
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ งานวันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2564 

คร้ังที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที ่7 ตุลาคม 2564 

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
                                …………….……………….. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1  ก ำหนดกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
    

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ล ำดับขั้นตอนในส่วนของพิธีกำรงำนวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

4.2 ผังกำรจัดที่นั่งในพิธีมอบของที่ระลึก 
4.3 แผนผังสถำนที่จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร  

ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ กรุงเทพฯ 

 
วันอังคำรที่ 12 ตลุำคม 2564 

  วังท่ำพระ 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
08.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ / 

สถาบนั / ส านัก พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจบุัน พร้อมกัน 

ลาน ศ.ศิลป์ พีระศร ี

08.09 - 09.19 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร  น าพวงมาลัยและดอกไม้สกัการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิป์ระจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร และประกอบพิธบีวงสรวง 
(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร, นายกสมาคมนักศึกษาเก่า, อธิการบดี, 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, 
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์,  
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณบดีคณะโบราณคดี,  
คณบดีคณะมัณฑนศลิป์, คณบดีคณะดุริยางคศาสตร,์ ผู้อ านวยการหอศิลป์,  
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง, เจ้าหน้าที่งานบริการกลาง 3 คน) 

ศาลเจ้าพ่อหอเชือก, 
อนุสาวรีย์ ศ.ศิลป์ พีระศรี, 

เจ้าแม่เฮงหลุย  และ      
เจ้านายผู้ทรงงานช่าง        

ณ ลาน ศ.ศิลป์ พีระศร ี

09.30 น. พิธีสงฆ์  
-   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
-   พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆใ์ห้ศีล 
-   พิธีกรอาราธนาพระปริต 
-   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ์  
-   ถวายจตุปัจจยัไทยทาน 
-  เสร็จพิธีสงฆ ์

พิธีบ ำเพ็ญกุศล 
- บ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ์ 

- บ าเพ็ญกุศลทักษิณานปุทานแดห่ม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
พระยาอนุมานราชธน และนายธนิต อยู่โพธิ์ ผู้มีอปุการคุณ
ต่อมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ท้องพระโรง วังทา่พระ 

6/10/64 

(ร่ำง) รูปแบบที่ 1 
กรณีจัดงำนปกต ิ
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

10.15 น. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้าง นักศึกษา  
ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคณุ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวทิยาลัย
ศิลปากร บุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 
นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี ที่รับทุน นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจ าปี 
2564 และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน  (ทายาทศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า 
สุภัทรดิศ ดิศกุล 2 คน, นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร, นายกสมาคม
นักศึกษาเก่า, อธิการบดี, รองอธิการบดีฝา่ยศิลปวัฒนธรรม,  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, คณบดีคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์, คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, 
คณบดีคณะโบราณคดี, คณบดคีณะมัณฑนศลิป์,  
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์, ผู้อ านวยการหอศิลป์,  
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง, พิธีกรและผู้ช่วยพิธีกร 5 คน, 
เจ้าหน้าที่ฝา่ยพิธีการ 10 คน) 

ห้อง 304 หอประชุม 

10.30 น. พิธีเปิดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
- นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานในพิธีมาถึง 
- อธิการบดี กล่าวรายงาน 

ความเป็นมาของการจัดงานแก่ประธานในพิธ ี
- ประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ   

และให้โอวาทแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ห้อง 304 หอประชุม 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

10.40 น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิธีมอบของที่ระลึก 
-  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานชื่อผู้เข้ารบัของ   

ที่ระลึกจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามล าดับ ดงันี ้
 1) ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคณุ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่

มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน  31  คน 
 2) บุคลากรดีเด่น จ านวน  23  คน 
 3) ผู้ได้รบัรางวัลผลงานวิจยัและผลงานสรา้งสรรค ์จ านวน 5 คน 

-  พิธีกรแนะน าประวัติของศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 
-  ฉายวีดิทัศน์แนะน าที่มาของทุนศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า           

 สุภัทรดิศ ดิศกุล 
-  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เรียนเชิญทายาทของ   

 ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มอบทุนการศึกษา 
-  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานชื่อผู้เข้ารบัทุน  

 ดังนี ้
1) นักศึกษาปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารบัทุน

โบราณคดีทัศนาจรของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  
ดิศกุล จ านวน  2  คน 

-  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมอบของที่ระลึกให้กับ  
 ทายาท ของ ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

-  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานชื่อ  
   นักศึกษาเก่าดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภา 
   มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน  40  คน 

ห้อง 304 และ 305  
หอประชุม 

 
 



ล ำดับขั้นตอน 
ในส่วนของพิธีกำรงำนวันคล้ำยวันสถำปนำมหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

