
 
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0348/2561 

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2)  
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0775/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 2) โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
ศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 ก าหนด 
ให้มีการสอบปฏิบัติในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการพิจารณา 
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ จ านวน 215 คน เรียงล าดับตามเลขที่นั่งสอบ 
ดังต่อไปนี้ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  จิตรกรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6118200011 นายอัครวิช  ค าพาลี 
2       6118200061 นางสาวชัชชาภรณ์  รัตนอุบล 
3       6118200104 นายรณภูมิ  พากเพียร  
4       6118200159 นายภาณุวัฒน์  สะกุลา 
5       6118200163 นางสาวสุวรรณี  เนาวพรพรรณ    
6       6118200236 นางสาวฐิติมา  ขุนอินทร  
7       6118200249 นางสาวกชกร  พันธุ์สังวรณ์   
8       6118200271 นางสาวสิรภัทร  ครื้นจิต  
9       6118200301  นางสาวกวิตา  วงษ์สมาจารย์          
10       6118200311  นายสิรวิชญ์  จ าปาทอง   

 



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

11       6118200344 นายณัฐนนท์  วารีนิล 
12       6118200351 นายณัฐพงศ์  มีทรัพย์ 
13       6118200357 นางสาวเสาวลักษณ์  แดงนาเพียง 
14       6118200360 นายกฤษดินทร์  นาแฉล้ม 
15       6118200363 นางสาวเรมิกา  อินนาคกูล 
16       6118200406 นางสาวนัทธมน  ส านักสกุล 
17       6118200434 นายคุณานนต์  แจ่มจ ารัส 
18       6118200483 นายธีภพ  จิตรพิมาย 
19       6118200497 นางสาวพลอยชมพู  จวบฤกษ์เย็น 
20       6118200509 นายรัตน์นริศ  รุยันต์ 
21       6118200517 นายณัฎฐ์  สัปตตั้งตระกูล 
22       6118200565 นายจิตตพัฒน์  แก้วแท้อภิพงษ์ 
23       6118200568 นางสาวสิริรัตน์  สว่างศรี 
24       6118200572 นายธนวัฒน์  ฤทธิ์รักษ์ 
25       6118200631 นางสาวพรนภัส  แดงเจริญ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2561 

สอบวิชำวำดเส้น     เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 304 
สอบวิชำองค์ประกอบศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 304 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1       6118200031  นายฐิติกร  สรศิริ          
2       6118200050  นางสาวภัทรานิษฐ์  วะดีศิริศักดิ์   
3       6118200066  นางสาวสุธาวัลย์  ภักดีวุฒิ   
4       6118200109 นางสาวสโรชา  สุดเส็งพันธุ์   
5       6118200223 นายอัครเดช  ช้างแสง 
6       6118200242 นายแสงเพชร  เหล็กด า 
7       6118200266 นายณัฐภัทร  เหมังค์ 
8       6118200269 นางสาวศศิวิมล  อัตถาหาญ 
9       6118200277 นายอานนท์  แสงสว่าง 
10       6118200328 นางสาวพัชรี  เอี่ยมพ่วง 
11       6118200375 นางสาวเบญญาภา  ทองบ้านบ่อ 
12       6118200379 นางสาวบุสยากร  โสภาบุตร 
13       6118200392 นายพงศ์ภัค  นีระพันธ์ 
14       6118200394 นางสาวสตรีรัตน์  กลิ่นจันทร์ 
15       6118200408 นางสาวรุ่งลาวัลย์  ทิศขันสา 
16       6118200409 นายศุภกฤต  ไชยสุวรรณ   
17       6118200417 นายนฤเบศน์  หอมหวล 
18       6118200450 นางสาวธันย์ชนก  คล้ายแท้ 
19       6118200489 นางสาววาสนา  สุโพธิ์ภาค 
20       6118200504 นางสาวสโรชา  บังเกิดฤทธิ์ 
21       6118200521 นางสาวสุภิญญา  ขันทอง 
22       6118200526 นายนิติธร  หนูกลิ่น 
23       6118200546 นายวัชรปิลันธ์  อันมัย 
24       6118200579 นางสาวภควดี  เมืองงาว 
25       6118200580 นางสาวรสิกานต์  สุวรรณ์ 
26       6118200582 นางสาวรินรดา  โภคะมณี 
 
 



