(สำเนำ)

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0851 /๒๕60
เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ ศิลปะ และดนตรีไทย
(โครงกำรทับทิมสยำม) คณะศึกษำศำสตร์ (TCAS รอบที่ 1)
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2561

------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐693/๒๕60 ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕60
เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม)
คณะศึกษาศาสตร์ (TCAS รอบที่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1 นั้น บัดนี้ การรับสมัคร
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษฯ ดังกล่าว ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ดังรายชื่อต่อไปนี้
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ประเภทควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ
เลขที่นั่งสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐

เลขที่ใบสมัคร
6106100011
6106100014
6106100017
6106100018
6106100020
6106100025
6106100029
6106100033
6106100038
6106100044
6106100059
6106100088
6106100094
6106100106
6106100109
6106100130
6106100144
6106100147
6106100148
6106100151

ชื่อ - นามสกุล
นายณัฐพล จันทวงษ์
นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐล้า
นางสาวหทัยชนก ศรีนรเศรษฐ์
นางสาวอรณิช พลฤทธิ์
นางสาวธารารัตน์ โค้วกิม
นายปรเมษฐ์ ศรีสกุล
นายวัฒนา ชมภู
นางสาวอนุธดิ า ทิพย์รอด
นางสาวปุณยนุช สุขสาราญ
นางสาวอนิสา กองสุวรรณ
นางสาวกัลยกร แจ่มแสง
นายประพันธ์พงษ์ วงษ์แก้ว
นายชุมพร บุญสมนึก
นายณัฐพล อัคนิจ
นางสาวกัลยาณี ภู่ศิริ
นายอภิวัฒน์ สาเภารอด
นายสหัสวรรษ สุวิชยายนต์
นางสาวลักษิกา มูลศรี
นางสาวธันทิวา ลิมวรางกุล
นายทรงศักดิ์ เจริญกุล

๒
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ประเภทควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ (ต่อ)
เลขที่นั่งสอบ
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕
๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘
๐๒๙
๐๓๐
๐๓๑
๐๓๒
๐๓๓
๐๓๔
๐๓๕
๐๓๖
๐๓๗
๐๓๘
๐๓๙
๐๔๐
๐๔๑
๐๔๒
๐๔๓
๐๔๔
๐๔๕
๐๔๖
๐๔๗
๐๔๘
๐๔๙
๐๕๐
051
052
053
054
055
056
057

เลขที่ใบสมัคร
6106100153
6106100154
6106100168
6106100170
6106100171
6106100172
6106100174
6106100176
6106100190
6106100198
6106100199
6106100205
6106100206
6106100210
6106100219
6106100223
6106100224
6106100227
6106100228
6106100237
6106100243
6106100245
6106100246
6106100265
6106100267
6106100270
6106100276
6106100278
6106100280
6106100299
6106100312
6106100318
6106100320
6106100327
6106100335
6106100344
6106100355

ชื่อ - นามสกุล
นายณรงค์ฤทธิ์ ศิรินัย
นายณัฐนันท์ พระมาลัย
นายวุฒิพงศ์ แย้มศิริ
นายจิรภัทร จันพักลาน
นายวรวัจน์ สุวรรณเคหะ
นายอดิศร จอมสุริยะ
นางสาวเกษวลี จันทร์หงษา
นางสาวสุนิสา เหงขุนทด
นายองอาจ บุญศักดิ์
นายพงศ์นนทน์ ดอกบัว
นายณัฐวัฒน์ บุญมาก
นายศิรภัทร ตันทะอธิพานิช
นายอนุพงษ์ เหลืองอ่อน
นายเดโชชัย พรประพันธ์
นายชนะเดช คูณดอน
นายนราทร คล้ายเพ็ญ
นางสาวญาดา โชคแสวงการ
นายศุภชัย กุลภา
นางสาวกรณัฐ เล็บขาว
นางสาวจุรีพร ลมดี
นายธนพล สืบสิมมา
นางสาวรุ่งอรุณ ทองกล่า
นายจักรกฤษณ์ บุญจันทร์
นายสถาพร อ่อนน้อม
นางสาวศิริวิมล กิ่งมั่น
นางสาวพัชรี วันแก้ว
นายพรนภัส วัฒนกิจ
นายหัสวรรษ แก้วทับทิม
นายทักษ์ดนัย นาลา
นางสาวปิญญากุน จันทร์ที
นายณัฐชภัค เทศน้อย
นายธีรภัทร แสงศรี
นายทักษิณา เพ็งสะเกตุ
นายวสันต์ พุฒซ้อน
นายกาลังเอก พูลสวัสดิ์
นายจิรายุ เดชากุลตระกูล
นายภัคพล มีพร้อม

๓
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ประเภทควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ (ต่อ)
เลขที่นั่งสอบ
058
059
060
061
062

เลขที่ใบสมัคร
6106100360
6106100365
6106100366
6106100367
6106100387

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวพิชชาพร สุวรรณกูฏ
นางสาวบุปผา ดอกนางแย้ม
นายศวิษฐ์ ใจกลาง
นายธรรมวัฒน์ เหมะชยางกูร
นางสาวอรพรรณ พลเทพ

ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา สอบในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
(๑) สอบสัมภาษณ์ : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - 406 ชั้น 4
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) สอบปฏิบัติ : เวลา ๑3.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์
(3) รายละเอียดการสอบ : - ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติด้านกีฬาที่ตนเองถนัด
- การสอบปฏิบัติด้านกีฬา ผู้สมัครจะต้องเตรียมชุด
และอุปกรณ์กีฬาส่วนตัวมาให้พร้อม
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ประเภทควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะ
เลขที่นั่งสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗
๐๑๘
๐๑๙

เลขที่ใบสมัคร
6106100005
6106100007
6106100016
6106100046
6106100069
6106100081
6106100086
6106100123
6106100134
6106100136
6106100149
6106100156
6106100169
6106100183
6106100194
6106100212
6106100217
6106100240
6106100241

ชื่อ - นามสกุล
นายศรัณย์ กมลแย้มเสรี
นางสาวพิมพร บุญลอย
นายไนยชน มุ่งฝอยกลาง
นางสาวไนซ์ดนิ า โดราน
นางสาวปนัดดา ศรีทิน
นางสาวฐิตพิ ร สาริดเปี่ยม
นางสาวอัจฉรา โนคา
นางสาวสิรีธร บุญทอง
นางสาวเสาวรีย์ สีมา
นายธวัชชัย ปุยขาบก
นางสาวสุภาวดี สุขเกษม
นายมังกร คาใบ
นายวีรชาติ เสนเพ็ง
นางสาวนิตย์นภา เพชรสังฆาต
นางสาวธันยพร นุ้ยแก้ว
นางสาวแพรวพรรณ จรรัตน์
นางสาวสุดารัตน์ ปัจจัย
นางสาวศิริรัตน์ ทองอินทร์
นายธนากร ศักดิ์สิงห์

๔
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ประเภทควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะ (ต่อ)
เลขที่นั่งสอบ
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕
๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘
๐๒๙
๐๓๐
๐๓๑

เลขที่ใบสมัคร
6106100244
6106100261
6106100282
6106100297
6106100303
6106100304
6106100305
6106100311
6106100338
6106100364
6106100226
6106100332

ชื่อ - นามสกุล
นายศุภฤกษ์ โยโส
นายจิรายุ ศรีชาหลวง
นางสาวสาลินี สอดศรี
นางสาวจุฬารัตน์ ผมภูเขียว
นายบุญญฤทธิ์ โกละกะ
นางสาวอลิชา เทียมศรี
นายธัชยนนท์ รุ่งรัตนกุลศรี
นางสาวศุภชัญญา กีรติภฑิลกุล
นางสาวอรพรรณ เพชรแก้ว
นางสาวแคทลียาภรณ์ ถิ่นเซโปน
นางสาววรรณกานต์ พูนบางยุง
นายนัฐวุฒิ สารบุรุษ

ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ สอบในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
(๑) สอบสัมภาษณ์: เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๒๐๖ ชั้น ๒
(2) สอบปฏิบัติ: เวลา 13.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง QS๑ - ๒๐๖ ชั้น ๒
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(3) รายละเอียดการสอบ : - ผูส้ มัครจะต้องสอบปฏิบัติวาดเส้น โดยต้องเตรียมกระดาษ
ดินสอดา EE และอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น
- ผู้สมัครต้องนาผลงานศิลปะ หรือแฟ้มสะสมผลงานมาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ประเภทควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีไทย
เลขที่นั่งสอบ
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐

เลขที่ใบสมัคร
6106100010
6106100036
6106100056
6106100078
6106100118
6106100122
6106100127
6106100160
6106100178
6106100202

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวธนพร นองเนือง
นางสาวธัญชนก ขุมทรัพย์
นาวสาวจณิตา ผึง่ ผาย
นางสาวสุธาธินี สร้อยศรี
นางสาวปาริฉัตร แย้มชุด
นางสาวจันทร์ทิพย์ สอนตน
นายศักดิ์ดา เกิดกล้า
นายเทิดทูน แท่นทอง
นายณัฐพล โภชน์ฉิมพลี
นายวีระศักดิ์ รอดทอง

๕
รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก ประเภทควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีไทย (ต่อ)
เลขที่นั่งสอบ
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔

เลขที่ใบสมัคร
6106100255
6106100313
6106100334
6106100376

ชื่อ - นามสกุล
นายกฤษดา โพธิ์เขียว
นางสาวศุภาวรรณ ฉิมผกา
นางสาววาสนา วงศ์มาเกตุ
นางสาวเสาวลักษณ์ ทรายแก้ว

ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย สอบในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
(1) สอบสัมภาษณ์ : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
(2) สอบปฏิบัติ : เวลา ๑3.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
(หน้าลิฟต์) ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS๑)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(๓) รายละเอียดการสอบ : - ผู้สมัครจะต้องสอบปฏิบัติด้านดนตรีไทยที่ตนเองถนัด
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดเตรียม
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ สาหรับการสอบปฏิบัติดนตรีไทย
ให้แก่ผู้สมัคร
ขั้นตอนกำรชำระเงินในกำรสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ทมี่ ีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก จะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
จานวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์ใบชาระเงินที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th
และชาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทย และไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒3 - ๒๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
2. ตรวจสอบข้อมูลการชาระเงินที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน
๓ วันทาการ และหากไม่ดาเนินการชาระเงินตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือก
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานการชาระเงิน มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์และ
สอบปฏิบัติด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศาล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผูป้ ฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สำเนำถูกต้อง
อำรีย์ กุศล
(นำงสำวอำรีย์ กุศล)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

