
 

 

 

 
(ส ำเนำ) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   0332/2560 

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

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

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0076/2560 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การสอบ 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 ก าหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น   บัดนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการสอบวิชาปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว   
มีผู้ผ่านการสอบท่ีมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เรียงล าดับตามเลขที่นั่งสอบดังต่อไปนี้ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ล ำดับที่          เลขที่นั่งสอบ       ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    1                12100010    นายอิศรา  ปั้นทอง       
     2  12100021  นายนรินทร์  พรเจริญ    
    3  12100059  นางสาวสุชาดา  ศิลารักษ์    
    4  12100125  นายชัชพล  เกษพรหม   
    5  12100141  นายอาทิตย์พงษ ์ ศรีสุภา   
    6  12100146  นายภราดร  ศรีพิมล   
    7  12100151  นางสาวกัญญาภัค  อ่อนน้อม  
    8  12100173  นายพิริยะ  พนมบุญ    
    9  12100209  นายภาคภูมิ  สิงหะแสนยาพงษ์  
    10  12100225  นายวรโชติ  แซ่ยับ   

 
 
         



        หน้า    2 
 

คณะศิลปกรรมศำสตร์  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ  นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ล ำดับที่          เลขที่นั่งสอบ       ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    11  12100229  นายพฤทธิ์  ช านาญฤทธิ์    
 12  12100264  นายศักดิ์สิทธิ์  ชัยวิโรจน ์  
    13  12100271  นายสิรวิชญ์  เทียบวงษ์   
    14  12100289  นางสาวภัครมัย  รักด่านกลาง  
    15  12100303  นายอภิวัฒน์  พอยัน   
    16  12100304  นายฮัมมาส  ศรสวรรค์  
    17  12100322  นางสาวณัฐวดี  แซ่อ๊ึง   
    18  12100355  นายปพน  อ่อนละมัย   
    19  12100365  นายธิราวัฒน์  ทองวัฒน์   
    20  12100384    นายพงษธร  ตาดสุวรรณ์   
    21  12100420  นายจักรพงษ์  ปัญญายิ่ง   
    22  12100421  นายฌานิทธิ์  ค าจันทร์ดี   
    23  12100422  นางสาวศุภาวรรณ  สุวรรณมณ ี  
    24  12100440  นายศักดาวุธ  วัฒนาสุข   
    25  12100444  นางสาวแพรวสธีร์  วงศ์สัมพันธ์  

    26  12100452  นายวัชรพงษ์  บุญส่ง   
    27  12100471  นางสาวณัชชา  ดินตะวงศ์   

    28  12100479  นายอนาวิล  สมพงษ์   
    29  12100487  นายอมฤต  สิงห์นิยม   
    30  12100495  นายศุภากร  ค าแก้ว    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 404 
 
 
 
 



หน้า    3 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1  12100003  นางสาวจารุกัญญ์  ธรรมรักษ์  
    2  12100025  นางสาวเกศกนก  กิจไพบูลย์รัตน์  
    3  12100026  นางสาวกนกพร  ภิญโญวรภาค  
    4  12100027  นางสาวปรางกมล  รักษ์มณี  
   5  12100077  นางสาวอังศณา  พิทักษ์    
    6  12100084  นางสาวรจนา  นาคทับ   
    7  12100101  นางสาวทักษ์ธนิยา  สิงห์แก้ว  
    8  12100105  นางสาวฐิติพร  ราชคม    

    9  12100119  นางสาวธัญลักษณ์  ชูนวน   
    10  12100132  นางสาวปรานต์ชน  เจริญธโนดม  
    11  12100178  นางสาวนนทกร  ทิพย์ลุ้ย   

