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(ส าเนา) 
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่   /2561 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561 

               ---------------------------------------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา  มีนโยบายในการจัดการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน  และส่งเสริมการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของประเทศ  เพื่อให้โอกาสผู้ที่ต้องการ
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา  2561 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา 
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (ศศ.ม.) รุ่นที่ 11 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ศป.ม.) รุ่นที่ 10 

ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ(ปร.ด.) รุ่นที่ 8 

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม(ปร.ด.) รุ่นที่ 6 
 

สาขาวิชาและจ านวนทีร่ับเข้าศึกษา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ภาคพิเศษ (รุ่นท่ี 12) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
3. เอกสารผลสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ (รายละเอียดข้อ 3.4) 

 จ านวนท่ีรับ 
 ภาคพิเศษ  แผน  ก        จํานวน  10  คน 
      การสอบคัดเลือก       วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2561  
 หมายเหตุ   ในกรณีท่ีผู้สอบผ่านไม่เต็มจ านวน จะท าการสอบอีกคร้ังในวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

 สอบข้อเขียน  ห้อง AB-gs 207 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 สอบสัมภาษณ์ ห้อง AB-gs 201 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  
 
วัน/เวลาเรียน  ส าหรับสาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
 ภาคพิเศษ  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์   
 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  240,000  บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (4 เทอม ๆ ละ 60,000 บาท) 
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2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  ภาคพิเศษ  (รุ่นท่ี 11) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศที่ ก.พ. รับรอง  สําหรับผู้เข้าศึกษาที่ไม่จบทางด้านศิลปะ ให้ปรับเสริมความรู้ 

ทางด้านศิลปะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กําหนด  

โดยไม่นับหน่วยกิต 

3. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4.    เอกสารผลสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ (รายละเอียดข้อ 3.4) 
 

 จ านวนท่ีรับ 

 ภาคพิเศษ  แผน  ก          จํานวน  20  คน 
 

      การสอบคัดเลือก วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2561  
 หมายเหตุ                  ในกรณีท่ีผู้สอบผ่านไม่เต็มจ านวน จะท าการสอบอีกครั้งในวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 
  1.  พิจารณาจากเอกสารการสมัคร  แฟ้มสะสมผลงาน File Presentation  ทางด้านศิลปะหรือการ

ออกแบบ (ให้น ามาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์) 
  2.  สอบสัมภาษณ์   ห้อง AB-gs 204 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  
 
วัน/เวลาเรียน  ส าหรับสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ     
         ภาคพิเศษ  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์   

 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  240,000  บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (4 เทอม ๆ ละ 60,000 บาท) 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  (ปร.ด.) สาขาวชิาทัศนศิลป์และการออกแบบ (รุ่นท่ี 9) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559  หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรับปรุงใหม่ หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

   แบบ 1 มีคุณสมบัติดังนี้ 
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง  มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  หรือ                         ระดับ               หรือ
       วิชาการ งาน     สร้างสรรค์                                                              
                                                                                 ไม่เกิน 3 ปี 
ย้อนหลัง  ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ 

   แบบ 2 มีคุณสมบัตดิังนี้ 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป   
หมายเหต ุ  1.  ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน ต้องมีหนังสือรับรอง (Recommendation) 

จากผู้บังคับบัญชา 2 ฉบับ  ปิดผนึกถึงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เอกสารอนุมัติลาศึกษาต่อ 
2.  เอกสารผลสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ (รายละเอียดข้อ 3.4) 

จ านวนท่ีรับ 

 แบบที่ 1         จํานวน  1  คน 
       แบบที่ 2          จํานวน  10  คน 
 การสอบคัดเลือก       วันท่ี 21 เมษายน 2561  
 หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผู้สอบผ่านไม่เต็มจ านวน จะท าการสอบครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 

1. สอบข้อเขียนและพิจารณาจากเอกสารการสมัคร File Presentation แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะหรือการออกแบบ  
2. หัวข้อ โครงการที่ประสงค์จะวิจัยระดับปริญญาเอก (ให้นํามาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์) 