หน้า    4 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  กรำฟิกอำร์ต และกรำฟิกมีเดีย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27       6118200595 นางสาวพิชญา  ศรศักดา 
28       6118200598 นางสาวอุลัยพร  ศรีภูทอง 
29       6118200601 นายมัฆวาน  ศรีสุข 
30       6118200625 นางสาวญาณิศา  จิตร์สายชล 
31       6118200630 นางสาวกนกรัชฎ์  สุขจิตร ์
32       6118200633 นายจิรภัทร  ราศรีมิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2561 

สอบวิชำวำดเส้น     เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้อง CR 3 
สอบวิชำองค์ประกอบศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้อง CR 3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1       6118200005 นางสาวเวธิกา  เทพรัสมี          
2       6118200008 นายชูเกียรติ  สุตะพันธ์ 
3       6118200014 นางสาวชนมน  วงค์โสภา 
4       6118200037 นางสาวสิริรัตน์  นิลศรี 
5       6118200040 นางสาวสรัลนันท์  สมาชิกธรรมคุณ 
6       6118200042 นางสาวพนิดา  วิไลยลักษณ์ 
7       6118200052 นายสิริพัฒน์  เสริมศรี 
8       6118200057 นายนทวรรษ  ศรีค าพา 
9       6118200062 นายวุฒิชัย  ขันนาค 
10       6118200071 นางสาวฐิติกาญจน์  ชาญนารถ 
11       6118200077 นางสาวศิโรรัตน์  สุวรรณพูล 
12       6118200085 นางสาวนฤภร  สุรพิชญา 
13       6118200086 นางสาวกมลชนก  ธรรมมัง  
14       6118200095 นายจิครินทร์  ส าลี 
15       6118200103 นายสฤษฎ์พร  แก้ววิเศษ 
16       6118200105 นางสาวสุพิชญา  ตาลาวนิช 
17       6118200111 นางสาวธนิดา  ชัยสายัณ 
18       6118200188 นางสาวจิณห์นิภา  สมบูรณ์ธนารักษ์ 
19       6118200203 นายสิรวิชญ์  เหรียญเจริญ 
20       6118200225 นางสาวธนพร  ควรมิตร 
21       6118200239 นายคิม  บุญเสริม          
22       6118200257 นางสาวนิภาดา  บุรีวชิระ 
23       6118200263 นางสาวศรัณย์ภัทร์  บูรณะปฏิมากร 
24       6118200281 นายเจริญทอง  เตียงโรจน์รัตน์ 
25       6118200320 นายภาณุวิชญ์  แพรไพโรจน์วงศ์ 
26       6118200321 นายณัฐพล  เชื่องชินการณ์ 
 
 



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

27       6118200348 นางสาวจิตราภรณ์  อ่อนสะเดา 
28       6118200361 นางสาวนันท์นภัส  อนัคฆมนตรี 
29       6118200369 นางสาวสุดารัตน์  เสริญไธสง 
30       6118200376 นายจิรพัฒน์  รักษสุธากาญจน์          
31       6118200436 นายณัฐวัตร  จันทะวัง 
32       6118200440 นายวรวุฒิ  บุตรดีขันธ์ 
33       6118200444 นายธารินทร์  บีดิลและ 
34       6118200462 นายกษพล  รอดระวัง 
35       6118200487 นายกมลภพ  จินดาทิพย์ 
36       6118200493 นายกานต์พงศ์  สิทธิบูรณ์ 
37       6118200505 นางสาวภัสพร  ยิ้มย่อง 
38       6118200534 นายพีรวิชญ์  พินไธสง 
39       6118200542 นายวุฒิชัย  วายร้อน 
40       6118200547 นางสาวสุขฤทัย  ภูน้ าย้อย 
41       6118200559 นายพันธุ์ธัช  ตรงเจริญรัตน์ 
42       6118200566 นางสาวพรชิตา  รอดโรคะ 
43       6118200583 นายชนสิทธิ์  ศรีสง่า 
44       6118200590 นางสาวอภิสรา  พูลสวัสดิ์ 
45       6118200599 นายภูวนาท  นุชสวาท 
46       6118200600 นางสาวสุชาวดี  พัทมณี 
47       6118200609 นางสาวทัศลักษณ์  ไทยรุ่งโรจน์ 
48       6118200614 นางสาวปิยธิดา  เผือกฟัก 
49       6118200615 นายอจัฉริยะ  โคสาสุ 
50       6118200619 นายวุฒิกร  เหล่าถิรโรจน์ 
51       6118200622 นายณัฐกิตติ์  พงษ์ศิริ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2561 

