
 
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0536/2561 

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 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 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการ 
สอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เรียงล าดับตามเลขท่ีนั่งสอบดังต่อไปนี้ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  จิตรกรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขทีน่ั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6118200011 นายอัครวิช  ค าพาลี 
2       6118200163 นางสาวสุวรรณี  เนาวพรพรรณ    
3       6118200236 นางสาวฐิติมา  ขุนอินทร  
4       6118200271 นางสาวสิรภัทร  ครื้นจิต  
5       6118200301  นางสาวกวิตา  วงษ์สมาจารย์          
6       6118200311  นายสิรวิชญ์  จ าปาทอง   
7       6118200344 นายณัฐนนท์  วารีนิล 
8       6118200357 นางสาวเสาวลักษณ์  แดงนาเพียง 
9       6118200360 นายกฤษดินทร์  นาแฉล้ม 
10       6118200434 นายคุณานนต์  แจ่มจ ารัส 

 
 



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

11       6118200483 นายธีภพ  จิตรพิมาย 
12       6118200497 นางสาวพลอยชมพู  จวบฤกษ์เย็น 
13       6118200509 นายรัตน์นริศ  รุยันต์ 
14       6118200568 นางสาวสิริรัตน์  สว่างศรี 
15       6118200572 นายธนวัฒน์  ฤทธิรักษ์ 
16       6118200631 นางสาวพรนภัส  แดงเจริญ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1       6118200050  นางสาวภัทรานิษฐ์  วะดีศิริศักดิ์   
2       6118200109 นางสาวสโรชา  สุดเส็งพันธุ์   
3       6118200223 นายอัครเดช  ช้างแสง 
4       6118200266 นายณัฐภัทร  เหมังค์ 
5       6118200269 นางสาวศศิวิมล  อัตถาหาญ 
6       6118200277 นายอานนท์  แสงสว่าง 
7       6118200328 นางสาวพัชรี  เอี่ยมพ่วง 
8       6118200379 นางสาวบุสยากร  โสภาบุตร 
9       6118200392 นายพงศ์ภัค  นีระพันธ์ 
10       6118200394 นางสาวสตรีรัตน์  กลิ่นจันทร์ 
11       6118200408 นางสาวรุ่งลาวัลย์  ทิศขันสา 
12       6118200417 นายนฤเบศน์  หอมหวล 
13       6118200450 นางสาวธันย์ชนก  คล้ายแท้ 
14       6118200489 นางสาววาสนา  สุโพธิ์ภาค 
15       6118200504 นางสาวสโรชา  บังเกิดฤทธิ์ 
16       6118200521 นางสาวสุภิญญา  ขันทอง 
17       6118200546 นายวัชรปิลันธ์  อันมัย 
18       6118200579 นางสาวภควดี  เมืองงาว 
19       6118200582 นางสาวรินรดา  โภคะมณี 
20       6118200595 นางสาวพิชญา  ศรศักดา 
21       6118200598 นางสาวอุลัยพร  ศรีภูทอง 
22       6118200601 นายมัฆวาน  ศรีสุข 
23       6118200625 นางสาวญาณิศา  จิตร์สายชล 
24       6118200630 นางสาวกนกรัชฎ์  สุขจิตร์ 
25       6118200633 นายจิรภัทร  ราศรีมิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้อง CR 3 



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

1       6118200052 นายสิริพัฒน์  เสริมศรี 
2       6118200071 นางสาวฐิติกาญจน์  ชาญนารถ 
3       6118200086 นางสาวกมลชนก  ธรรมมัง  
4       6118200105 นางสาวสุพิชญา  ตาลาวนิช 
5       6118200257 นางสาวนิภาดา  บุรีวชิระ 
6       6118200348 นางสาวจิตราภรณ์  อ่อนสะเดา 
7       6118200361 นางสาวนันท์นภัส  อนัคฆมนตรี 
8       6118200436 นายณัฐวัตร  จันทะวัง 
9       6118200493 นายกานต์พงศ์  สิทธิบูรณ์ 
10       6118200505 นางสาวภัสพร  ยิ้มย่อง 
11       6118200542 นายวุฒิชัย  วายร้อน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1       6118200043 นางสาวอสมา  เจียรบรรพต 
2       6118200186 นางสาวสกุลธิดา  ชูช่วย 
3       6118200224 นางสาวศรัณยา  สุยะตา 
4       6118200254 นางสาวอัญณัฏฐ์  ฉัตรเชิดชัย 
5       6118200283 นางสาวจุฬามณี  เทศพุ่ม 
6       6118200420 นางสาวอุษณีย์  บ ารุงพงษ์ 
7       6118200445 นางสาวนุชดา  อ่างกระโทก 
8       6118200494 นางสาวอโณทัย  รอดหลัก 
9       6118200597 นางสาวเบญจพร  บูรพาพิรุณ 
10       6118200605 นางสาวกมล  ศรีเพ็ชร 
11       6118200617 นายปิยวัฒน์  อุนา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 421 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1       6118200007 นางสาวปาจรีย์  อบรมชอบ 
2       6118200108 นายมงคล  วรรณวงษ์ 
3       6118200140 นางสาวจุติพร  พงษ์ชุบ 
4       6118200304 นางสาวเมธาพร  มีแวว 
5       6118200347 นางสาวศศิจุฑา  ทองเกษ 
6       6118200403 นางสาวขนิษฐา  แย้มยิ้ม 
7       6118200411 นางสาวเบญญาภา  ต้นโสภา 
8       6118200502 นางสาวศมนญกร  เจริญลาภธนกุล 
9       6118200556 นางสาวนันทวัน  มาตร์ศรี 
10       6118200586 นางสาวกรณิศ  ทองแผ่น 
11       6118200616 นายธราธิป  ณ บางช้าง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หน้า    7 
 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  ออกแบบเซรำมิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล ำดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6118200316 นางสาวญาณธิชา  ราชสีหา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2561 
ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ ห้อง CR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า    8 
 
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       6118200378 นางสาวอินทิรา  ธรรมสาร 
7       6118200412 นางสาวกรกนก  แสงยันต์ 
8       6118200442 นายสถาพร  ไทยใหม่ 
9       6118200529 นางสาวศิรวนันท์  เจียรนันท์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2561 

ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า    9 
                  

     ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ในวัน  เวลา และสถานที่   
ตามท่ีก าหนดไว้  ผู้ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ 
ในการสมัครเข้าเป็นนิสิต 
      มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรับรหัสผ่านเพ่ือยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th และ http://e-admission.buu.ac.th 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  2561 
      
     (ลงชื่อ)             ไชยวิทย์  ธนไพศาล 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
                                                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน  
                                  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธกิารบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ส าเนาถูกต้อง             

         
         (นายนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                       