     12  12100187  นางสาวธัญภัค  ชูจันทร์ทึก  
   13  12100243  นางสาวธนพร  เจริญเวทย์  
   14  12100245  นางสาวสุพัชชา  แต้มทอง   
   15  12100255  นายจีรวัฒน์  แสนยาพิทักษ์  
   16  12100285  นางสาวสิริกร  เจริญพานิช   
   17  12100292  นางสาวปนิดา  สังข์วิจิตร    
   18  12100310  นางสาวสมิตา  สวัสด ี   
   19  12100319  นายณัฐวัตร  บุญญาพงศ์     

   20  12100356  นางสาวนุสรา  ชายน้ าเค็ม   

   21  12100364  นายธวัชชัย  ค าสีทา   

   22  12100402  นายรัตนศักดิ์  คงค า   

   23  12100407  นางสาวณัฐชา  ผลนึก   

   24              12100412  นางสาวถลัชนันท์  พีระพัฒนพงษ์    
   25  12100442  นางสาวธนภรณ์  ผสมทรัพย์  
   26  12100447  นางสาวนันทวรรณ  พรมทองดี  
    
 



หน้า    4 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 27  12100458  นางสาวนพภาภรณ์  ชื่นสมบูรณ์  
   28  12100473  นายศิวกร  ก้อนค า   
   29  12100506  นายณัฐนนท์  โตม ี  
   30  12100517  นายธรรมสรณ์  วัฒน์วีระยศ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 421 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า    5 
 

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

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

   1              12100013  นายวัชรพงศ์  จารุรัตนานนท์   

   2              12100017  นางสาวณัฐกานต์  ประศิลป์ไชย   
   3  12100031  นายณัฐพร  ชมรัตน์    
   4  12100058  นางสาวสิริมล  พวงทอง   
   5  12100070  นางสาวสิรีธร  งามเลิศ   
   6  12100081  นายสุริยกานต์  สุริยะโชติกุล  
   7  12100083  นางสาวพัชรินทร์  ภิญโญ    
   8  12100092  นายนิติพัฒน์  บุญชมไพศาล  
   9  12100106  นายทรงกลด  มากนวล   
   10  12100135  นายรัตนากร  งานธนภักดี   
   11  12100142  นายณัชพล  โพธิสารวราภรณ์  
   12  12100143  นายพงศธร  อินธนู    

   13  12100176  นางสาวณัฐมน  แก้วปลั่ง   
   14  12100192  นายธนสิน  เจียมศิริ   
   15  12100211  นายภูบดินทร์  โพธิ์ศรี   
   16  12100239  นายชยันต์วุฒิ  กันยาพรไชย  
   17  12100268  นางสาวจิดาภา  ส่องแสง   
   18  12100348  นายกฤตยชญ์  เจริญสวัสดิ์  
   19  12100357  นายธนากร  ภาระธัญญา   
   20  12100372  นายกิตติธัช  วรรณโอภาส   
  21  12100382  นายปิยะศักดิ์  กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์  
   22  12100397  นางสาวอริยะพัชร  อ่างเงิน  
   23  12100419  นางสาวนวพร  จิตระกูล   
   24  12100431  นางสาวสุพิชญา  มณีปัญญา  
   25  12100438  นางสาวนิรชา  เดือนแจ่ม   
   26  12100446  นายสหภพ  มณีศรี   
 
 



หน้า    6 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   27  12100459  นางสาวปิยนาถ  เจริญสุข   
   28  12100468  นางสาวธนินทรา  มัติโกกมลกุล 
   29  12100480  นายชานน  เศรษฐีธร  
   30  12100529  นายณัฐชนน  เปรมเดช   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ตรวจร่ำงกำย เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
สอบสัมภำษณ์ เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง AB 422 
 

     ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ในวัน  เวลา และสถานที่   
ตามท่ีก าหนดไว้  ผู้ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ 
ในการสมัครเข้าเป็นนิสิต 
      มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
 
     (ลงชื่อ)             ไชยวิทย์  ธนไพศาล 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
                                                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน  
                                  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธกิารบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
              ส าเนาถูกต้อง             

       
         (นายนพดล  ใจเจริญ) 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                       

 