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



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

1       6118200006 นางสาวสุภาพร  ธุระพันธ์ 
2       6118200021 นายณัฏฐ์ศรุต  ปิญชาน์สุพิชญา 
3       6118200024 นายภูริช  เผื่อนผัน 
4       6118200043 นางสาวอสมา  เจียรบรรพต 
5       6118200055 นางสาวกัลยกร เฮงเลี้ยง 
6       6118200073 นางสาวปวริศา  ปานแก้ว 
7       6118200080 นางสาวจุติพร  ไกรรอด 
8       6118200146 นางสาวนัทธ์ชนัน  สังข์เท่ียง 
9       6118200173 นางสาวกัญญดา  สมบัติก าไร 
10       6118200180 นายวุฐิภร  ฟุ้งขจร 
11       6118200185 นายปัญจพัฒน์  มุขแจ้ง 
12       6118200186 นางสาวสกุลธิดา  ชูช่วย 
13       6118200217 นางสาวณัฏฐ์นรี  กรพิทักษ์ 
14       6118200224 นางสาวศรัณยา  สุยะตา 
15       6118200248 นางสาวณัฐริกา  แซ่โง้ว 
16       6118200254 นางสาวอัญณัฏฐ์  ฉัตรเชิดชัย 
17       6118200260 นางสาวนิศาชล  มัดทิ 
18       6118200279 นางสาวชาวิณี  ล าดวน 
19       6118200283 นางสาวจุฬามณี  เทศพุ่ม 
20       6118200286 นางสาวจิดาภา  งามสะพรั่ง 
21       6118200310 นางสาวสุภาพร  เป้ยแย้ม 
22       6118200325 นางสาวกมลชนก  อินทะแพทย์ 
23       6118200330 นางสาวสุรัชฎา  พะวอนรัมย์ 
24       6118200337 นายพรปิติ  ค าด้วง 
25       6118200355 นางสาววัลลภา  วัฒนสิงหะ 
26       6118200358 นางสาวกมลรัตน์  สันฝา 
 
 



หน้า    8 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (ออกแบบกรำฟิกและโฆษณำ)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27       6118200420 นางสาวอุษณีย์  บ ารุงพงษ์ 
28       6118200431 นายวชิรญา  วชิรญาณเมธี 
29       6118200445 นางสาวนุชดา  อ่างกระโทก 
30       6118200447 นางสาวภรณัท  จันทรมนตรี 
31       6118200448 นางสาวเกสรา  พรสวัสดิ์ 
32       6118200456 นางสาวอัศนีย์  ร่องวารี 
33       6118200457 นางสาวปานชีวา  ประวรรณมาตา 
34       6118200472 นายอภิรัตน์  ทองพลี 
35       6118200494 นางสาวอโณทัย  รอดหลัก 
36       6118200499 นางสาวพิมพ์ตะวัน  คงพล 
37       6118200525 นายภัทรพงษ์  เดชเพชร 
38       6118200528 นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมาก 
39       6118200538 นายอนุชา  คูหาสันติกาญจน์ 
40       6118200550 นายกฤษดา  สรสิทธิ์รุ่งสกุล 
41       6118200576 นางสาวจิราภา  พลีวัฒนกุล 
42       6118200589 นางสาวกิรฎา  พึ่งเงิน 
43       6118200596 นางสาวศุภกานต์  ทรัพย์มณี 
44       6118200597 นางสาวเบญจพร  บูรพาพิรุณ 
45       6118200605 นางสาวกมล  ศรีเพ็ชร 
46       6118200610 นายวาคม  หอมรื่น 
47       6118200617 นายปิยวัฒน์  อุนา 
48       6118200621 นางสาวภาณิศา  เล็กทับ 
49       6118200623 นางสาวพิชยา  แว่นแก้ว 
50       6118200632 นายนันทิพัฒน์  พฤกษชาติ 
51       6118200634 นางสาวชนิสรา  วงษ์สุวรรณ์ 
52       6118200637 นางสาวกุลภรณ์  บุญชู          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2561 

