละเอียดหน้า 10 
และดูหมายเหตุ 

 
/รายละเอียด 
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- หน้า 2 – 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบท่ี 3 (คณะที่มีการสอบสัมภาษณ์) 
โครงการ Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 

ที่ คณะ/สาขาวิชา การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย หมายเหตุ 

6 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

ไม่มีการตรวจร่างกาย 
ดูรายละเอียดหน้า 11 

และดูหมายเหตุ 

7 

คณะศึกษาศาสตร์ 
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 
- สาขาวิชาศิลปศึกษา 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
ไม่มีการตรวจร่างกาย 

ดูรายละเอียดหน้า 12 
และดูหมายเหตุ 

- สาขาวิชาพลศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูหมายเหตุ 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
- สาขาวิชาเคม ี
- สาขาวิชาชีววิทยา 
- สาขาวิชาฟิสิกส ์

8 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ตรวจร่างกายที ่
http://shorturl.at/hjtOU 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้
จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน Google 
form ที่ http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูรายละเอียดหน้า 13 
และดูหมายเหตุ 

9 
คณะดนตรีและการแสดง 
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ ์
ผ่านแอพลิเคชนั Line 

ไม่มีการตรวจร่างกาย 
ดูรายละเอียดหน้า 14 

และดูหมายเหตุ 

10 
คณะโลจสิติกส ์
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ ์
ผ่านแอพลิเคชนั Line 

ไม่มีการตรวจร่างกาย 
ดูรายละเอียดหน้า 15 

และดูหมายเหตุ 

11 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
ไม่มีการตรวจร่างกาย 

ดูรายละเอียดหน้า 16 
และดูหมายเหตุ 

12 
คณะสหเวชศาสตร ์
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ตรวจร่างกายที ่ 
http://shorturl.at/chuzU 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้
จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน Google 
form ที่ http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูรายละเอียด 
หน้า 17-18 

และดูหมายเหตุ 

/รายละเอียด 
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- หน้า 3 – 
 

 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบท่ี 3 (คณะที่มีการสอบสัมภาษณ์) 
โครงการ Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย หมายเหตุ 

13 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี   
(สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 มิ.ย.64) 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์
ผ่านโปรแกรม Google 

Hangout Meet 
ไม่มีการตรวจร่างกาย 

ดูรายละเอียดหน้า 19-20 
และดูหมายเหตุ 

14 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วิทยาเขตจันทบุร ี

สอบสัมภาษณ ์
ผ่านแอพลิเคชนั Line 

ไม่มีการตรวจร่างกาย 
ดูรายละเอียดหน้า 21 

และดูหมายเหตุ 

15 

คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์วิทยาเขตสระแก้ว 
- Admision1 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 5 มิ.ย.64 
- Admision2 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 มิ.ย.64 

สอบสัมภาษณ ์
ทางโทรศัพท ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูที่หมายเหตุ 

16 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาเขตสระแก้ว   
- Admision1 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 5 มิ.ย.64 
- Admision2 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 6 มิ.ย.64 

สอบสัมภาษณ ์
ทางโทรศัพท ์

ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูที่หมายเหตุ 

 
 

/รายละเอียด 



- หน้า 4 - 
 

 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบท่ี 3 (คณะที่ไม่สอบสัมภาษณ์) 
โครงการ Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย หมายเหตุ 

17 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูหมายเหตุ 

18 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูหมายเหตุ 

19 

คณะวิทยาศาสตร์ 
- สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
- สาขาวชิาชีวเคมี 
- สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- สาขาวชิาฟสิิกส ์
- สาขาวชิาวาริชศาสตร ์
- สาขาวชิาสถิติ 

ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูหมายเหตุ 

- สาขาวชิาจลุชีววทิยา 
- สาขาวชิาเคม ี
- สาขาวชิาชีววิทยา 
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ตรวจร่างกายที ่ 
http://shorturl.at/iyBFJ 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้
จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 
ผ่าน Google form ที่ 
http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูหมายเหตุ 

20 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 
- สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
- สาขาวชิาวิศวกรรมวัสด ุ
- สาขาวชิาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
- สาขาวชิาวิศวกรรมระบบ
สมองกลฝังตัวและ
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 
- สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูหมายเหตุ 

- สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ตรวจร่างกายที ่ 
http://shorturl.at/iDNRZ 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้
จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 
ผ่าน Google form ที่ 
http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูหมายเหตุ 
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-หน้า 5- 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  TCAS รอบท่ี 3 (คณะที่ไม่สอบสัมภาษณ์) 
โครงการ Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย หมายเหตุ 

21 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่  
http://shorturl.at/duR79 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้จนถึง
วันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน Google form ที่ 
http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูหมายเหตุ 

22 วิทยาลัยนานาชาต ิ ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูหมายเหตุ 

23 คณะอัญมณี ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่ 
http://shorturl.at/ptTW7 
2. ส่งผลตรวจร่างกายตั้งแตบ่ัดนี้จนถึง
วันที่ 28 มิ.ย.64 ผ่าน Google form ที่ 
http://shorturl.at/yDRY3 
หรืออีเมล์ regservice@buu.ac.th 

ดูหมายเหตุ 

24 
โครงการจดัตั้ง คณะบริหารธุรกิจ 
และพาณิชยศาสตร์” 
วิทยาเขตสระแก้ว 

ไม่มีการสอบสัมภาษณ ์ ไม่มีการตรวจร่างกาย ดูหมายเหตุ 

 

หมายเหตุ  1. ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์ ใหเ้ตรียมเอกสารดังนี้เพื่อแสดงให้กรรมการตรวจสอบ 
  1.1 ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน 
  1.2 บัตรประจ าตัวประชาชน 
  1.3 ใบสมัคร 

   2. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือข้อมูล 
การสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา 
   3.  เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว 
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะโทรหาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.  
เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับโทรศัพท์ 
ในวันและเวลาดังกล่าว 
    4.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา  
ในวันที่ 9 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 คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือข้อมูล 
การสมัครเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอาจเยียวยาให้เลือกในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง   
ทั้งนี้ สาขาวิชานั้นต้องมีที่นั่งว่างพอ 

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

http://shorturl.at/duR79
http://shorturl.at/yDRY3
mailto:regservice@buu.ac.th
http://shorturl.at/ptTW7
http://shorturl.at/yDRY3
mailto:regservice@buu.ac.th
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission2  
คณะเภสัชศาสตร ์

 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

กระบวนการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าการสอบสัมภาษณ์ 
ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การสอบสัมภาษณ์จะใช้รูปแบบห้องสอบ Online โดยใชโ้ปรแกรม Google Meet ซึ่งทางคณะฯ  
จะส่งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และลิ้งค์ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางอีเมล์ 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์กลับมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งท าแบบประเมิน 
3. กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 – 15 นาที 
4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้เหมาะสมกับการสอบสัมภาษณ์ 
5. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

ตรวจร่างกายที่ http://shorturl.at/mQS48) ไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐบาล และน าเอกสารชุดนี้ 
ส่งให้มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
หมายเหตุ  กรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต  

    ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณจุฑามาศ โทร 038-390401 ต่อ 5024  
 
 

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

 
 

/การสอบสัมภาษณ์

http://shorturl.at/mQS48
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ต้องด าเนินการ 
ตามขั้นตอนดังนี้  

1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ใน Application line โดยเข้า line Group แยกตามกลุ่มสาขา  
สามารถเข้าได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล เพื่อคณะจะแจ้งรายละเอียดล าดับการเข้าสอบให้ทราบ ดังนี้ 
 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่ https://line.me/R/ti/g/V0AHCm-1-V หรือ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ https://line.me/R/ti/g/hhHw9cKodB หรอื  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบสอบ Online ใช้วิธกีาร Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะเข้า
ห้องสอบได้จากการลิงค์ที่ส่งให้ผ่านระบบ Line ID  
 3. รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ตามเวลาที่คณะแจ้งในไลน์ กรณีท่ีมีปัญหาไม่สามารถเข้า
สอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาท่ี คุณ
จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี โทร.08-3615-6518  

4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อ
ยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้า
สอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน  

5. กรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
********************************* 

 
/การสอบสัมภาษณ์ 

https://line.me/R/ti/g/V0AHCm-1-V
https://line.me/R/ti/g/hhHw9cKodB
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะพยาบาลศาสตร ์

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม QR code  
ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 

 
Link: https://forms.office.com/r/46XJ5xEC2C  

 2.  การเตรียมตัวในการเข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 
  2.1  ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และมีแสงสว่าง
เพียงพอ เห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน 
  2.2  อุปกรณ์ที่จ าเป็นประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ที่มไีมโครโฟน 
และกล้อง รวมถึงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได ้ 
  2.3  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM ในอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์   
  2.4  การแต่งกายเข้าสอบชุดนักเรียนสถาบันเดิม 
  2.5  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถเตรียมแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง เพื่อแสดงให้กับกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
 3.  คณะพยาบาลศาสตร์ จะส่งผ่าน Link การเข้าสัมภาษณ์ไปในอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ตามที่ได้ลงทะเบียน
ไว้ในข้อที่ 1 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 4.  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08.30-09.00 น. 
เพื่อให้กรรมการชี้แจงรายละเอียด กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น 
ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณพงศกร ช้างผ้ึง  
โทร 038-102804 ภายใน 2 ชั่วโมง (09.00-12.00 น.) โดยการสอบสัมภาษณ์ Online จะเรียกชื่อ-สกุล 
รายบุคคลตามล าดับ 
 5.  เมื่อเข้าห้องสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง กรรมการ
จะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
ตลอดเวลาขณะท าการสอบ 
 6.  การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลา 10-15 นาทีต่อคน พักระหว่างคน 5 นาที 
 7.  หลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถออกจากโปรแกรมได้ทันที และติดตามผล
การสอบสัมภาษณ์ได้ที่ website: http://regservice.buu.ac.th/announce/index.php ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนด 

********************************* 
/การสอบสัมภาษณ์ 
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 3 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าการสอบสัมภาษณ์ 

ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1. ผู้เข้าสอบจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แจ้งขั้นตอนและ

รายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์สอบท าการยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ 
online ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า LINE GROUP 

 
2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

สามารถเข้าห้องสอบได้จากการคลิกท่ีลิงค์ที่ส่งในระบบ Line ID หรือรหัสเข้าลิงค์ของ Google Meet จะอยู่ด้านหลัง
ลิงค์ตามตัวอย่าง meet.google.com/hgn-diph-kue ซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะฯ จะด าเนินการ
จัดล าดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง LINE GROUP ในวันเวลาที่สอบสัมภาษณ์ 
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 : โครงการ Admissions 1 และโครงการ Admissions 2 online 
1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ 

3. รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00 – 08.30 น. กรณีท่ีมีปัญหาของ 
ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ 
ให้แจ้งปัญหาเข้ามาท่ี คุณวัชรา นาวีพงษ์ผจญ โทร.08-0639-7819 ภายใน 2 ชั่วโมง (08:00 - 10:00 น.)  

4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้ง ชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการจะ
ตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน  

5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุล
รายบุคคลตามล าดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ล าดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพ่ือรอสัมภาษณ์ 
(ติดต่อตามช่องทางท่ีให้ไว้)  

6. กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาท ี 
7. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์  
   7.1 ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน  
   7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)  
   7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย  

**************************** 
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมดังนี้  
1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ใน Application line โดยเข้า line Group แยกตามกลุ่มสาขา  

(8 กลุ่มวิชา) สามารถเข้าได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล ที่ลิงค์ http://www.bbs.buu.ac.th/TCAS3-64 หรือ  

 
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยเขียนชื่อ-นามสกุล และกลุ่มสาขา  

ลงในใบแสดงผลการเรียน และสแกน หรือถ่ายรูปส่งใน Google form ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. 
ที่ลิงค์ https://bit.ly/3wys4hN 

3. วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป คณะฯ จะประกาศ ลิงค์ห้องสอบสัมภาษณ์และ 
เวลาส าหรับการทดสอบระบบในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ขอให้ทุกคนเข้าตรวจสอบความถูกต้อง 
          4. วันพุธที ่2 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน 
ต้องเข้าทดสอบระบบ ตามเวลาที่ประกาศในข้อ 3 เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในวันสอบสัมภาษณ์  

5. การสอบสัมภาษณ์ จะใช้การ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet  
6. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ 

- ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน 
 - โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

7. การแต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนิสิต/นักศึกษาเท่านั้น  
 
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์  
 1. วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เตรียมตัวใน line Group ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป  
 2. คณะกรรมการจะเรียกรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามล าดับที่ เพ่ือเช็คชื่อและเตรียมพร้อม 
ก่อนสอบสัมภาษณ์  
 3. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

 4. กรรมการปล่อยตัวเรียกผู้เข้าสอบเข้าสัมภาษณ์กรรมการฯ โดยใช้ Google Meet ตามล าดับที่ประกาศ 
รายชื่อ หากผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่พร้อม จะข้ามและเรียกล าดับถัดไปเข้าสัมภาษณ์แทน  
 5. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการจะ
ตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน 
 6. กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละ 5-10 นาที 
 7. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จให้ออกจากห้องสัมภาษณ์ทันที  

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

/การสอบสัมภาษณ์

http://www.bbs.buu.ac.th/TCAS3-64
https://bit.ly/3wys4hN
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-16.00 น.  

1. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ในวันที่ก าหนด ผ่านโปรแกรม zoom us ตามล าดับ 
เวลาที่คณะฯ จะประกาศต่อไป 
2. ทางคณะวิทยาการสารสนเทศ จะส่งผ่าน Link การเข้าสัมภาษณ์ไปทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ 
รับสมัคร 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. กรุณาใช้ สาขาวิชา_เลขที่ใบแจ้งช าระเงิน (อยุ่มุมขวาบนใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร)_ชื่อนามสกุลภาษาไทย 
เป็น user name ส าหรับ Zoom us  
    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ = CS 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล = IT 
    - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = SE 
    - สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ = AI 
      ตัวอย่างเช่น CS_1001234_สมใจ ใสสะอาด 
 

5. รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 11:00 – 12.30 น. กรณีที่มีปัญหาของ 
ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรม
ออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณกมลวรรณ ทาง Line ID: @informaticsbuu โทร.038-10-3096  
ภายใน 2 ชั่วโมง (11:00 - 13:00 น.) โดยการสอบสัมภาษณ์ online จะเรียกชื่อ-สกุล รายบุคคลตามล าดับ 
ใบรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ โดยจะทราบล าดับเมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ 
6. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการ 
จะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้า
ชัดเจนตลอดเวลาขณะท าการสอบ 
7. การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลา 10-20 นาทีต่อคน  
8. การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 

 

หมายเหต ุ 1. หากมีข้อสงสัยกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ คุณกมลวรรณ ทาง Line ID:        
                      @informaticsbuu /โทร.038-10-3096 
  2. คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสมาร์ทโฟน และเครือ่งคอมพิวเตอร์ 
                     (ส าหรับการสอบสมัภาษณ์ TCAS 64) ดาวนโ์หลดได้ที่ http://shorturl.at/jknoM 

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

/การสอบสัมภาษณ์

http://shorturl.at/jknoM
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 2 โครงการ Admission1 และ Admission2 
คณะศึกษาศาสตร ์

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ ให้ยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล และสาขาวิชา ก่อนจะด าเนินการ
ตรวจสอบก่อนได้รับอนุญาตให้เข้ากลุ่ม Line ภายในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้ที ่ https://1th.me/CIxuN 
หรือ  
 

 
  
 
 ทั้งนี้ เพื่อแจ้งก าหนดการและการส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ใน Google classroom  
และ Google Hangout Meet ต่อไป 
 
     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การสอบสัมภาษณ์ 
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะศิลปกรรมศาสตร ์

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

กระบวนการสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ประเภท admission1 และ admission2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เข้าสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ทางอีเมล เพ่ือจะเข้าสอบสัมภาษณ์ 
Online ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ระหว่าง 08.30 -12.00 น.  

