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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศลิปากร 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ภาคปกติ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
................................................. 

 

 บัณฑิตวิทยาลยัขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร ภาคปกติ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาดังต่อไปนี ้
 

 ระดับปรญิญาเอก 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1. นายอภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ แบบ 1.1 
2. นางกาญจนา ชลสุวฒัน์ แบบ 1.1 
หมายเหตุ  หมายถึง ผู้ผา่นการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตาม

เกณฑ์ CEFR ไม่ต่่ากว่าระดับ A2 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 

1. Mrs. Chau Ngoc Quynh Truong  
2. Mr. Hung Ngoc Vo  
3. Mr. Son Dinh Cao  
หมายเหตุ  หมายถึง ผู้ผา่นการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตาม

เกณฑ์ CEFR ไม่ต่่ากว่าระดับ A2 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

1. นายยิ่งยศ บุญจันทร ์ แบบ 1.1  เรียนในเวลาราชการ 
 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

1. นางสาวโยธกา สีใสไพร แบบ 1.1 
2. นางสาวภัสรา สิริกมลศิลป ์ แบบ 1.1 
3. นายอภิชัย ห้วยศรีจันทร์ แบบ 1.1 
4. นางสาวกุลยา เจริญมงคลวิไล แบบ 1.1 

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

1. นางสาวขวัญพทุธา อรุณประเสริฐ แบบ 1.2 
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

1. นางสาวกันทิมา เกริกเกียรติสกุล แบบ 1.1  ทดลองศึกษา 
 หมายเหตุ ผู้มีผลการสอบ “ทดลองศึกษา” ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาอุณหพลศาสตร์ และวิชา 
การถ่ายเทความร้อน ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และต้องสอบไดผ้ลการศึกษาเป็น S จึงจะพ้นสภาพทดลองศึกษา 
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 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
1. นายศรันย ์ นาคถนอม แบบ 2.1 
หมายเหตุ  หมายถึง ผู้ผา่นการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงได้ตาม

เกณฑ์ CEFR ไม่ต่่ากว่าระดับ A2 ก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 
 ระดับปรญิญาโท 
 สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ์

1. นางสาวณชิารีย ์ ศิริพูนทรัพย์ แผน ก แบบ ก 2 
2. ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน ์ ศิริ แผน ก แบบ ก 2 

 
 สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

1. นางสาวปัณชญา ไกรคุ้ม  
 
 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

1. นางสาวปุณยภา พนาสวัสดิ ์  
 
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 - ไม่มีผู้ผา่นการสอบคัดเลือก – 
 
 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 - ไม่มีผู้ผา่นการสอบคัดเลือก - 
 
 สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

1. นายณัฐพล เมืองแก้ว แผน ก แบบ ก 2 
2. นายมนตรี อุดมฉว ี แผน ก แบบ ก 2 

 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

1. นางสาวอาภาพร อาจหาญ แผน ก แบบ ก 1 
2. นายณัฏภัทร โอวาทนุพฒัน ์ แผน ก แบบ ก 2 

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

1. นายธนวิชญ ์ สุขแก้ว  
2. นางสาวธัญชนก ยิ่งศักดิ์มงคล  
3. นางสาววนัชนก ไกรงาม  
4. นางสาวจิดาภา นพพันธ์  
หมายเหตุ  หมายถึง ผู้ผา่นการสอบคัดเลือกต้องลงทะเบียนเรียนรายวชิาปรับพื้นฐาน  

รายวิชา 612 501 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีอาหาร (Fundamental Knowledge in Food Technology) 3(3-0-6) 
โดยไมน่ับหน่วยกิต 
 
 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

1. นางสาวพรมงคล พรายแก้ว แผน ก แบบ ก 2 
2. นายตะวันฉาน พิทักษ์ประเวช แผน ก แบบ ก 2 
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ผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
 1. ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการผ่านสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถยื่นค่าร้องขอหนังสือส่าคัญได้ที่ 
กองบริหารงานวิชาการ หรือขอเอกสารออนไลน์ที่ www.reg.su.ac.th 
 2. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้ด่าเนินการตาม “ประกาศกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เร่ือง ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ่าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562”  
  3. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ใช้เกณฑ์ สกอ.2558 จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงได้ตามเกณฑ์ CEFR ไม่ต่่ากว่าระดับ A2 กรณีที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวก่อนวันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาจะต้องยื่นค่าร้องทั่ วไปขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาล่าช้า โดยสามารถดาวน์โหลดค่าร้องได้ที่ 
http://reg.su.ac.th  แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาพร้อมส่งผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก่าหนดก่อนวันเปิด  
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (2 ธันวาคม 2562)  
 4. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบ internet โปรแกรมการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่ http://reg.su.ac.th ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 
 5. เปิดภาคการศึกษา วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
 6. เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (9 กรกฎาคม 2563) 
 
 ประกาศ ณ วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 
 

จุไรรัตน์ นนัทานิช 
(รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน ์นันทานชิ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 