สอบวิชำวำดเส้นมัณฑนศิลป์ เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 421 - 422 
สอบวิชำควำมถนัดทำงนิเทศศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 421 - 422 
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คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6118200007 นางสาวปาจรีย์  อบรมชอบ 
2       6118200020 นางสาวกมลพร  ฮันสูงเนิน 
3       6118200035 นางสาวศุภนันท์  หงส์สุริยา 
4       6118200088 นางสาวชลชนก  บุญญะประทีป 
5       6118200093 นายภากร  พ่วงมหา 
6       6118200108 นายมงคล  วรรณวงษ์ 
7       6118200118 นางสาวศิริวรรณ  พิบูลย์ 
8       6118200140 นางสาวจุติพร  พงษ์ชุบ 
9       6118200157 นายธเนศ  เยาวรัตน์ 
10       6118200220 นางสาวอาทิมา  เตชะบุญธรรม 
11       6118200258 นางสาวชุติมา  บางประเสริฐ      
12       6118200270 นายรฐนนท์  ทุมเมืองปัก 
13       6118200298 นายเชาวการ  อังกาบแก้ว 
14       6118200302 นางสาววิมลสิริ  ทองอยู่ 
15       6118200304 นางสาวเมธาพร  มแีวว 
16       6118200318 นายพนาวุฒิ  เฉลิม 
17       6118200326 นายธนพัชญ์  รักษ์ชน 
18       6118200338 นางสาวน้ าฝน  โฮลลิ่ง 
19       6118200340 นางสาวปัญวีร์  หนูค า     
20       6118200347 นางสาวศศิจุฑา  ทองเกษ 
21       6118200389 นางสาวนภัสรัญช์  อินเทวา 
22       6118200403 นางสาวขนิษฐา  แย้มยิ้ม 
23       6118200411 นางสาวเบญญาภา  ต้นโสภา 
24       6118200464 นายณัฐชัย  ศรีหทัย 
25       6118200465 นายณัฐวัตร  เกตุขุนทด 
26       6118200502 นางสาวศมนญกร  เจริญลาภธนกุล 
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คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27       6118200506 นางสาวกีรติยา  ประดิษฐศิลป์ 
28       6118200543 นางสาวสุดาวรรณ  กลั่นภักดี 
29       6118200544 นางสาวอรกานต์  สุขสุมิตร 
30       6118200556 นางสาวนันทวัน  มาตร์ศรี 
31       6118200562 นายจิรายุ  ขันทะพันธ์ 
32       6118200564 นางสาวอรปรียา  ภู่เงิน 
33       6118200573 นางสาววริยา  พูลศรี 
34       6118200577 นางสาวชลนรา  ลาภามาตร ์
35       6118200586 นางสาวกรณิศ  ทองแผ่น 
36       6118200616 นายธราธิป  ณ บางช้าง 
37       6118200627 นายเฉลิมพล  นาคสมญาติ 
38       6118200629 นางสาวกริษา  ชลศิริวานิช 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2561 

สอบวิชำวำดเส้นมัณฑนศิลป์ เวลา  08.00 – 10.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 404 
สอบวิชำควำมถนัดทำงนิเทศศิลป์  เวลา  10.10 – 12.10  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 404 
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คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  ออกแบบเซรำมิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6118200316 นางสาวญาณธิชา  ราชสีหา 
2       6118200557 นางสาวฐิติรัตน์  เสศพิชัย          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2561 

สอบวิชำออกแบบสำมมิติ    เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้อง CR 2 
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คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6118200018 นางสาวอมราพร  ศรีวาด 
2       6118200101 นางสาวธนัยนา  กลัดชาติ 
3       6118200158 นางสาวเพ็ชรลดา  มุ่งถ่ิน 
4       6118200212 นางสาวศุภรัตน์  อนันต์ปรารถนา 
5       6118200229 นางสาวณัฐวรรณ  น้อยเปียง 
6       6118200341 นางสาวกานต์กวิน  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
7       6118200349 นางสาวอริสา  สุวรรณประดิษฐ 
8       6118200378 นางสาวอินทิรา  ธรรมสาร 
9       6118200412 นางสาวกรกนก  แสงยันต์ 
10       6118200442 นายสถาพร  ไทยใหม่ 
11       6118200501 นายภวัต  ปุณณ์ปภาสิริ 
12       6118200520 นางสาวสุธาทิพย์  พลูฤทธิ์ 
13       6118200529 นางสาวศิรวนันท์  เจียรนันท์ 
14       6118200532 นางสาวหทัยภัทร  เดโชพิพัฒน์ 
15       6118200602 นายศุภกร  พิทักษ์สกุล          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    วันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2561 

สอบวิชำ Sketch Design   เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้อง CR 2  
ส ำหรับกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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     ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปสอบปฏิบัติในวัน  เวลา และสถานที่  ตามที่ก าหนดไว้  ผู้ไม่ไปรายงานตัว 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนิสิต 
 
      มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  
ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  13  มีนาคม  พ.ศ.  2561 
      
     (ลงชื่อ)             ไชยวิทย์  ธนไพศาล 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
                                                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน  
                                  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธกิารบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ส าเนาถูกต้อง             

     
         (นายนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                       

http://regservice.buu.ac.th/

