
                             - ส าเนา- 
            

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่0314/๒๕60 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาทฤษฎีและสอบปฏิบัติ 
โครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2   

คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 

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

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่0200 /2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและ 
การแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ก าหนดให้มีการสอบวิชาทฤษฎีและสอบปฏิบัติ  
ในวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60  นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จ านวน 129 คน เรียงล าดับตามเลขที่สมัครดังต่อไปนี้ 
 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีไทย) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ล าดับ  เลขที่สมัคร    ชื่อ – สกุล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  36200012    นางสาว วาสนา วงศ์มาเกตุ   
 2  36200048    นางสาว ธวัลหทัย  สุขสมรักษ ์   
 3  36200255    นายวชิรวุฒิ  เอ่ียมละออ   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกดนตรีสากล) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ล าดับ  เลขที่สมัคร    ชื่อ – สกุล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  36200002    นายธัลดล  คุ้มภัย  
 2  36200003    นางสาว อาศเลษา  คามาโช   
 3     36200026    นายชัยภินันท์  โพนสวาง   
 4  36200045    นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล   
 5  36200107    นางสาวประภาพร  ภัทรภิรมย์   
 6  36200106    นายนพชัย  แย้มจ านงค์เวช   
 7  36200115    นางสาววรรณฤดี  ชมเชย   
 8       36200159    นายปิยะ  เลิศกิจเจริญผล   
 9  36200196    นายเกียรติพงษ ์ ศรีแก้ว   
 10  36200212    นายนนทวัฒน์  ภูเด่นใจ   
 11  36200274    นายธนวิชญ์  อภิรติสกุล   
 12  36200289    นางสาววันวิสาข์  อารีราษฎร์ 
 

 
 



หน้า 2 
 

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

 ล าดับ  เลขที่สมัคร    ชื่อ – สกุล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 13  36200290    นายธีรพัฒน์  เทพตาแสง   
 14  36200300    นายวทัญญ ู มูลกระโทก   
 15  36200305    นายปณิธาน  โพธิ์ปานพะเนา   
 16  36200014    นางสาวชุติมณฑน์  ทิคะทร   
 17  36200017    นายชาครีย์  ชาครียนันท์   
 18  36200018    นายปฏิภาณ  พิมพ์ผิว   
 19  36200021    นายชินกฤต  เขจรรักษ์   
 20  36200031    นางสาวเบญจวรรณ  โรจชนะสมบัติ   
 21  36200033    นายธรรมปพน  เธียรวงศกร   
 22  36200042    นายพจน์  เผือกเทียน   
 23  36200052    นายธนสาร  ผาสุข   
 24  36200057    นายพงศกร  บุญชาโด   
 25  36200064    นางสาวคณิถา  ปโยนิธิธ ารง   
 26  36200065    นางสาวนิรชา  เจริญลาภ   
 27  36200070    นายวริศ  มนต์มหาชาติ   
 28  36200075    นางสาวสิริกัญญา  โพธิ์ทอง   
 29  36200076    นางสาว สัจทิพ  จันทรักษ์   
 30  36200078    นายนันทกานต์  พงษ์พิทักษ์   
 31  36200090    นายศรัณย์  ส ารวย   
 32  36200109    นายวีรภัทร  วาเลน   
 33  36200112    นายเมธิชัย  ใจสุวรรณ ์   
 34  36200122    นายเสฎฐวุฒิ  แก้วใจจง   
 35  36200129    นายตราภูมิ  หงษ์พิมพ์   
 36  36200134    นายวิชยุตม์  ไชยเดช   
 37  36200136    นายศรัณย์กร  ไก่แก้ว   
 38  36200144    นายจุมพล  วรยศ   
 39  36200147    นายสมิทธ์  ไตร่ตรอง   
 40  36200151    นายกฤตนัย  หงส์โชคทวี   
 41  36200153    นายรติวรรธน์  สะเดา   
 42  36200157    นายพงศธร  ต้องเดช   
 43  36200160    นายพีรพล  ชาติรัมย์   
 44  36200168    นางสาวพรปวีร์ ลาล่องค า   
 45  36200187    นายสมุทร  เจตสุภาพ   
 46  36200197    นายอนุวัฒน์  หิปะนัด   
 47  36200209    นายอรรถเศรษฐ์  ธนัสนิรมิต   
 48  36200211    นายณัฐนนท์  สิมมามี   
 49  36200213    นางสาวเบญญาภา  โพธิ์สา   