2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วธิีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะ
เข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งให้ผ่านอีเมล หรือระบบ Line ID  

ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ประเภท admission1 และ admission2 online  
 1) สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ  
 2) สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ ภาคปกติ  
 3) สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ  
 4) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ  
 

3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00  – 08.30 น. กรณีท่ีมีปัญหาไม่สามารถ
เข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้า
มาท่ี คุณพงศ์พัฒน์  เจริญวารี โทร.089-9353533 ภายใน 2 ชั่วโมง )0 8 :00 - 10:00 น(. 

4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน 
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง
ให้เห็นหน้าชัดเจน  

5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุลรายบุคคล
ตามล าดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ล าดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพ่ือรอสัมภาษณ์ 
(ติดต่อตามช่องทางท่ีให้ไว้) 

6. กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละประมาณ 5-10 นาที  

7. ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์  
7.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน 
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี) 
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 

 

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

 
 

/การสอบสัมภาษณ์ 
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะดนตรีและการแสดง 

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะดนตรีและการแสดง เข้า LINE GROUP ดังภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะโลจิสติกส ์

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ ให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า line กลุ่ม ตามสาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภายในวันที่ 3 มิถุนายน) ตาม QR CODE ด้านล่าง 
 

1) แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี   2) แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
 

 
 

 
 

  
 
 

 
3) แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  4) แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้พิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล  
3. ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา 
4. เมื่อถึงล าดับสัมภาษณ์ของตนเอง กรรมการปล่อยตัวจะแจ้งให้เข้าไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ 
5. เมื่อเข้าไปในกลุ่มสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์แล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน 
6. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน 
7. สอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 5 - 7 นาท ี
หมายเหตุ 1. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหา 
                 ด้านอินเตอร์เน็ต หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ติดต่อเพ่ือแจ้งปัญหาที่ คุณริญญ์รภัส  โทร.083-2696614 
             2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย หรือชุดนักเรียน 
 

********************************* 
/การสอบสัมภาษณ์ 
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค ำชี้แจงการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์  

1. กรรมการปล่อยตัว แจ้งรหัส ห้องสอบสัมภาษณ์ แยกตามสาขาวิชา 
1.1 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
1.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอเรียกตามล าดับ 
3. เมื่อถึงล าดับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องสอบสัมภาษณ์ และเข้าห้องกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
4. เมื่อการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ทันที 

 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าห้องประชุมอีกครั้งเพื่อสอบถามกรรมการปล่อยตัว 

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

/การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
1. ตรวจสอบ e-mail รับ link การท าแบบประเมิน เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
2. ท าแบบประเมิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. 
3. Admin จะด าเนินการส่ง e-mail ล าดับการสอบสัมภาษณ์  

และ Code เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ หลังจากได้รับผลการตอบแบบประเมิน 
4. ทดสอบโปรแกรม Google Hangout Meet เปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนให้พร้อมใช้งาน  

ในวันสอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564  
เวลา 08.30 น.  กรรมการปล่อยตัว เปิดห้องประชุม โปรแกรม Google Hangout Meet 
เวลา 08.45 น.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เปิดโปรแกรม Google Hangout Meet   เข้าห้องประชุม     
                    (รหัสท่ีได้รับทาง e-mail) 
เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวต้อนรับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 09.10 น.  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องประชุม และเข้าห้องสัมภาษณ์ แยกตามสาขาวิชา 
เวลา 09.15 น. กรรมการปล่อยตัว เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามล าดับ 
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะสหเวชศาสตร ์

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
กระบวนการสัมภาษณ์ TCAS รอบ3  โครงการ Admission1 และ Admission2 คณะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา จะท าการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าร่วมไลน์กลุ่มสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา ผ่าน QR Code ที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 

เพ่ือรับทราบขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์สอบ 
ท าการยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ online ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรับ ID Link เพ่ือใช้
เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาระหว่าง 8.30-12.00 น.  

