
 

  

                                                                   ประกาศคณะมัณฑนศลิป์ 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัดส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

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

     ตามประกาศคณะมัณฑนศิลป์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขยายเวลารับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด

ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ จ านวน 1 อัตรา  นัน้ 

  บัดนี้  ครบก าหนดการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ จึงขอ

ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้ารับการคัดเลือก และก าหนดการคัดเลือกดังนี้ 

 

ผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือก  

1. นายพีระพล   ศรอีุ่นศรี 

2. นางสาวพลอยภัสสรร์ หอมสาตร์ 

3. นายปิตพิงษ์   นามวิบูลย์ 

4. นางสาวทิพวรรณ  แซ่อึ๊ง 

5. นางสาวฐานสิร  ไชยกิจ 

6. นางสาวจุฑารัตน์  แจ่มแสงงาม 

7. นางสาววัลลิภา  ปราณีสร 

8. นางสาวสรัลนุช  สุขศรี 

9. นางสาวอาจารี  บุริมาตร์ 

10. นางสาวเบญจรัตน์  บุญศรีงาม 

11. นางสาวนิพัทธา  กายเย็น 

12. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทองสามสี 

13. นางสาววันทยา  วงศภ์าสกร 

14. นางสาวธัญญ์พิศา  แทนค้ า 

15. นายสราวุฒิ   ระม่อม 

16. นายศุภกร   จริพงศธร 

17. นางสาวไพลิน  กลิ่นกลัด 

18. นายอโนชา   พัดมณี 

19. นางสาวสุนิสา  ธนพันธสกุล 

20. นายรัชพล   ทับล้อม 
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21. นางสาวเนตรชนก  ศรอีรุณ 

22. นางสาวธณษ์ปพร  ทันใจชน 

23. นางสาวนิตมิา  ลักขณานุรักษ์ 

24. นางสาวน้ าผึง้  ภัทรธนานนท์ 

25. นายอังคาร   สาเหล้ 

26. นางสาววรัญญา  วงษ์เสมา 

27. นางสาวจันทิมา  วรปัญญานันท์ 

28. นายอัยยรัช   อาภาศลิป์ 

29. นางสาวพรทิพย์  นาฟาด 

30. นายอธิษฐาน  วงษ์บุญธรรม 

31. นางสาวนภสร  อินสมตัว 

32. นางอภญิญ์ษฑา  จริภาคย์เรืองเดช 

33. นายณัฐชัย   อยู่ยืนนาน 

34. นางสาวจุฑามาศ  ถึกจนี 

35. นางสาวชนกิานด์  เหลืองไพโรจน์ 

36. นางสาวปาณิสาณัชช์ วิรยิะวีรวัฒน์ 

37. นายนัฐฐาวัฒน์  ทัพคง 

38. นางสาวชนาภา  มหายศนันท์ 

39. นางสาวอมิตา  เถามานกูล 

40. นางสาวพัชรินทร์  คล้ายมงคล 

41. นางสาวปวีณา  พัฒนศริิ 

42. นางสาวปียนุช  ชัยพร 

43. นางสาวศาสตรี  สามกองงาม 

44. นางสาวอภิชญา  เพ็ชรแก้ว 

45. นายจิตรกร   รูปสูง 

46. นางบุหงา   แสงกิตตคิุณ 

47. นางสาววลัยพร  กล่อมเกลี้ยง 

48. นายทนงเกียรติ์  ศรสีุวรรณ์ 
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49. นายทศธรรม  เมขลา 

50. นางสาวสุกัญญา  ประดิษฐ์ 

51. นายกวิน   อุดมกาญจนานนท์ 

52. นางสาวสุพรรษา  ช านาญ 

53. นางสาวพรพรรณ  อินทร์แตง 

54. นางสาววิชชุตา  ตรุษวัฒน์ 

55. นายพอเชษฐ์  วัฒนสกลพันธุ์ 

56. นางสาวพรนัชชา  จันตะนา 

57. นางสาวสุธัญญามาศ ม่วงมี 

58. นายวรรัตน์   รัตนชงค์ 

59. นางสาวกนกนพ  เงินงาม 

60. นายกฤตมุข   พุทธาประทีป 

61. นายวสันต์   ตันสุทัศน์ 

62. นางสาวสุกัญญา  สมตน 

63. นางสาววชริาภรณ์  สถิรพันธุ์ 

64. นางสาวธัญพิชชา  ผลเจรญิ 

65. นางสาววลัยกร  หงษ์ทอง 

66. นางสาวชดิชนก  สารภริมย์ 

 

วัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก 

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2651 

เวลา 09.30 – 10.30 น.    - ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและการแก้ไขปัญหา    

   (100 คะแนน) 

เวลา 14.00 – 15.30 น.    - ทดสอบภาครู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่งนักวิชาการศกึษา   

   ปฏิบัติการ  (100 คะแนน) 

ณ ห้อง 3505 – 2506 ช้ัน 5 อาคารศิลป์ พีระศรี 3  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  

จังหวัดนครปฐม  
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ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและการแก้ไขปัญหา และภาครู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561โดยผู้เข้า

สอบจะต้องได้คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความ

เหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 

     (ลงช่ือ)  ธนาทร  เจยีรกุล  

 

        (อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจยีรกุล)  

                      คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 