ณ ห้อง 304 และ 305 อำคำรหอประชุม มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ 
 

ก่อนเริ่มงำน  
งานบริการกลาง กองกลาง เปิดเพลงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ฝ่ายปฏิคมและเจ้าหนา้ที่คณะวิชาเชิญผูบ้ริหารประจ าที่นั่ง ห้อง 304 และเชิญผูเ้ข้ารับของที่ระลึกประจ าที่นั่ง ห้อง 305 

พิธีเปิดงำน เวลา 10.30 น. (ลงทะเบยีนผู้เข้ำรับ 08.00-09.45 น.) 
1. งานบริการกลาง กองกลาง เปิดวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษ) ประมาณ 8.30 นาท ีหลังจากนั้น พธิีกรจะบรรยายเป็นภาษาไทย 
2. พิธีกรเชิญ : หน่วยงานภายนอกมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี (ด้านล่าง) (รินทร์เชิญนำยกสภำมหำวิทยำลัย/พำไปจุดยืน) (รินทร์ รับกระเชำ้)  
3. พิธีกรเชิญ : อธกิารบดี กล่าวรายงานความเป็นมา (ด้านลา่ง) (ค ำกล่ำวรำยงำน) 
4. นายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร ประธานในพิธี (รินทร์เชญิ/พำไปจุดกลำ่วที่ไมค์/พำกลับ) กลา่วแสดงความยินดี (บนเวที) (ค ำกล่ำวเปดิอยู่ในโพเดียม) เจา้หน้าที ่

งานบริการกลาง กองกลาง (เลื่อนโพเดียมมาหนา้เวที) (ป้อม ต้อย เพรียว จดัล ำดับผู้ขึ้นรับของที่ระลึก) 

พิธีมอบของที่ระลึก เวลา 10.30 น. (ตดัรายชื่อ 10.15) 
5. พิธีกรเชิญ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา รายงานชื่อผู้เขา้รับของที่ระลึกจากนายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร (ค ำกล่ำวรำยงำนชื่อ) (ออยล์ มู่ ป้อม รินทร์ 

ตรวจเช็ครำยชื่อแขกและจัดของที่ระลกึ) (มู่หลำน กิ่ง เอม ประจ ำจุดของที่ระลึก)  
5.1  ผู้ท าคุณประโยชน ์ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 37 คน (กรอบรูป(เฉพาะหน่วยงานทีบ่รจิาคเกนิ 5 แสน) และเหรยีญศิลป ์พีระศรี)  

ผู้ท ำคุณประโยชน์ และผู้มีอุปกำรคุณ (รินทร์ตรวจเช็ครำยชื่อและของที่ระลกึ) (เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรกลำง 2 คน ย้ำยขำตั้งรูป) 
1. อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 6. บริษัท นิภา เทคโนโลย ีจ ากัด 11. ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
2. Nomad Media Co., Ltd 7. บริษัท บราเธอร ์แอนด ์บราเธอร ์จ ากัด 12. นายภษูิต ศศิธรานนท์ ศิษย์เก่าคณะอกัษรศาสตร์ 
3. กองทุนการศึกษา "FOFYE" 8. บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ ากัด   
4. กองทุนศาสตราจารยห์ม่อมเจ้าสภุัทรดิศ ดิศกุล 9. บริษัท สยามพิวรรธน ์จ ากัด   
5. ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 10. บริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด   

ผู้ท ำชื่อเสียง 
13. อาจารย์ชนุตร์  เตชธนนันท ์ 16. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 19. อาจารย์อ ามฤทธิ์ ชูสวุรรณ* 
14. ผศ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 17. รศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์   
15. ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์   

5.2 บุคลากรดีเด่นรับเกียรติบัตร จ านวน 23 คน (เหรียญศิลป์ พีระศรี และเกียรตบิัตร (รวมเป็นชุดเดียว)) 
ประเภทข้ำรำชกำร (มูต่รวจเช็ครำยชือ่และของที่ระลึก) 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี 22. นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์   
21. นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์ 23. นางสาวสุนันทา ธรรมกิจวัฒน์   

ประเภทลูกจ้ำงประจ ำ 
24. นายบุญเลิศ คเชนทรก าแหง 25. นายสัมฤทธิ์ อายุยืน 26. นายประทุม รุ่งแจ้ง 

ประเภทพนักงำนมหำวิทยำลยั 
พนักงานสายวิชาการ 
27. อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 29. อาจารย์อรกานต์ เพชรคุ้ม   
28. รองศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล 30. รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์   

