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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   0372  /2564 

เนรื่อง  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์เนพ่ือเนข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 2)  
โครงกำรรับตรง คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
--------------------------------------------------------------------- 

 
     ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ 0066/2564 ลงวัาที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2564 เนรื่อง  

กำรสอบคัดเนลือกบุคคลเนข้ำศึกษำระดับปริญญำตร ี(TCAS รอบที ่2) โครงกำรรับตรง คณะศลิปกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 ก ำหาดให้มีกำรสอบภำคปฏิบัติ Online ใาวัาที ่24 เนมษำยา  
พ.ศ. 2564 าั้า  บัดาี้ มหำวิทยำลัยบูรพำได้ด ำเนาิากำรสอบภำคปฏิบัติ Online เนสร็จเนรียบร้อยแล้ว  
มีผู้ผ่ำากำรสอบและมีสิทธิ์สอบสัมภำษณเ์นพ่ือเนข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2) โครงกำรรับตรง  
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 แยกตำมสำขำวิชำและเนรียงล ำดับ 
ตำมเนลขทีา่ั่งสอบดังต่อไปาี้ 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา จิตรกรรมสร้างสรรค์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล าดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1       6458100040 าำงสำวพิมพ์มำดำ  อำษำ 
     2       6458100086 าำงสำวมลทิชำ  จงเนจริญ 
     3       6458100109 าำงสำวพิมพ์พิชชำ  ฤกษ์จ ำเนาียร 
     4       6458100141 าำงสำวญำณิศำ  ชื่าพลี 
     5       6458100157 าำงสำวเนอมี่ดอรีา  คัว 
     6       6458100172 าำงสำวพรลักษม์  หิรัญรัตา์ 
           7       6458100204 าำยวัชรำกร  ภูดวงจิิต 
          8       6458100225 าำงสำวธาพร  เนจริญสุข 
     9       6458100277 าำยธาพงษ์  ประสำททอง 

10       6458100294 าำยอำโาลด์  ชัยวงษ์ 
 
 
 
 
 
 



 หา้ำ    2 
  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา จิตรกรรมสร้างสรรค์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล าดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     11       6458100298 าำยาัทธพงศ์  สุไชยสงค์ 
     12       6458100378 าำงสำวปำริฉัตร  มีถำวร       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สอบสัมภาษณ์ เนวลำ 08.00 – 12.00 า. ผู้เนข้ำสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เนชื่อมต่อระบบกำรเนข้ำสอบ 

สัมภำษณ์ทำงอีเนมล เนพ่ือจะเนข้ำสอบสัมภำษณ์ Online 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล าดับที่       เลขทีน่ั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1       6458100022 าำยภูริต  คุ้มพุ่ม 
     2       6458100026 าำงสำวพิมพ์ผกำ  สมพงษ์ 
     3       6458100047 าำยสุริยะ  ระดมยศ 
     4       6458100050 าำงสำวกิตตมิำ  บัวงำมสะพรั่ง 
     5       6458100076 าำงสำวกมลชาก  พงศ์สิริจิาดำ 
     6       6458100100 าำยอาุวัฒา์  ทุ่งศรีแก้ว 
     7       6458100110 าำงสำวาภัสสร  แซมสีม่วง 
     8       6458100195 าำงสำวาิศำมณี  วรบุตร 
     9       6458100198 าำงสำวชเนาตติภัค  พัชรำภรณ์ 
     10       6458100205 าำยธาัช  มีศรี 
     11       6458100222 าำงสำวกัสมำ  หวังอุ่า 
     12       6458100244 าำยชาิาทร์  มุกุระ 
     13       6458100250 าำงสำวสุวิมล  พลอยขำว 
     14       6458100260 าำงสำวธัญวลัย  พงศ์ภำวีธายำ 
     15       6458100263 าำงสำวธิติมำ  ค่ ำยัง 
     16       6458100275 าำยภำณุพงศ์  ไทยาำวี 
     17       6458100319 าำงสำวพรทิพย์  บุญสว่ำง 
     18       6458100320 าำงสำวลลิตำ  เนลิศวิริยะปิติ 
     19       6458100364 าำงสำวมโารัญช์  สกุลไพศำลวำรี 
     20       6458100367 าำยฐปาัาท ์ ทองเนต็มถุง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สอบสัมภาษณ์ เนวลำ 08.00 – 12.00 า. ผู้เนข้ำสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เนชื่อมต่อระบบกำรเนข้ำสอบ 

สัมภำษณ์ทำงอีเนมล เนพ่ือจะเนข้ำสอบสัมภำษณ์ Online 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