2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วธิีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะ
เข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งให้ผ่านอีเมล หรือระบบ Line ID  
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS3 : (โครงการ Admission1 และ Admission2) online  

 1) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สหเวชฯบูรพา  
 2) สาขาวิชากายภาพบ าบัด สหเวชฯบูรพา 
 3) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สหเวชฯบูรพา 
 4) สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค สหเวชฯบูรพา 
 5) สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร สหเวชฯบูรพา 

3. รายงานตัวเพ่ือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08.00 – 08.20 น. กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบ
ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้ง
ปัญหาเข้ามาที่ คุณอรสา  แก้วมณี โทร. 083-0360460 ภายใน เวลา 08 :00  -  10:00 น 

4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ท าการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมี 
การตรวจสอบบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบท าการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน 
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามก าหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง
ให้เห็นหน้าชัดเจน  

5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุลรายบุคคล
ตามล าดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ล าดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพ่ือรอสัมภาษณ์ 
ระหว่างเวลา 08.20 - 08.30 น. (ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้) 

6. กรรมการท าการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที 
7. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ 

7.1 ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน 
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี) 
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย 

 

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

 
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะสหเวชศาสตร ์

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

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

 
/การสอบสัมภาษณ์
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 3 ( Admission ) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ท าการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
1. ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้รับการติดต่อจากสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    

แจ้งขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ์สอบท าการ
ยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และรับลิงค์ห้องสัมภาษณ์ออนไลน์
ของแต่ละสาขา เพ่ือใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00-12.00 น.  

2.  ระบบห้องสอบออนไลน์ ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบ
ออนไลน์แยกตามสาขาที่สมัคร ดังนี้  

 

3.  ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ออนไลน์   ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564  เวลา 08:00 – 08.30 น. 
กรณีท่ีมีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือ
ปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาท่ี  คุณวินัย  ปุริเกษม เบอร์ติดต่อ 08-1811-4152 หรือ 
คุณอารีย์  โคตะนันท์  เบอร์ติดต่อ 08-3699-2989 

4.  เมื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ของแต่ละสาขา กรรมการปล่อยตัวจะท าการตรวจสอบรายชื่อให้ผู้เข้า
สอบแจ้งชื่อ-สกุล แสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน  

5.  เวลา 08.30 กรรมการปล่อยตัวแต่ละสาขา ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ หลังจากนั้น
จะดึงบุคคลตามล าดับเข้าสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์แต่ละห้อง   ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ล าดับต่อไปให้ 
Stand by เตรียมความพร้อมเพ่ือรอสัมภาษณ์ ตามช่องทาง (Link) ที่ให้ไว้ กรรมการจะท าการสอบ
สัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที 

6.  ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์  
6.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่ส าหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน  
6.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ  
     ( ถ้ามี)  
6.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย  
 
 

สาขา ลิงค์ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่   https://meet.google.com/rwj-freq-tun 
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล https://meet.google.com/avu-bcjs-hdd 
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ https://meet.google.com/avu-bcjs-hdd 
บริหารธุรกิจ  https://meet.google.com/ydj-hetb-hhk 

การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   https://meet.google.com/kxw-sjdq-nyv 

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

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
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  กรุณาเข้าไลน์กรุป๊ ตามสาขาวิชาที่สมัคร 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
 

 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
- สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ 
 

สาขาวิชา  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

 

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

/การสอบสัมภาษณ์ 
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การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 3 โครงการ Admission1 และ Admission2  
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุร ี

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. เข้า line กลุ่ม ตาม link นี้ ภายในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
หรือ https://line.me/R/ti/g/Mxan1hOxB1 
เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้ว ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลงในในกลุ่มเพ่ือรายงานตัว 

2. ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:00 กรรมการจะประกาศ เวลา และกรรมการสัมภาษณ์ ของผู้มี
สิทธิ์สอบแต่ละคน ใน line กลุ่มนี้  

3. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้าน
โปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาท่ี คุณพิมพ์ปวีน์  เริงเกษตรกิจ (พ่ีนุ่ม) โทร. 062-874-9663 

4. อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ จะ Add line และใช้ Line VDO call เพ่ือสัมภาษณ์นิสิต   
5. เมื่อเข้า VDO Call สัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล และ

จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน  
6. ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน   
7. กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที  
8. การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ  

 
 

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

https://line.me/R/ti/g/Mxan1hOxB1

