
(ส ำเนำ) 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  2850  /2561 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบปฏิบัติเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1)  
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

--------------------------------------------------------------------- 
 

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2201/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง  
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1) โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ 
ทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2562  
ก าหนดให้มีการสอบปฏิบัติในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการ 
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ จ านวน 110 คน เรียงล าดับตามเลขที่ 
นั่งสอบดังต่อไปนี้ 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  จิตรกรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6257100004  นางสาวกนกวรรณ  แสงนพรัตน์ 
2       6257100012   นางสาวอรดา  อ๋อประเสริฐ 
3       6257100015   นางสาวฐานิต  โพธิวิหก 
4       6257100016   นางสาวกรกมล  อานมณี 
5       6257100028   นางสาวนิชา  จินดาเมธาโชติ 
6       6257100034   นางสาวสุธิมา  หล้าเมือง 
7       6257100056   นางสาวอภิชญา  พรมโนนศรี 
8       6257100057   นายกษิดิ์เดช  มงกุฎมรกต          
9       6257100067  นางสาวภัทรวรรณ  มายก 
10       6257100111  นางสาวกุลสตรี  แก้วสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า    2 
  
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  จิตรกรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11       6257100132  นางสาวพิชชาอร  ด่านซ้าย 
12       6257100133  นายอนุวัฒน์  คงกะพันธ์ 
13       6257100144  นางสาวปิ่นมนัส  สุวรรณเพชร 
14       6257100177  นางสาวเพ็ญพักตร์  รักสกุล 
15       6257100189  นางสาววาสนา  เล็กเพ็ง 
16       6257100209  นางสาวอณิตษา  สุดดี 
17       6257100221   นายณัฐพล  วงจ าปา 
18       6257100222   นายสานนท์  เกิดเจริญ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2562 

สอบวิชำวำดเส้น     เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 304 
สอบวิชำองค์ประกอบศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 304 
 
หมำยเหตุ  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE  กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ   
พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า    3 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  กรำฟิกอำร์ต และกรำฟิกมีเดีย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6257100022  นางสาวธัญพิชชา  ผลศิร ิ          
2       6257100026  นางสาวสุจิตรา  ผลพิบูลย์  
3       6257100039  นางสาวจินตภัทร  ธรรมาวิชากุล 
4       6257100045  นางสาวพรหมพร  ศรีนวสิริ 
5       6257100046  นายปกรณ์ชัย  ด ารงค์ 
6       6257100049  นางสาวพัสวี  หัตถกิจ 
7       6257100112  นางสาวธิญาดา  ทามะศิริ 
8       6257100122  นายณัชพล  สันติประสิทธิ์กุล 
9       6257100123  นายศิขริน  สว่างวงค์ 
10       6257100138  นายชาญณรงค์  ก ารูป 
11       6257100148  นายวิรุฬห์  อาษา 
12       6257100158  นายยงยุทธ  วรรณชิโนรส 
13       6257100165  นางสาวณัฐพร  แม่นปืน 
14       6257100166  นางสาวกานดา  เจริญผล 
15       6257100190  นายกองทัพ  ลีลาประศาสน์ 
16       6257100192  นางสาวพลอยพรรณ  ตระกูลธรรม 
17       6257100198  นางสาวบุษบง  บุญประคม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2562 

สอบวิชำวำดเส้น     เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้อง CR 3 
สอบวิชำองค์ประกอบศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้อง CR 3 
 
หมำยเหตุ  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE  กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ   
พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า    4 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6257100035  นางสาวพัชรี  มาโยธา          
2       6257100054  นายกฤษณพงษ์  สุนทรจารยะกุล 
3       6257100061  นางสาวณริศรา  ฉอ้อนจังหรีด 
4       6257100063  นางสาวโชติรส  เพชรเจริญ 
5       6257100065  นางสาวณัชธิชา  แสงเจริญ  
6       6257100078  นายศิวกร  สุทธิโสม 
7       6257100079  นางสาวพัชชาภรณ์  แสงรัตนกุล 
8       6257100095  นางสาวณัฐนรินทร์  อรุณรุ่งสถาพร 
9       6257100096  นางสาวชลพรรษ  เจริญวัย 
10       6257100098  นายธีรภัทร  วิโรจน์สกุลชัย 
11       6257100105  นางสาวกมลชนก  สิทธิพล  
12       6257100106  นายศุภกร  กันยานุชรัตน์ 
13       6257100110  นางสาวศลักษณ์พร  วงศ์เหลือง 
14       6257100116   นางสาวบทม์กร  เบ้าตุ่น 
15       6257100124  นางสาววรรณศิริ  ชมใย 
16       6257100137  นางสาวอารยา  ประสมบุญ 
17       6257100150  นายจิครินทร์  ส าลี 
18       6257100154  นายกรภัทร์  รังสีวรรธนะ  
19       6257100156  นายภานุพงษ์  คุ้มกาย 
20       6257100162  นางสาวชลาธาร  ปลงจิตร 
21       6257100163  นายกานต์พงศ์  สิทธิบูรณ์ 
22       6257100164  นางสาวหทัยชนก  สัจกุลชัยเลิศ 
23       6257100172  นางสาวบุษณี  เท่งเจียว 
24       6257100178  นายภูธน  วรวิเศษ 
25       6257100181  นายทัตพงศ์  พรปกเกล้า 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



