
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการรับตรง (TCAS รอบท่ี 2) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิชา  01  วาดเส้น    สาขาวิชา จิตรกรรม 
สถานที่สอบ อาคารศิลปกรรมศาสตร์   ห้องสอบ   AB 303 
วันที ่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2562   เวลา  08.00-10.00 น. 
เลขที่นั่งสอบ 6258100010 - 6258100159  จ านวน   14  คน 
 

ล าดับที่             เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ - นามสกุล       
   1  6258100010  นางสาวกฤตพร น้อยทรง   
   2  6258100028  นางสาวเจริญขวัญ  ทองหยู  
   3  6258100031  นางสาวทองพลอยพรรณ  พุ่มไสว  
   4  6258100044  นายวีรภัทร  เภตรา   

   5  6258100062  นายภคธัช  ดิษฐ์คล้าย   

   6  6258100068  นางสาววชิพร  วงศ์อรรฆยากร  

   7  6258100082  นางสาวชนิภรณ์  รักซ้อน   

   8  6258100109  นางสาวจิราวรรณ  ปานแก้ว  

   9  6258100113  นางสาววิภาดา  ศรีชานิล   

   10  6258100130  นางสาวอังคณา  ทั้งสุข   

   11  6258100133  นางสาวเปรมวดี  แก้วก ากง  

   12  6258100140  นายณับวิทย์  คงคะคิด   

   13  6258100151  นายธีรพล  โพธิ์ณรงค์   

   14  6258100159  นางสาวอัญมณี  หมุนลี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการรับตรง (TCAS รอบท่ี 2) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิชา  01  วาดเส้น    สาขาวิชา จิตรกรรม 
สถานที่สอบ อาคารศิลปกรรมศาสตร์   ห้องสอบ   AB 304 
วันที ่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2562   เวลา  08.00-10.00 น. 
เลขที่นั่งสอบ 6258100200 - 6258100389  จ านวน   14  คน 
 

ล าดับที่             เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ - นามสกุล    

   15  6258100200  นางสาวจิรัชฐิกา  ศรีบุรุษ   

   16  6258100205  นางสาวเดือน  อาจค าพันธ์  

   17  6258100225  นายอวิรุทธ์  ศรีอ่อน   

   18  6258100239  นายอภิมุข  กาบเกสร   

   19  6258100285  นายพงศธร  มณีประพันธ์   

   20  6258100292  นางสาวสุพิตตา  เเจ้งเพชร  

   21  6258100311  นางสาวณัฐนรี  เลี้ยงวณิชย ์  

   22  6258100312  นางสาวพุธิตา  ลิ่มสกุล   

   23  6258100331  นายคีตกานต์  เกตุแก้ว   

   24  6258100334  นางสาวสรัลนุช  แจ่มนิยม   

   25  6258100345  นางสาวอรปรียา  แพงศรี   

   26  6258100380  นางสาวสลิลทิพย์  ชนะเทพา  

   27  6258100388  นางสาวอทิติยา  เหล่าสิงห์  

   28  6258100389  นางสาวเกษรา  หวานชม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการรับตรง (TCAS รอบท่ี 2) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิชา  01  วาดเส้น    สาขาวิชา กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
สถานที่สอบ อาคารศิลปกรรมศาสตร์   ห้องสอบ   AB 421 
วันที ่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2562   เวลา  08.00-10.00 น. 
เลขที่นั่งสอบ 6258100085 - 6258100396  จ านวน   24  คน 
 

ล าดับที่             เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ - นามสกุล    

   1  6258100085  นายจตุรภัทร  วงค์ไพศาล   

   2  6258100088  นางสาวกัลยกร  เมฆตรง   

   3  6258100089  นายกิตติพงศ ์ พรมจรูญ   

   4  6258100095  นายขัตติย  กุลประยงค์   

   5  6258100144  นายอมรเทพ  ชนะกุล   

   6  6258100166  นายอนุชิต  การบรรจง   

   7  6258100187  นางสาวชลาธาร  ปลงจิตร   

   8  6258100195  นายปฏิพล  พิมพ์พงษ์   

   9  6258100199  นางสาวภัทรวดี  พุทธรักษา  

   10  6258100236  นางสาวฐาปนี  คุ้มหอม   

   11  6258100245  นายภูมิพลัง  เดียงสา   

   12  6258100277  นายนวพล  บุญจรัส   

   13  6258100288  นายพงศกร  แน่นหนา   

   14  6258100303  นางสาววรวรรณ  เชือนรัมย์  

   15  6258100308  นางสาวเบญจมาศ  เบญจรูญ  

   16  6258100326  นายกิตติภณ  ค้าผลดี   

   17  6258100330  นายพีรวัฒน์  พิมพ์โพธิ์กลาง  

   18  6258100361  นายธนชัย  จันทร์เกษ   

   19  6258100379  นายจิรายุทธ  มังสุลัย   

   20  6258100381  นางสาวรัตนาวดี  วิจิตรจรรยาเลิศ  

   21  6258100384  นางสาวญาณิศา  นุชน้อมบุญ  

   22  6258100391  นายวนนรรค์  ทองเกตุ   

 



ล าดับที่             เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ - นามสกุล       

   23  6258100395  นางสาวทักษิณา  ตาค า   

   24  6258100396  นายชนาธิป  นุชน้อมบุญ   
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