 สอบข้อเขียน  ห้อง AB-gs 207 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 สอบสัมภาษณ์ ห้อง AB-gs 201 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  
วัน/เวลาเรียน  ส าหรับสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ     
 ภาคปกติ  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์   
       ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  480,000  บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (6 เทอม ๆ ละ 80,000 บาท) 
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2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  (ปร.ด.) สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (รุ่นท่ี 7) 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559  หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรับปรุงใหม่ หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

   แบบ 1 มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง  มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  หรือ                         ระดับ               หรือ
       วิชาการ งาน     สร้างสรรค์                                                              
                                                                                 ไม่เกิน 3 ปี 
ย้อนหลัง  ทั้งนี้ ต้องผ่านการประเมินของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารศิลปะและวัฒนธรรม   

   แบบ 2 มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  หรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  
หมายเหต ุ  1.  ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน ต้องมีหนังสือรับรอง (Recommendation) 

จากผู้บังคับบัญชา 2 ฉบับ  ปิดผนึกถึงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เอกสารอนุมัติลาศึกษาต่อ 
2.  เอกสารผลสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ (รายละเอียดข้อ 3.4) 

 

จ านวนท่ีรับ 

 แบบที่ 1         จํานวน  1  คน 
       แบบที่ 2          จํานวน  10  คน 
 การสอบคัดเลือก       วันท่ี 21 เมษายน 2561  
 หมายเหตุ   ในกรณีท่ีผู้สอบผ่านไม่เต็มจ านวน จะท าการสอบครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 

1. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจประเด็นปัญหาแนวคิด และมุมมองทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2. หัวข้อ โครงการที่ประสงค์จะวิจัยระดับปริญญาเอก (ให้นํามาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์) 

 สอบข้อเขียน  ห้อง AB-gs 208 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 สอบสัมภาษณ์ ห้อง AB-gs 204 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  
 
วัน/เวลาเรียน  ส าหรับสาขาวิชาการบริหารศิลปวัฒนธรรม     
 ภาคปกติ  เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์   
       ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย  480,000  บาท โดยแบ่งจ่ายตามภาคการศึกษา (6 เทอม ๆ ละ 80,000 บาท) 
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ปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   

ก าหนดการ วัน/เดือน/ปี 
 

สถานท่ี 

ช่วงเวลาการยื่น/ส่งเอกสารการสมัคร 
10 มกราคม 2561  ถึง 
10 เม.ย. 2561 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะฯ พิจารณาสอบคัดเลือก (โท-เอก) 
- สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

21 เม.ย. 2561* 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ 
- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
- สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

30 เม.ย. 2561 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รายงานตัว 1 พ.ค. 2561 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ปฐมนิเทศ ปลายเดือนกรกฎาคม 2561 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 

อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เร่ิมเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2561 
อาคาร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 * หมายเหตุ ในกรณีท่ีผู้สอบผ่านไม่เต็มจ านวน จะท าการสอบครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 
 

3.  การสมัครสอบ 
ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
3.1 กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครพร้อมระเบียบการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 หรือพิมพ์จากเวปไซต์
คณะศิลปกรรมศาสตร์  http://fineart.buu.ac.th  และจะต้องนําใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ มายื่นสมัครท่ีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  ชั้น 2  มหาวิทยาลัยบูรพา  (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
พร้อมทั้งช าระค่าสมัครสอบ  จ านวน  500  บาท   

3.2  กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์  จะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  รวมทั้งเงิน ค่าสมัครสอบ  
จ านวน  500  บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา  ในนามคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131   ภายในเวลาที่กําหนดในปฏิทินการรับสมัคร 
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3.3  ผู้สมัครสอบจะต้องทําการสมัครสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 

- ระดับปริญญาโท ต้องมีผลสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ จากสถาบันภาษา BUU-GET หรือ 
TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ (กรณีผลสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่ไดต้ามเกณฑ์* จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 999061 Reading) 

- ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ดังนี้ BUU-GET 
ไม่ต่ํากว่า 40 คะแนน หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ํากว่า 32 คะแนน หรือ TOEFL pBT ไม่ต่ํากว่า 400 คะแนน หรือ IELTS 
ไม่ต่ํากว่า 4.0 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่ต่ํากว่า 30 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครจะต้องมีระดับผลสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก่อนสอบวัดคุณสมบัติ(Quantitative Examination) หรือก่อนสําเร็จการศึกษา(Exit 
Examination)    

3.4  เกณฑ์การสอบผ่านทางด้านภาษาต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559 มีดังนี้  
   เกณฑบ์ัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา *  

ประเภทข้อสอบ 
วิทยานิพนธ์ 

ป.โท 
คะแนน 

ป.เอก 
คะแนน 

1. BUU-GET* 50 ขึ้นไป 60 ขึ้นไป 
2. TOEFL iBT 

TOEFL pBT 
42 ขึ้นไป 

450 ขึ้นไป 
57 ขั้นไป 

500 ขึ้นไป 
3. IELTS 4.5 ขึ้นไป 5.5 ขึ้นไป 
4. CU-TEP 45 ขึ้นไป 65 ขึ้นไป 

 

*    ผู้สมัครสามารถเข้าไปดูขอ้มลูรายละเอียดการจัดสอบวัดความรู้ BUU-GET ได้ท่ี สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.li.buu.ac.th/detail.html#/0;2 

* หมายเหตุ : รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบขอ้บังคบัของมหาวิทยาลัยบูรพา 
3.5  ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้ง 2 สาขา  โดยระบุรหัสสาขาในใบสมัครให้ชัดเจน 
3.6  ผู้สมัครต้องเขียน ชื่อ ที่อยู่  รหัสไปรษณีย์ เงินค่าสมัครและหลักฐานต่างๆ  คณะฯ จะไม่คืนให้ไม่ว่า

กรณีใดๆ 
4.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
 1.  ใบสมัครของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รูป 

3.  สําเนา  บัตรประจําตัวประชาชน  
4.  สําเนา  หลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบด้วยปริญญาบัตร  หรือใบรับรองการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี-โท  และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  อย่างละ 1 ฉบับ  
5.  หนังสือรับรอง จากอาจารย์สถาบันที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ ปิดผนึก ถึงประธานกรรมการสอบ  

  (ผู้สมัคร ป.เอก) 
6.  หนังสือขออนุญาตสอบจากสถาบันต้นสังกัด ที่ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน (ผู้สมัคร ป.เอก) 

 7.  สําเนา  หลักฐานผลสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 8.  หนังสือรับรองที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

9.  หลักฐานชําระค่าสมัครโดยทางธนาณัติ  หรือ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  สั่งจ่ายไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา                           
ในนามคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131    
 10.  หลักฐานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ  …………. 
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5.  หลักฐานท่ีต้องน ามายื่นในวันรายงานตัว 
1.  ใบแสดงผลการเรียน  และหนังสือรับรองปริญญาฉบับจริง พร้อมถ่ายสําเนา 
2.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 
3.  สําเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าบ้าน 
4.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  หรือหลักฐานการสมรส  พร้อมถ่ายสําเนา (ถ้ามี) 
5.  ใบรับรองแพทย์ (ภายในระยะเวลา 1 เดือน) 
6.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หน้าตรง  สวมเสื้อเชิ้ตขาว  หรือชุดสากลนิยม  หรือเคร่ืองแบบข้าราชการ  
(ให้เตรียมมาอย่างน้อย 6 รูป เป็นรูปสี) 

6.  ก าหนดวันเปิดเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 

ต้นเดือนสิงหาคม  2561 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่    มกราคม พ.ศ. 2561 
 

(ลงชื่อ)         เทพศักดิ์ ทองนพคุณ 

 

(รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ) 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 
สําเนาถูกต้อง 

 
(นายนิกร  กาเจริญ) 

นักวิชาการศึกษา 
 
 