หา้ำ    4 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา นิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล าดับที่       เลขทีน่ั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6458100044 าำยพัทธดาย์  ตัาตรำาาท์ 
2       6458100133 าำงสำวภัทรำพร  สมาึก 
3       6458100180 าำงสำวปณิตตรำ  วรสิทธิ์ 
4       6458100191 าำงสำวบุรัสกร  เนบี้ยแก้วกระจ่ำง 
5       6458100312 าำงสำวชัญญำาุช  คมวัชรพงศ์ 
6       6458100317 าำงสำวกำาต์ชาก  ศรีโกศล 
7       6458100344 าำงสำวศุภาิตำ  พรหมภำสิต 
8       6458100368 าำยชัชวำลย ์ ภะคะโต        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

สอบสัมภาษณ์ เนวลำ 08.00 – 12.00 า. ผู้เนข้ำสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เนชื่อมตอ่ระบบกำรเนข้ำสอบ 
สัมภำษณ์ทำงอีเนมล เนพ่ือจะเนข้ำสอบสัมภำษณ์ Online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หา้ำ    5 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา นิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล าดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชือ่ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6458100091 าำงสำวจิรัฏฐ์ธยำา ์ วงศ์ปำา 
2       6458100101 าำงสำวสุดำรัตา์  โงชำตร ี
3       6458100108 าำงสำวอภิชญำ  ไหลรุ่งเนรือง 
4       6458100134 าำงสำวศุภาิดำ  อ้าขำว 
5       6458100293 าำยธาพงษ์  จัาทรำ 
6       6458100360 าำงสำวกำาต์พิชชำ  ศิริวรรณ 
7       6458100373 าำยณภัทรชล  เนอ่ียมสมัย        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

สอบสัมภาษณ์ เนวลำ 08.00 – 12.00 า. ผู้เนข้ำสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เนชื่อมต่อระบบกำรเนข้ำสอบ 
สัมภำษณ์ทำงอีเนมล เนพ่ือจะเนข้ำสอบสัมภำษณ์ Online 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา นิเทศศิลป์ (โทรทศัน์และดิจิทัลมีเดีย)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล าดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6458100066 าำยปิยรัช  ฉัตรวรงค ์
     2       6458100071 าำงสำวเนปมิกำ  อดุลยฤทธิกุล 
     3       6458100114 าำงสำวกฤตยำพร  บัวสบำา 

4       6458100234 าำงสำวมาัสวี  เนผื่อาา้อย 
     5       6458100247 าำงสำวกมลวรรณ  อิาทรขัาตี 
     6       6458100254 าำงสำวจิดำภำ  แก้วาอก 

7       6458100343 าำยจักรกฤษ  จัาทร์ป้อง        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สอบสัมภาษณ์ เนวลำ 08.00 – 12.00 า. ผู้เนข้ำสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เนชื่อมต่อระบบกำรเนข้ำสอบ 

สัมภำษณ์ทำงอีเนมล เนพ่ือจะเนข้ำสอบสัมภำษณ์ Online 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หา้ำ    7 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ออกแบบเซรามิกส์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล าดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1       6458100249 าำยมิ่งมงคล  ชื่าพลี 
     2       6458100345 าำงสำวอิชยำ  แสงสอำด 
     3       6458100353  าำงสำวชาิกำ  พรหมเนจริญ 

4       6458100369 าำยศุภกรณ์  ตำปรำบ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สอบสัมภาษณ์ เนวลำ 08.00 – 12.00 า. ผู้เนข้ำสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เนชื่อมต่อระบบกำรเนข้ำสอบ 

สัมภำษณ์ทำงอีเนมล เนพ่ือจะเนข้ำสอบสัมภำษณ์ Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หาำ้    8 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ล าดับที่       เลขที่นั่งสอบ      ชื่อ – สกุล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1       6458100014 าำงสำวอำคิรำ  ปุริสชำติ 
     2       6458100087 าำงสำวภคภรณ์  ภวโภควิาท์ 
     3       6458100185 าำงสำวภิญญดำ  แดงสิงห์ 
     4       6458100192 าำยณรงค์ศักดิ์  าิลสาธ ิ
     5       6458100212 าำยอำทิาัาท์  อมรดลใจ 
     6       6458100271 าำงสำวภัทรภร  พงศ์ธำมัา 
     7       6458100323 าำงสำวธำดำรวี  สังข์ทอง 
     8       6458100363 าำยชำญชัย  เนหลือหลำย 

9       6458100377 าำยวัชรพล  พุทธิาัาท์        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สอบสัมภาษณ์ เนวลำ 08.00 – 12.00 า. ผู้เนข้ำสอบจะได้รบั ID Link ทีใ่ช้เนชื่อมต่อระบบกำรเนข้ำสอบ 

สัมภำษณ์ทำงอีเนมล เนพ่ือจะเนข้ำสอบสัมภำษณ์ Online 
 

     คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะท ำกำรสอบสัมภำษณ์ด้วยวิธีกำร Video Call 
โดยรูปแบบของกำรสอบมีข้ัาตอาดังต่อไปาี้ 