หน้า    5 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26       6257100184  นางสาวมนัญชยา  ฉัตรพรไพบูลย์ 
27       6257100203  นายวัฒนชัย  บุญต่อ 
28       6257100204  นางสาวฎิมากานต์  เอกปัจฉิมศิริ 
29       6257100208  นายอนุรักษ์  อักษรน า 
30       6257100218  นายอภิสิทธิ์  ชั้นงาม 
31       6257100219  นางสาวนันทนัช  ทองเทพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2562 

สอบวิชำวำดเส้นมัณฑนศิลป์ เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 413 
สอบวิชำควำมถนัดทำงนิเทศศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 413 

 
หมำยเหตุ  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE  กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ   
พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า    6 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (ออกแบบกรำฟิกและโฆษณำ)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6257100021  นางสาวนิลยา  บัวคลี ่          
2       6257100024  นางสาวพัชรียา  ประชุมของ 
3       6257100027  นางสาวสริตา  แซ่ฟู 
4       6257100051  นายยศกร  ปราชชญากุล 
5       6257100066  นางสาวบัณฑิตา  ทองดอนเหมือน 
6       6257100069  นางสาวศุภกาญจน์  วิเศษชัย 
7       6257100072  นายภูษิต  หมั่นบุญ 
8       6257100074  นายภควัต  เพชรเพ็ง 
9       6257100080  นางสาวมาริษา  คานงอน 
10       6257100083  นางสาวจิณณพัต  ตันตยาทร  
11       6257100084  นางสาวพิมพ์วิภา  งามเชย 
12       6257100093  นางสาวกัญญารัตน์  ใจเสงี่ยม 
13       6257100108  นางสาวสุพรรษา  พุ่มยาธรรม 
14       6257100119  นางสาวชัชญาภา  แซ่โค้ว 
15       6257100125  นางสาวนภัสสร  ฉายาพรเลิศ 
16       6257100126  นางสาวณิชาภัทร  สงคราม  
17       6257100127  นางสาวภีมม์ภัธ  เสวิกุล 
18       6257100134  นางสาวนันทกานต์  เมตพิบูลย์ 
19       6257100141  นางสาวพีรดา  พวงมาลี 
20       6257100152  นายอัทธ์  มหาหิงค์  
21       6257100153  นางสาวนันธิชา  ท้วมเพิ่มทรัพย์ 
22       6257100161  นางสาวอริสรา  เกตุมณี 
23       6257100174  นางสาวณัฐวดี  ทิมเท่ียง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2562 

สอบวิชำวำดเส้นมัณฑนศิลป์ เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 421  
สอบวิชำควำมถนัดทำงนิเทศศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 421  
 
หมำยเหตุ  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE  กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ   
พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 



หน้า    7 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6257100008  นางสาวกมลวรรณ  อนนท์          
2       6257100081  นางสาวปัณฑิตา  วุฒิรัตน์ 
3       6257100097  นางสาวมณีเนตต์  กนิษฐสวัสดิ์  
4       6257100101  นางสาวนวลจุฑา  ยุ่นประยงค์  
5       6257100103  นายปิยะภูมินทร์  พิสิษฐพันธุ์พงศ์ 
6       6257100113  นางสาวฐิดาพร  เอการัมย์  
7       6257100143  นางสาวณิชาบูล  พฤฒารา 
8       6257100145  นายกษิภณ  สันตยานนท์ 
9       6257100146  นางสาวกัลยรักษ์  วงษ์โสภา 
10       6257100155  นางสาวกันยรัตน์  แซ่ลิ้ม 
11       6257100170  นายธนพล  พรหมจันทะ 
12       6257100179  นางสาวพิมพ์มาดา  เหนียมหมื่น 
13       6257100195  นายธนัชชา  คมไพบูลย์สิน  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2562 

สอบวิชำวำดเส้นมัณฑนศิลป์ เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 422 
สอบวิชำควำมถนัดทำงนิเทศศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 422 
 
หมำยเหตุ  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE  กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ   
พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า    8 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  ออกแบบเซรำมิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6257100091 นางสาวกมลชนก  บัวสุวรรณ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2562 
สอบวิชำออกแบบสำมมิติ    เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 404 
 
หมำยเหตุ  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE  กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ   
พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า    9 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6257100020 นางสาวธนัชพร  โพธิพัฒน์          
2       6257100043  นางสาววรกมล  เนินทราย 
3       6257100044  นางสาวปรียาวดี  พัฒนาพานิชพงษ ์ 
4       6257100055  นายณฐกร  โกสินธบ  
5       6257100120  นางสาวสุกานดา  แสนกล้า 
6       6257100171  นายภูดิศ  พรหมรักษา 
7       6257100213  นางสาวปิยาภรณ์  ชี้แจง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2562 

สอบวิชำ Sketch Design   เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 404  
ส ำหรับกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
หมำยเหตุ  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE  กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด  ยางลบ   
พู่กัน และสีที่ถนัด เช่น สีโปสเตอร์  สีไม้ เป็นต้น 
 

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปสอบปฏิบัติในวัน  เวลา และสถานที่  ตามที่ก าหนดไว้  ผู้ไม่ไปสอบปฏิบัติ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนิสิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  
ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
      
     (ลงชื่อ)              วิมลรัตน์  จตุรานนท์ 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
                                                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน  
                                  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธกิารบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
              ส าเนาถูกต้อง             
             นพดล  ใจเจริญ 
         (นายนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                       


