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รอบ  1  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
คณะมัณฑนศิลป์ 

 

ช่วงที่ 2 
 

           คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับนักศึกษา รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 มีจ านวนที่
รับเข้าศึกษา 323 คน โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้ 
  โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 
  โครงการที่ 2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ 

โครงการที่ 3 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพ่ือศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่ง ได้เพียงคนละ 1 
โครงการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
 
โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  
                เปิดรับนักศึกษา จ านวน 278 คน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น) 
 

สาขาวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
1. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน   จ านวน 68 คน 
2. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์        จ านวน 48 คน 
3. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์        จ านวน 37 คน 
4. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จ านวน 30 คน 
5. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จ านวน 30 คน 
6. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ    จ านวน 30 คน 
7. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย   จ านวน 35 คน 

 

1. คุณสมบัติเฉพาะ 
  เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 
 
2. วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

2.1  พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของ
คะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) 

2.2  การสอบสัมภาษณ์  
 2.2.1 ทดสอบเพ่ือยืนยันแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) 
    2.2.2 สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) 
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3. เอกสารประกอบการสมัคร 

ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูลการสมัคร
สอบ 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่มี
คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 โดยเรียงรายละเอียดในแฟ้มผลงาน 
ตามล าดับดังนี้  

3.1  ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว 
ขนาด A4  

3.2  แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1) 
3.3  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า      
3.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3.5  ผลงานตามที่คณะก าหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่ก าหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่ผลงานอ่ืนใด นอกเหนือจาก

ที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
3.5.1  ให้ผู้สมัครทุกคนจัดท าผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอด าลงบนกระดาษ ขนาด A3 

โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ 7 หัวข้อๆ ละ 1 รูป ดังนี้.- 
1.  ภาพใบหน้าตนเอง 
2.  มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ 
3.  เท้าของตนเอง 
4.  ขวดน้ าดื่มพลาสติกใส และแก้วน้ าใส ที่บรรจุน้ าอย่างน้อยหนึ่งในสาม 
5.  ภาชนะโลหะ จ านวน 3 ชิน้ วางอยู่รวมกันบนผ้าสีขาว 
6.  สถาปัตยกรรมไทยที่มีต้นไม้ประกอบ 
7.  ดอกไม้ปักในแจกัน และมีผลไม้ประกอบ 

หมายเหตุ : 1.  ผลงานทุกชิ้นต้องเขียนจากแบบจริง 
                    2.  ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ 

คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สามารถน าประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการทดสอบ น ามาใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาผลงานวาดเส้น (ถ้ามี) 

 

3.5.2  ให้ผู้สมัครท าผลงานออกแบบตามโจทย์ของสาขาวิชาที่ต้องการเลือกสมัครเข้าศึกษา (เลือก
ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น) ลงในกระดาษ ขนาด A3 ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

-  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
ให้ผู้สมัครออกแบบตกแต่งภายใน “บ้านในฝัน” ลงบนกระดาษขนาด A3 จ านวน 5 ชิ้นงาน

ประกอบด้วย 
1. ห้องรับแขก   
2. ห้องครัว หรือห้องเตรียมอาหาร (Pantry) หรือห้องรับประทานอาหาร  
3. ห้องนอน  

 
 
 
 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
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4. ห้องนั่งเล่น 
5. ห้องน้ า    

โดยทั้ง 5 ชิ้นงานประกอบด้วยผลงานเขียนมือ ดังนี้ แปลนแสดงการจัดวางเครื่องเรือน , รูป
ทัศนียภาพลงสี และระบุการใช้วัสดุ  

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบภายใน คณะ
มัณฑนศิลป์ สามารถน าประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้    
(ถ้ามี) 

 
-  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

  โครงการ “เที่ยวไทยสู้วิกฤต” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้
สู่ภูมิภาคและชุมชนภายในประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ Covid-19     
  โจทย์ 

     ให้ผู้สมัครออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดังนี้ โดยใช้เทคนิคท ามือ วาดและลงสีตามความถนัด (ห้าม
ใช้คอมพิวเตอร์) จ านวน 2 ชิ้น 

  1. ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโครงการ จัดวางในกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง พร้อมเขียน
อธิบายแนวความคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด 
              2. ให้ผู้สมัครเลือกชุมชนที่สนใจ และน ามาออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด       
27 X 38 ซม. จัดวางในกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
                 2.1 ตัวอักษรหัวเรื่อง (Headline) ภาษาไทย 1 ประโยค ที่ถ่ายทอดแนวความคิด 
                                 ของโปสเตอร์ 
    2.2 ภาพกราฟิกหรือภาพประกอบที่ส่งเสริมการสื่อสารแนวความคิดของโปสเตอร์ 