พนักงานสายสนบัสนุน 
31. นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ 35. นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศรี 39. นางจรินทร์ คิดหมาย 
32. นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน 36. นางสาวพัชรินทร์ สายพัฒนะ 40. นายมนตรี มหาวรการ 
33. นางสุวรรณี ชินเพียร 37. นางกรรยา ดอกกลอย   
34. นางสาววารุณีย์ ตั้งศุภธวัช 38. นางสาวเมธาวี กิตติอาภรณ์พล   

5.3 ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  จ านวน 3 รางวัล (เกียรติบตัร) 
41. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา 42. เภสัชกร ผศ. ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ 43. อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ และ  

ผศ. ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์ 
 

6. พิธีกร : แนะน าประวัติของทุนศาสตราจารย์ หมอ่มเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (งำนบรกิำรกลำง เลื่อนจอฉำยโปรเจคเตอร์ลงมำ) หลังจากนั้น ฉายวีดีทัศน์แนะน าที่มาของทุน
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสภุัทรดิศ ดิศกลุ 

 

7. พิธีกรเชิญ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานชื่อผู้เขา้รับทุนจากทายาทของ ศาสตราจารย ์หม่อมเจา้สุภัทรดิศ ดิศกุล  
(ค ำกล่ำว) 

06/10/64 (ร่ำง) 



8. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา : กล่าวเชิญทายาทของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มอบทุน (ปุ๋ยเชิญ/พำไปจุดยืน/พำกลับ) 
8.1 ทุนโบราณคดีทัศนาจรของศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสภุัทรดิศ  ดิศกุล จ านวน 2 คน (ซองน้ ำตำล) 

44. นางสาวอ าพร  บัวจีน 45. นางสาวทรายทอง  ทองเกษม   

9. พิธีกรเชิญ : นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (รินทร์เชิญและยกกระเช้ำ) มอบของที่ระลึกให้กับ ทายาทของ ศาสตราจารย์หมอ่มเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (รินทร์ยกกระเช้า
และน ากลับที่นั่ง/นักศึกษาน ากระเช้าขึน้รถ) 

10. พิธีกรเชิญ : นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานชื่อนกัศึกษาเก่าดีเด่นเข้ารับของที่ระลึกจากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร (ค ำกล่ำวรำยงำนชื่อ) 

   นักศึกษำเก่ำดีเด่น จ ำนวน 40 คน (เกียรตบิัตร รวมเป็นชุดเดยีวกัน)  
46. นางสาวนิศา  มุจจลินทร์กูล 60. นายธนวัฒน์  ทบัทิมไทย 74. นางสาวศิรษา  บุญมา 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนิต  วาศภูติ 61. นายเรวัฒน์  พรหมสะโร 75. นายบัณฑิต  เถาพันธุ ์
48. นายกิตติชยั  ตรีรัตน์วิชชา 62. ดร.วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน 76. นายอชิตะ  หล าเบ็นหมุด 
49. นายนพพล  พิสุทธอานนท ์ 63. นางสาวภาวิชา  วิกยานนท์ 77. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ  คล้ าชื่น 
50. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติมา  จตุรวงค์ 64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์ 78. นายชนุดม  กิตติสาเรศ 
51. นายสุรกิจ  สุทธารมณ์ 65. นางสาววราภรณ์  ค าสุข 79. นายสุวรรณ  ฉันทหิรัญ 
52. นายจารึก  วิไลแกว้ 66. เภสัชกร ประเสริฐ  กจิจารวุรรณกุล 80. ดร.ณรงค์  ศรีเกรียงทอง 
53. ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ติงสัญชล ี 67. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปกรณ์  ไกรสิทธิ์ 81. นายวิศวุต  ศรีพธุสมบูรณ์ 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ 68. เภสัชกร ธนพัฒน ์ เลาวหุตานนท ์ 82. นายศุภสิทธิ ์ วัจนดิลก 
55. รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์ 69. นายธีรภาพ  ตระการผล 83. นายศรัณย์  แบ่งกุศลจิต 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  เปล่งดสีกุล 70. ว่าที่ร้อยตร ีพงษ์เพชร  ดีตลอด 84. นายปวริศ  มันจันดา 
57. นางสาวปาริฉัตร  เศวตเศรนี 71. นางสาวอิชยา  เกษมวรภูมิ 85. นายภัทธิ  บัณฑุวนิช 
58. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน ์ วิไลนุช 72. นายยศทร  บุญญธนาภวิัฒน ์   
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรต ิ มินา 73. อาจารย์ ดร.ศุภพร  สุวรรณภักด ี   

11. พิธีกร : ขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน  

(ฝ่ำยปฏิคมน ำเชิญทำ่นนำยกสภำมหำวิทยำลยัศิลปำกร และทำยำทหม่อมเจำ้สุภัทรดิศ ดิศกุล พำส่งขึ้นรถต่อไป) 
 
 
 

