
ประกาศคณะศิลปศึกษา
เร่ือง รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

และกำหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
สังกัดคณะศิลปศึกษา

ตามประกาศคณะศิลปศึกษา ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เร่ือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมา 
บริการรายบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ น้ัน

บัดน ี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ คน 
เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะศิลปศึกษาจึงขอประกาศรายขื่อผ ู้ม ีส ิทธิเข ้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการเลือกสรร และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการเลือกสรร 
ดังนี้

๑. รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
๑.๑ ตำแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป

o  a / เลขประจำตัวลาดบ ซอ -  สกล สถานทสอบ หมายเหตสอบ

๑ ๐๐๑ นายขวัลวิทย์ ทาแหยม ห้องประขุม ๒๐๔ ช้ัน ๒ ๑. สอบปฏิบัติทักษะ
๒ ๐๐๒ นางสาวกันธิกา บังกาวงษ์ อาคารคณะศิลปศึกษา การไข้เทคโนโลยี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลบั สารสนเทศ
๓ ๐๐๓ นางสาวปีติมา ซ่างทำ ตำบลศาลายา
๕ ๐๐๔ นางสาวนลินทิพย์ วังสุขจิต อำเภอพุทธมณฑล ๒. สอบปฏิบัติ

การเขยนหนังสือ
๕ ๐๐๕ นายธีรภัทร์ สุนาเคร จังหวัดนครปฐม ราขการ

4/ ในวันจันทร์ที่ ๒๖๖ ๐๐๖ นางสาวศศิธร เกือพรธรรมกล
กันยายน ๒๕๖๕

๗ ๐๐๗ นายณัฐพงศ์ ภู,นิเทศ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๘ ๐๐๘ นายสุรวินทร์ พันธุข่ืน เป็นด้นไป



- ๒ -

๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (นาฏศึลป๋ไทย สาขาวิชาเอก โขนพระ)

ลำดับ เลขประจำตัว 
สอบ ช่ือ -  สกุล สถานท่ีสอบ หมายเหตุ

๑ ๐๐๑ นายซณัฐกร แตงอ่อน ห้องประขุม ๒๐๓ ข้ัน ๒ 
อาคารคณะศิลปศึกษา

๑. สอบปฏิบัติความ 
ถนัดตามสาขาวิชา

๒ ๐๐๒ นายนนรณฐ หงส์ทองสุรขย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็
a/ 1/ ^

๓ ๐๐๓ นายณีฐพัซร์ ชนะพันธ์ ตำบลศาลายา 
อำเภอพทธมณฑล

๒. ผู้เขาสอบเตร่ยม 
ไฟล์เพลงสำหรับ

(ร !ี . ๐๐๔ นายธนพล สุขสมรูป จังหวัดนครปฐม 
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๔๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป

อวด't เมือ 
จำนวน ๑ เพลง

๓ .  ผู้เข้าสอบต้อง 
เตรียมผ้านุ่ง 
โจงกระเบน เอง

๑.๓ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ดนตรีไทย สาขาวิชาเอก คีตศึลฟ้ไทย)

ลำดับ เลขประจำตัว 
สอบ ช่ือ -  สกุล สถานท่ีสอบ หมายเหตุ

๑

๒

๐๑

๐๒

นายชินภัทร ขุณหวิริยะกุล 

นายนนทพัทธ์ สุวรรณมณี

ห้องเรียน ๘๑๐ ข้ัน ๘ 
อาคารคณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศึลป้

๑. สอบปฏิบัติความ 
ถนัดตามสาขาวิชา

๓ ๐๓ นางสาวพลอยไพลิน หาญนอก ตำบลศาลายา 
อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

ในวันจันทร์ที, ๒๖ 
กันยายน ๒๔๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป

๒. สอบปฏิบัติ 
การเขียนหนังสือ 
ราชการ



๒. ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการเลือกสรร
ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการเลือกสรรโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
๒.๑ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที,สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่ว1โมง เพื่อตรวจ

คัดกรองฟ้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ 
การตรวจ ATK มาตรวจด้วยตนเอง ณ จุดที่กำหนดไว้ (ข้ัน ๑ อาคารคณะศิลปศึกษา) พร้อมแจ้งผลการตรวจ 
ATK แก'เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และรอเรียกขื่อเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๒.๒ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ
- สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
- สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง (ห้ามกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น

๒.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ การประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ดังกล่าว คณะศึลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลฟ้ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรอง 
ตนเองในการสมัคร ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม,มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตาม 
ประกาศรับสมัครฯ ด้งน้ัน หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือ 
คุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครฯ คณะศึลปศึกษาจะถือว่าผู้สมัคร 
รายนั้นเป็นผู้ที่ไม,มีสิทธิสมัครฯ มาตั้งแต่ต้น และหากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดด้งกล่าวถือว่าสละสิทธิ๙ และไม,มี 
สิทธื้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม) 
คณบดีคณะศิลปศึกษา