     1.  ผู้เนข้ำสอบจะได้รับ ID Link ทีใ่ช้เนชื่อมต่อระบบกำรเนข้ำสอบสัมภำษณ์ทำงอีเนมล เนพ่ือจะ
เนข้ำสอบสัมภำษณ์ Online ใาวัาที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ระหว่ำง 08.00 -12.00 า.  
      2.  ระบบห้องสอบ Online ใช้วิธีกำร Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet 
ซึ่งผู้เนข้ำสอบจะเนข้ำห้องสอบได้จำกกำรคลิกท่ีลิงค์ท่ีส่งให้ผ่ำาอีเนมล 

         ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 ประเภทรับตรง online  
         1) สำขำวิชำาิเนทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภำคปกติ  
         2) สำขำวิชำาิเนทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภำคปกติ  
         3) สำขำวิชำาิเนทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภำคปกติ  
         4) สำขำวิชำออกแบบเนซรำมิกส์ ภำคปกติ  
         5) สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภำคปกติ  
         6) สำขำวิชำครีเนอทีฟอำร์ต และกรำฟิกครีเนอทีฟ ภำคปกต ิ 
         7) สำขำวิชำจิตรกรรมสร้ำงสรรค์ ภำคปกติ  
     3.  รำยงำาตัวเนพ่ือเนข้ำห้องสอบสัมภำษณ์ Online ระหว่ำงเนวลำ 08:00 – 08.30 า.  

กรณีท่ีมีปัญหำไม่สำมำรถเนข้ำสอบได้ตำมเนวลำที่ก ำหาด เนช่า ปัญหำด้ำาอิาเนตอร์เนา็ต หรือปัญหำด้ำา
โปรแกรมออาไลา์ ให้แจ้งปัญหำเนข้ำมำที่ คุณพงศ์พัฒา์  เนจริญวำรี  โทร.089-9353533 ภำยใา 2 ชั่วโมง 
(08:00 - 10:00 า.) 
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    4.  เนมื่อเนข้ำห้องสอบกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ท ำกำรตรวจสอบรำยชื่อ ให้ผู้เนข้ำสอบแจ้ง 

ชื่อ-สกุล จะมีกำรตรวจสอบบัตรประชำชาเนพื่อยืายัาตัวตา ให้ผู้เนข้ำสอบท ำกำรแสดงบัตรประชำชา 
เนพ่ือยืายัาตัวตา กรรมกำรจะตรวจสอบภำพและเนสียงของผู้เนข้ำสอบให้เนป็าไปตำมก ำหาด โดยผู้เนข้ำสอบ
จะตอ้งจัดตั้งมุมกล้องให้เนห็าหา้ำชัดเนจา  

     5.  กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ชี้แจงขั้าตอา และกติกำกำรสอบสัมภำษณ์ online โดยจะ
เนรียกชื่อสกุลรำยบุคคลตำมล ำดับ ให้ผู้สอบสัมภำษณ์ล ำดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เนตรียม
ควำมพร้อมเนพ่ือรอสัมภำษณ์ (ติดต่อตำมช่องทำงที่ให้ไว้) 

     6.  กรรมกำรท ำกำรสอบสัมภำษณ์ คาละประมำณ 10-20 าำที  
     7.  ผู้เนข้ำสอบตรียมอุปกรณ์ใากำรสื่อสำรออาไลา์  
         7.1  ผู้เนข้ำสอบตรียมสถำาที่ส ำหรับกำรสอบออาไลา์ ให้มีแสงสว่ำงเนพียงพอเนห็าหา้ำ 
     ผู้เนข้ำสอบชัดเนจา 
         7.2  โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเนตอร์ที่มีกล้องและสำมำรถเนชื่อมต่ออิาเนตอร์เนา็ต  
     ขำตั้งกล้องมือถือ (ถ้ำมี) 
         7.3  กำรแต่งกำยเนข้ำสอบชุดสุภำพ เนรียบร้อย 
 
     ให้ผู้มีรำยชื่อข้ำงต้า สอบสัมภำษณ์ Online ใาวัา และเนวลำ ตำมท่ีก ำหาดไว้  ผู้ไม่เนข้ำสอบ 

สัมภำษณ์ Online ตำมวัา และเนวลำดังกล่ำว  มหำวิทยำลัยจะถือว่ำสละสิทธิ์ใากำรสมัครเนข้ำเนป็าาิสิต 
      มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำากำรสอบสัมภำษณ์ใาวัาที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2564  
และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เนข้ำศึกษำใาวัาที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ที่เนว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 
และ http://e-admission.buu.ac.th 
 
   ประกำศ  ณ  วัาที่  29  เนมษำยา  พ.ศ.  2564 
      
     (ลงชื่อ)               สมถวิล  จริตควร 
                       (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
                                                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทา 
                  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
              ส ำเนาำถูกต้อง                           
             าพดล  ใจเนจริญ 
         (าำยาพดล  ใจเนจริญ)  
  าักวิชำกำรศึกษำช ำาำญกำรพิเนศษ 