หน้า 3 
 

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

 ล าดับ  เลขที่สมัคร    ชื่อ – สกุล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 50  36200226    นายฐาณอิสร์  วงศ์ทิมน้อย   
 51  36200249    นางสาวปิยพร  กุลทนันท์   
 52  36200250    นายเกียรติพงษ ์ ศรีแก้ว   
 53  36200268    นายอาคม  สาคะรินทร์   
 54  36200276    นายปรัชญา  โชติกเสถียร   
 55  36200283    นายพันธุ์ธัช  ปฐมปัญญาพงษ์   
 56  36200285    นายอาชวิน  เจียมเงิน   
 57  36200286    นางสาวฉัตรตะวัน  เศรษฐกานต์กวิน   
 58  36200293    นายกิติพัฒน์  บริบูรณ์ธัญสิริ   
 59  36200294    นายศุภณัฐ  เผ่าละมาน   
 60  36200295    นายกิตติภพ  ใจตาบ   
 61  36200298    นางสาวนัชชา  แก้วเคลือบ  
 62   36200107    นางสาวประภาพร   ภัทรภิรมย์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ล าดับ  เลขที่สมัคร    ชื่อ – สกุล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  36200047    นางสาวศิริลักษณ์  สิงพละ  
 2  36200050    นางสาวพลอยนภัส  แสนกล้า   
 3  36200072    นางสาวอารีรัตน์  บุณยะมาลิก   
 4  36200150    นางสาวศศินา  พลวรรณา   
 5  36200154    นางสาวสิริญรัตน์  เห็มทอง   
 6   36200217    นายธัชวรรธน ์ ไพสิฐธราดล   
 7  36200264    นางสาวอารยา  วิจิตขะจี   
 8  36200278    นางสาวพรพิชชา   มงคล   
 9  36200291    นางสาวธัญชนก  ปัญญาประดิษฐ์  
 10  36200297    นางสาวนิตยา  เกียรติรัมย์  
 11  36200303    นางสาวอินทิรา  อนนทสีหา  
 12  36200133    นางสาวอวิกา  ชินอานันต์  
 13  36200184    นายวราพล  ดอกไม้   
 14  36200263    นางสาวณิชากร  สุขแจ่ม   
 15  36200282    นางสาววราพร  สมพงษ์   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



หน้า 4 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกศิลปะการละคร) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ล าดับ  เลขที่สมัคร    ชื่อ – สกุล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1  36200004    นางสาวณัฐณิชา  ปรางจันทร์   
 2  36200007    นางสาวธวัลพร ศิริเดชไพบูลย์   
 3  36200016    นายนฤเบศวร์  สุทธเนตร   
 4  36200027    นางสาวศรัญญา  หน่ายโคกสูง   
 5  36200028    นางสาวอมรประภา  สุวรรณ์   
 6  36200039    นางสาวภัทรวรินทร์  เวียนกลาง   
 7  36200059    นางสาวจุฬาลักษ์  ศิริบุรี   
 8  36200068    นางสาวศิริตา  เปนะนาม  
 9  36200073    นายพศิน  จิรามานนท์   
 10  36200083    นายณภัทร  ขวัญทอง   
 11  36200085    นายณัฐกิตติ ์ รุ่งสวัสดิ์มงคล  
 12  36200088    นางสาวนนธิชา  ฉายวรรณ ์  
 13  36200100    นางสาวธนัชชา  เผื่อแผ ่   
 14  36200117    นายรัชนิพัทธ์  เมธาอัครเกียรติ   
 15  36200125    นางสาวปิยธิดา เหล่าเรือง   
 16  36200137    นายชนินทร์  พูลลาภผล   
 17  36200138    นายพศิน  โภคทรัพย์ไพศาล   
 18  36200143    นางสาวนัดดา  พะรีเพ็ง   
 19  36200145    นางสาวปรียกาญฐ์  วรพิสุทธิวงศ ์   
 20  36200148    นายตันติกร  แสงเทียน   
 21  36200161    นางสาววนัสรา  คงเมือง   
 22  36200163    นางสาวกัญญาณัฐ  ดับสันเทียะ   
 23  36200169    นายธวัชชัย  ฝ่ายละสาร  
 24  36200170    นายปฏิภาณ  อินทร์สนธิ์   
 25  36200172    นางสาวพสุชา  สกุลสุทธิวัฒน ์   
 26  36200175    นางสาวนัตติยา  บุญอินทร์   
 27  36200176    นายธนัย   ทัศนภิญโญ   
 28  36200181    นายนนท์รวิศ  เหลืองถกลไทย   
 29  36200190    นายกวินท ์ มูลเทพ   
 30  36200200    นางสาวสกาวรัตน์  ยงปรึกษา   
 31  36200201    นายวิชินนท์  ทะกาเนนะ   
 32  36200206    นางสาวจิตตินันท์   ยมมาศ   
 33  36200224    นางสาวพรหมพร   พรหมเสน   
 34  36200233    นางสาวจิรัญญา  ปัชชามูล   
 35  36200251    นางสาวยศวดี ดวงประทุม   
 36  36200254    นางสาวธัญญารัตน์  รัตนปัญญา  
 37  36200246    นายธนพงศ์  ลิ่มหลัก  