                 2.3 ตัวอักษรเนื้อความ (Body copy) ภาษาไทย ที่อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของ 
                                 โครงการ    
    2.4 ตราสัญลักษณ์โครงการ (จากข้อ 1)        
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     *** ให้น าภาพตราสัญลักษณ์โครงการ (ข้อที่ 1) และภาพโปสเตอร์ (ข้อที่ 2) ใส่ใน Portfolio หน้าซ้ายและ
ขวาคู่กัน ดังภาพตัวอย่าง 

 

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบวัดระดับความสามารถด้านนิเทศศิลป์ คณะ 
มัณฑนศิลป์ สามารถน าประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้    
(ถ้ามี) 

 
-  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ให้ผู้สมัครท า Sketch Design ขนาด A3 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ภาพ

แสดงบอกขนาด ภาพทัศนียภาพ ขั้นตอนการใช้งาน (ถ้ามี) ตามหัวข้อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1.   ผลิตภัณฑ์ส าหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
2.   เครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กออทิสติก 
3.   ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งท่ีใช้ในที่พักอาศัย 
4.   พาหนะพกพาส าหรับการเดินทางในมหาวิทยาลัย (ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 คน) 
5.   แว่นตา 

 หมายเหต ุ: ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถน าประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้    
(ถ้ามี) 

 
 
 
 



- 8 - 
 

-  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
   ให้ผู้สมัคร ส่งผลงานจริง โดยท าลงในกระดาษ ขนาด A3 (ขนาด 29.7 x 42.0 ซม.) ผลงานละ 1 

แผ่น โดยให้ผู้สมัครท าทุกข้อ ดังนี้ 
1. ผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้ชาย ด้วยเทคนิคสีไม้ 
2. ผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้หญิง ด้วยเทคนิคสีไม้ 
3. ผลงานภาพดอกไม้ในแจกัน ด้วยเทคนิคสีน้ า 
4. ผลงานการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง” 

ด้วยเทคนิค สีโปสเตอร์ หรือสีอะครีลิก เท่านั้น 
5. ผลงานออกแบบองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “ครอบครัว” ด้วยเทคนิค สีโปสเตอร์ หรือ

สีอะครีลิก เท่านั้น 
หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านประยุกตศิลปศึกษา 

คณะมัณฑนศิลป์ สามารถน าประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาได้ (ถ้ามี) 

 
-  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
  ให้ผู้สมัครออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ โดยใช้แนวคิดจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาใช้ใน

การออกแบบ 
1. จัดองค์ประกอบลาย ที่ได้จากธรรมชาติลงบนจานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 

เซนติเมตร 
2. ชุดน้ าชา ประกอบด้วย กา 1 ใบ ถ้วยชา 1 ใบ พร้อมจานรอง 1 ใบ 
3. โคมไฟสนาม ขนาดตามความเหมาะสม 
4. กระถางต้นไม้ 

ทั้งนี้ ให้เขียนภาพด้านทัศนียภาพ พร้อมระบายสีและบรรยายที่มาแนวคิดในการออกแบบ 
หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านเครื่องเคลือบดินเผา

คณะมัณฑนศิลป์ สามารถน าประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาได้ (ถ้ามี) 

 
-  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
  ให้ผู้สมัครออกแบบผลงานเครื่องประดับ จ านวน 5 แผ่น ท าผลงานออกแบบลงในกระดาษ ขนาด 

A3 โดยสิ่งทีจ่ะต้องมีในแต่ละแผ่น ประกอบด้วย 
1. แบบร่างผลงาน (Sketch) และแผนผังความคิดท่ีแสดงที่มาของแรงบันดาลใจ (Mind      

Mapping) 
2. ภาพแสดงการเขียนแบบ (Working Drawing) ได้แก่ ภาพด้านหน้า (Front View) 

ภาพด้านข้าง (Side View) และทัศนียภาพ (Perspective) โดยลงสีให้เรียบร้อย
สวยงาม (Rendering) 

3. อธิบายแนวความคิด การสวมใส่ พร้อมระบุขนาด วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 
หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบ

เครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ สามารถน าประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) 
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-  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 ท่ามกลางกระแสแฟชั่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เช่น แฟชั่นในการอนุรักษ์ การใช้สอยอย่าง

ยั่งยืน การน ากลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ หนึ่งในกระแสที่ปรากฏและน่าสนใจคือ แฟชั่นเน้นย้ าความเคารพต่อ
ตนเอง (Self Respect) และความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) ซึ่งสอดคล้องกับการมองเห็นคุณค่า
ของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ ตามกระแสแนวคิดข้างต้น อันรวมไปถึงคุณค่าของตนเอง ด้วยนั่นเอง 

