
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบท่ี 5)  
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิชา  01  วาดเส้นมัณฑณศิลป์   สาขาวิชา นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) 
สถานที่สอบ อาคารศิลปกรรมศาสตร์   ห้องสอบ   AB 404 
วันที ่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2562  เวลา  08.00-10.00 น. 
เลขที่นั่งสอบ 6215100008 - 6215100083  จ านวน   20  คน 
 

ล าดับที่            เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ - นามสกุล                

   1  6215100008  นายศิขริน  สว่างวงค์   

   2  6215100010  นายธาดา  อยู่แท้กูล   

   3  6215100011  นางสาวณัฏฐา  พูลทวี   

   4  6215100012  นายยฃนันท์  สุขปิติ   

   5  6215100013  นางสาวปิยฉัตร  ศรีประไพ  

   6  6215100021  นางสาวสิริยุพน  นิลใจพงษ์  

   7  6215100024  นางสาวญาณิศา  ทองสุข   

   8  6215100025  นายธันวา  โนร ี   

   9  6215100030  นายกฤตเมธ  โชติเลอศักดิ์  

   10  6215100034  นางสาวทักษ์ธนิยา  สิงห์แก้ว  

   11  6215100035  นายอนุวัฒน์  คงกะพันธ์   

   12  6215100036  นายวนนรรค์  ทองเกตุ   

   13  6215100041  นายชนสรณ์  ศรีทองแท้   

   14  6215100050  นายภูเมศวร์  ปลงจิตร   

   15  6215100054  นายนครินทร์  ลี้หยง   

   16  6215100057  นายเกียรติศักดิ ์ เจริญ   

   17  6215100068  นางสาวมินลดา  แก้วเจิม   

   18  6215100070  นางสาวหทัยชนก  สัจกุลชัยเลิศ  

   19  6215100082  นางสาวเตือนใจ  อ่องสมบูรณ์  

   20  6215100083  นางสาวณิชารีย์  แซ่เฮ้ง   

 
สอบสัมภาษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 404 

 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ (TCAS รอบท่ี 5) มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิชา  01  วาดเส้นมัณฑณศิลป์   สาขาวิชา นิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) 
สถานที่สอบ อาคารศิลปกรรมศาสตร์   ห้องสอบ   AB 421 
วันที ่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2562  เวลา  08.00-10.00 น. 
เลขที่นั่งสอบ 6215100004 - 6215100086  จ านวน   16  คน 
 

ล าดับที่            เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ - นามสกุล                

   1  6215100004  นางสาวศิริลักษณ์  อ่ าพรม   

   2  6215100006  นายธีภพ  จิตรพิมาย   

   3  6215100014  นายเสรี  แก้วไทรแย้ม   

   4  6215100019  นางสาววรารัตน์  มงคลญานวรัตน์ 

   5  6215100029  นางสาวชนิสร  แขรัตนะ   

   6  6215100033  นายธนวัฒน์  ศุมานนท์   

   7  6215100042  นางสาวอังคณา  ภิรมย์สุข   

   8  6215100048  นางสาวแพรพรรณ  สุวรรณรี  

   9  6215100052  นางสาวพิมพ์ชนก  วันศิริกิจ  

   10  6215100063  นายพุฒิธร  เผ่าพงษ์   

   11  6215100065  นางสาวธันยพร  กันภัย   

   12  6215100069  นางสาวศิริวรรณ  หอมขจร  

   13  6215100073  นายภิญโญ  เสนสาร   

   14  6215100078  นายภูมิยังกูล  เตชภิญโญ   

   15  6215100084  นางสาวนิรันยา  แสนยากร  

   16  6215100086  นายอัศจรรย์  ชลธาร   

 
สอบสัมภาษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 421 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ (TCAS รอบท่ี 5) มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิชา  01  วาดเส้นมัณฑณศิลป์   สาขาวิชา นิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) 
สถานที่สอบ อาคารศิลปกรรมศาสตร์   ห้องสอบ   AB 422 
วันที ่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2562  เวลา  08.00-10.00 น. 
เลขที่นั่งสอบ 6215100020 - 6215100087  จ านวน   15  คน 
 

ล าดับที่            เลขที่นั่งสอบ          ชื่อ - นามสกุล               

   1  6215100020  นายศักดิ์นรินทร์  ด่านกลาง  

   2  6215100022  นางสาวรินลิณี  บัวศรี   

   3  6215100028  นายชานนท์  กลางสวัสดิ์   

   4  6215100039  นายวณิชชา วิมลธรรม   

   5  6215100040  นายรังสิมันต์  ศรีสาร   

   6  6215100043  นางสาวเมริณี  ศรีวารี   

   7  6215100047  นายวุฒิพงษ์  ทองงาม   

   8  6215100051  นางสาวชยุดา  วรรณรัตต์   

   9  6215100055  นายธีรพล  โพธิ์ณรงค์   

   10  6215100056  นางสาวประภัสสร  ตุละ   

   11  6215100066  นางสาวอภิญญา  ศรีสมบัติ  

   12  6215100074  นางสาวสุพิชญา  ปานประเสริฐ  

   13  6215100075  นางสาวสรัญญา  ม่วงศิลา   

   14  6215100076  นายชินปรัชญ์  พุทธา   

   15  6215100087  นางสาวบุญสิตา  ปิยะสกุลทอง  

 
สอบสัมภาษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 422 

 

 