 



หน้า 5 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกศิลปะการละคร) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ล าดับ  เลขที่สมัคร    ชื่อ – สกุล 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 38  36200259    นางสาวจิรัชญา  สุนทรวิศรุต   
 39  36200281    นางสาววิไลลักษณ์  พงษ์ฉาย   
 40  36200292    นางสาวนิศารัตน์  ตั้งศรีวงศ์  
 41  36200299    นางสาวพัชรพร รอดเกิด  
 42  36200029    นางสาวกมลชนก  ตันวัฒนะ  
 43  36200032    นางสาวบุปผาชล   พูลสวัสดิ ์  
 44  36200077    นายสิรวิชญ์  เทียบวงษ์  
 45  36200113    นางสาวศิริพร  วิริยะวังสกุล  
 46  36200132    นางสาวณัฐกานต ์ เทพบรรจง  
 47  36200236    นายชัยกิตต ิ ด้วงไทย  
 48  36200240    นางสาวเสาวลักษ ์ เรืองปานพูล    
 49    36200279    นางสาวรินแก้ว  ชวนละคร  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

แผนผังที่นั่งสอบ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

           สอบวิชาทฤษฎี เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยแยกห้องสอบดังนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาคาร ห้อง 
01 ทฤษฎีดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง MUPA 2 
03 ทฤษฎีการขับร้องเพลงลูกทุ่ง  

คณะดนตรีและการแสดง MUPA 3 
05 ทฤษฎีดนตรีสากล LAB 4 
07 ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย  

คณะดนตรีและการแสดง 
 

AC 6 
09 ทฤษฎีนาฏศิลป์สากล 
11 ทฤษฎีศิลปะการละคร  

คณะดนตรีและการแสดง MUPA 1/1 
ท่านอนันต์ 

13 ทฤษฎีการออกแบบเพ่ือการแสดง คณะดนตรีและการแสดง ท่านอนันต์ 
    

 สอบปฏิบัติ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  โดยแยกหอ้งสอบดังนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาคาร ห้อง 
02 ปฏิบัติดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง MUPA 2 
04 ปฏิบัติขับร้องเพลงลูกทุ่ง อาคารภาพพิมพ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

ST 300 
06 ปฏิบัติดนตรีสากล 
08 ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย  

คณะดนตรีและการแสดง 
 

MUPA 3/2 
10 ปฏิบัตินาฏศิลป์สากล 
12 ปฏิบัติทางศิลปะการละคร   

- ล าดับที่ 1 - 20 คณะดนตรีและการแสดง MUPA 1 
- ล าดับที่ 21 - 49 คณะดนตรีและการแสดง AC1 

14 การออกแบบเพื่อการแสดง คณะดนตรีและการแสดง ท่านอนันต์ 



 

หน้า 6 
 

  ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปสอบวิชาทฤษฎีและสอบปฏิบัติในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ 
ก าหนดไว้ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวเพ่ือสอบวิชาทฤษฎีและสอบปฏิบัติในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัย 
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนิสิต (ผู้มีสิทธิ์สอบวิชาทฤษฎีและสอบปฏิบัติจะต้องแสดงบัตรประจ าตัว 
ประชาชนและหลักฐานการช าระเงิน กับกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ) 
   
  ประกาศ ณ วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
                    
           
             (ลงชื่อ)     ไชยวิทย์  ธนไพศาล 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