 โจทย์ 
1.  ให้ออกแบบเครื่องแต่งกาย จ านวน 1 ชุด ทีส่่งเสริมความเคารพ และความเชื่อม่ันของ

ตัวเอง (ผู้ยื่นแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO)) โดยใคร่ครวญจาก  
A)  สิ่งที่ผู้สอบคิดว่าเป็นจุดเด่นหรือข้อดี (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ของตนเองที่เห็น  

ว่าควรเน้นย้ า  
B)  สิ่งที่ผู้สอบคิดว่าเป็นจุดด้อยหรือข้อเสีย (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ของตนเองที่

เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข  
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง A และ B เพ่ือให้ผู้สอบเองสวมใส่ชุดที่ออกแบบนี้ แล้วมีความ

เชื่อมั่นในตนเองดียิ่งขึ้น  
2.  ให้ผู้สอบเขียนค าอธิบายแนวคิดของผลงานด้วย โดยเขียนให้เข้าใจและกระชับ และให้

เขียนภาพประกอบ (illustrate) ด้านหน้าและด้านหลังของชุดที่ออกแบบ ลงสีตามที่ถนัด และ Flat 
pattern ด้านหน้าและด้านหลังทุกชิ้นที่ออกแบบ  
***จุดเด่นหรือข้อดี และจุดด้อยหรือข้อเสียในที่นี้ เป็นความเห็น เป็นรสนิยมเฉพาะตัวของผู้สอบเอง ไม่
จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเห็น รสนิยมของสังคม 

หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบเครื่อง 
แต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ สามารถน าประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาได้ (ถ้ามี) 
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4. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
  1.  ที่อยู่  ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                                31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                                เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
        เบอร์ติดต่อ  02-2215874 
    2.  ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
         โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ  

3.  ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเวปไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร
สอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น  (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดัง
รายละเอียดด้านล่าง.- 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้ส่ง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                                          กรุณาส่ง   
                                                                          รอบที่ 1  การรับนักศึกษาด้วย Portfolio คณะมัณฑนศิลป์ 
ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่าน้ัน) 
                   (   )  ออกแบบภายใน 

                (   )  ออกแบบนิเทศศิลป์ 

                     (   )   ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

                (   )   ประยุกตศิลปศึกษา 

                    (   )    เครื่องเคลือบดินเผา 

                    (   )   ออกแบบเครื่องประดับ 

                    (   )   ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

                             โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ                     
                             และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2564 
                              
                       ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                       10200 
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เอกสารหมายเลข 1  
   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2564 | รอบ 1 ช่วงที่ 2 
โครงการที่ 1 โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบ และสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  

 
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)    

(   )  ออกแบบภายใน  (   )  ออกแบบนิเทศศิลป์ 
(   )  ออกแบบผลิตภัณฑ์  (   )  ประยุกตศิลปศึกษา 
(   )  เครื่องเคลือบดินเผา  (   )  ออกแบบเครื่องประดับ 
(   )  ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล____________________________________________________ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __  
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร _______________________________________________ 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขท่ี _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ท่ี _______________ 
ต าบล/แขวง ________________________ อ าเภอ/เขต ________________________ จังหวัด ____________________________________
รหัสไปรษณีย์__________________  
ข้อมูลการศึกษา 

ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว  
(   )  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________  
(   )  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ______________________ 
       คือ หลักสูตร ________________________________________ สาขา __________________________________________ 
หรือ  
ผูส้มัครก าลังศึกษา  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       คือ หลักสูตร________________________________________________________________________________________  
ท้ังนี้ ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา โรงเรียน ________________________________________________________________  

หมู่ท่ี ___________ ต าบล/แขวง _________________________________ อ าเภอ/เขต __________________________________________  
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์_____________________________________________________ 
 

แฟ้มสะสมผลงานท่ีส่งสมัคร ประกอบด้วย 
1. ผลงานวาดเส้น    จ านวน ________________________ ชิ้น 
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีสมัคร จ านวน ________________________ ชิ้น 

3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี) 
(   )  ครั้งท่ี 1 ปี 2563 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ 
(   )  ครั้งท่ี 2 ปี 2563 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2563 
(   )  ไม่มี 

4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาท่ีสมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี) 
(   )  มี  (   )  ไม่มี 
 

การรับรองผลงาน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดท าผลงานทุกชิ้นท่ีปรากฎในแฟ้มผลงานน้ีด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์

ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหน่ึง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 

ลงชื่อ____________________________________ 
                                                                                                                       ผู้สมัคร 
                    วันท่ี__ __ - __ __ - __ __ __ __ 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 


