ประกาศคณะมัณฑนศิลป์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์
-------------------ตามประกาศคณะมั ณ ฑนศิ ลป์ ลงวันที่ 20 พฤศจิก ายน 2560 เรื่อ ง ขยายเวลารับ
สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ งนั ก วิช าการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร สั งกั ด
สานักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ จานวน 1 อัตรา นัน้
บั ด นี้ ครบก าหนดการรั บ สมั ค รแล้ ว คณะกรรมการด าเนิ น การคั ด เลื อ กฯ จึ ง ขอ
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดการคัดเลือกดังนี้
ผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการคัดเลือก
1. นายพีระพล
2. นางสาวพลอยภัสสรร์
3. นายปิตพิ งษ์
4. นางสาวทิพวรรณ
5. นางสาวฐานิสร
6. นางสาวจุฑารัตน์
7. นางสาววัลลิภา
8. นางสาวสรัลนุช
9. นางสาวอาจารี
10. นางสาวเบญจรัตน์
11. นางสาวนิพัทธา
12. นางสาวภัทรานิษฐ์
13. นางสาววันทยา
14. นางสาวธัญญ์พิศา
15. นายสราวุฒิ
16. นายศุภกร
17. นางสาวไพลิน
18. นายอโนชา
19. นางสาวสุนิสา
20. นายรัชพล

ศรีอุ่นศรี
หอมสาตร์
นามวิบูลย์
แซ่อึ๊ง
ไชยกิจ
แจ่มแสงงาม
ปราณีสร
สุขศรี
บุริมาตร์
บุญศรีงาม
กายเย็น
ทองสามสี
วงศ์ภาสกร
แทนค้า
ระม่อม
จิรพงศธร
กลิ่นกลัด
พัดมณี
ธนพันธสกุล
ทับล้อม

-221. นางสาวเนตรชนก
22. นางสาวธณษ์ปพร
23. นางสาวนิตมิ า
24. นางสาวน้าผึง้
25. นายอังคาร
26. นางสาววรัญญา
27. นางสาวจันทิมา
28. นายอัยยรัช
29. นางสาวพรทิพย์
30. นายอธิษฐาน
31. นางสาวนภสร
32. นางอภิญญ์ษฑา
33. นายณัฐชัย
34. นางสาวจุฑามาศ
35. นางสาวชนิกานด์
36. นางสาวปาณิสาณัชช์
37. นายนัฐฐาวัฒน์
38. นางสาวชนาภา
39. นางสาวอมิตา
40. นางสาวพัชรินทร์
41. นางสาวปวีณา
42. นางสาวปียนุช
43. นางสาวศาสตรี
44. นางสาวอภิชญา
45. นายจิตรกร
46. นางบุหงา
47. นางสาววลัยพร
48. นายทนงเกียรติ์

ศรีอรุณ
ทันใจชน
ลักขณานุรักษ์
ภัทรธนานนท์
สาเหล้
วงษ์เสมา
วรปัญญานันท์
อาภาศิลป์
นาฟาด
วงษ์บุญธรรม
อินสมตัว
จิรภาคย์เรืองเดช
อยู่ยืนนาน
ถึกจีน
เหลืองไพโรจน์
วิรยิ ะวีรวัฒน์
ทัพคง
มหายศนันท์
เถามานกูล
คล้ายมงคล
พัฒนศิริ
ชัยพร
สามกองงาม
เพ็ชรแก้ว
รูปสูง
แสงกิตติคุณ
กล่อมเกลี้ยง
ศรีสุวรรณ์

-349. นายทศธรรม
50. นางสาวสุกัญญา
51. นายกวิน
52. นางสาวสุพรรษา
53. นางสาวพรพรรณ
54. นางสาววิชชุตา
55. นายพอเชษฐ์
56. นางสาวพรนัชชา
57. นางสาวสุธัญญามาศ
58. นายวรรัตน์
59. นางสาวกนกนพ
60. นายกฤตมุข
61. นายวสันต์
62. นางสาวสุกัญญา
63. นางสาววชิราภรณ์
64. นางสาวธัญพิชชา
65. นางสาววลัยกร
66. นางสาวชิดชนก

เมขลา
ประดิษฐ์
อุดมกาญจนานนท์
ชานาญ
อินทร์แตง
ตรุษวัฒน์
วัฒนสกลพันธุ์
จันตะนา
ม่วงมี
รัตนชงค์
เงินงาม
พุทธาประทีป
ตันสุทัศน์
สมตน
สถิรพันธุ์
ผลเจริญ
หงษ์ทอง
สารภิรมย์

วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2651
เวลา 09.30 – 10.30 น.
- ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและการแก้ไขปัญหา
(100 คะแนน)
เวลา 14.00 – 15.30 น.
- ทดสอบภาครู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ (100 คะแนน)
ณ ห้อง 3505 – 2506 ชั้น 5 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

-4ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่ านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่ วไปและการแก้ไขปั ญ หา และภาครู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561โดยผู้เข้า
สอบจะต้องได้คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 จึงจะมี สิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

ธนาทร เจียรกุล
(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล)
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์