*หมำยเหต ุ 1. ชุดสทูสีด ำ (เสื้อด้ำนในสีเขียว) 
 2. สวมหน้ำกำกอนำมยัสีขำว 

2. รถออกจำกตลิ่งชัน เวลำ 06.00 น. ชั้น L 
3. เจ้ำหน้ำทีต่้อนรับพร้อมกันเวลำ 08.00 น. ณ ห้อง 304 อำคำรหอประชุม 
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ผู้มีอุปการคุณ บุคลากรดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 60 นายธนวฒัน์ ทับทิมไทย

1 อาจารยธ์งชัย ศรีสุขประเสริฐ 20 รองศาสตราจารย ์ดร.นัทธรีา สรรมณี 41 รองศาสตราจารย ์ดร.ธรีศักด์ิ โรจนราธา 61 นายเรวฒัน์ พรหมสะโร
2 Nomad Media Co., Ltd 21 นางสาวกญัรณี จันทิพยว์งษ์ 42 เภสัชกร ผศ. ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ 62 ดร.วนัเพ็ญ บุรีสูงเนิน
3 กองทุนการศึกษา "FOFYE" 22 นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์ อาจารย ์ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ ์และ 63 นางสาวภาวชิา วกิยานนท์
4 กองทุนศาสตราจารยห์ม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกลุ 23 นางสาวสุนันทา ธรรมกจิวฒัน์ ผศ. ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์ 64 ผศ.โอภาส วงษ์ทวทีรัพย์
5 ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 24 นายบุญเลิศ คเชนทรก าแหง 65 นางสาววราภรณ์ ค าสุข
6 บริษัท นิภา เทคโนโลย ีจ ากดั 25 นายสัมฤทธิ ์อายยุนื ทุนโบราณคดีทัศนาจร 66 เภสัชกร ประเสริฐ  กิจจารุวรรณกุล

7 บริษัท บราเธอร์ แอนด์ บราเธอร์ จ ากดั 26 นายประทุม รุ่งแจ้ง 44 นางสาวอ าพร  บัวจีน 67 รศ. เภสัชกร ดร.ปกรณ์  ไกรสิทธิ์

8 บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ ากดั 27 อาจารย ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 45 นางสาวทรายทอง  ทองเกษม 68 เภสัชกร ธนพฒัน์  เลาวหุตานนท์

9 บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั 28 รองศาสตราจารยว์นัชัย สีลพัทธก์ลุ 69 นายธรีภาพ  ตระการผล
10 บริษัท ไอคอนสยาม จ ากดั 29 อาจารยอ์รกานต์ เพชรคุ้ม นักศึกษาเก่าดีเด่น 70 วา่ที่ร้อยตรี พงษ์เพชร  ดีตลอด
11 ศ.เกยีรติคุณปรีชา เถาทอง 30 รองศาสตราจารยอ์ไุรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 46 นางสาวนิศา  มุจจลินทร์กลู 71 นางสาวอชิยา  เกษมวรภูมิ
12 นายภูษิต ศศิธรานนท์ ศิษยเ์กา่คณะอกัษรศาสตร์ 31 นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ 47 ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์รนิต  วาศภูติ 72 นายยศทร  บุญญธนาภิวฒัน์

32 นางสาวชุติญาณ์ พงษ์สูงเนิน 48 นายกติติชัย  ตรีรัตน์วชิชา 73 อ. ดร.ศุภพร  สุวรรณภักดี

ผู้ท าช่ือเสียง 33 นางสุวรรณี ชินเพียร 49 นายนพพล  พิสุทธอานนท์ 74 นางสาวศิรษา  บุญมา
13 อาจารยช์นุตร์  เตชธนนันท์ 34 นางสาววารุณีย ์ต้ังศุภธวชั 50 รองศาสตราจารย ์ดร.โชติมา  จตุรวงค์ 75 นายบัณฑิต  เถาพันธุ์
14 ผศ.ดร.ชลธชิา หอมฟุ้ง 35 นางศิริพร เทวฤทธิเ์รืองศรี 51 นายสุรกจิ  สุทธารมณ์ 76 นายอชิตะ  หล าเบ็นหมุด
15 ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกศุลส่ง 36 นางสาวพัชรินทร์ สายพัฒนะ 52 นายจารึก  วไิลแกว้ 77 อาจารย ์ดร.ธรียทุธ  คล้ าชื่น
16 ศาสตราจารย ์ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 37 นางกรรยา ดอกกลอย 53 ศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี 78 นายชนุดม  กติติสาเรศ
17 รศ.ดร.ประเสริฐ อนิทร์รักษ์ 38 นางสาวเมธาว ีกติติอาภรณ์พล 54 ผู้ช่วยศาสตราจารยท์ัศน์ฐรสชง  ศรีกลุกรณ์ 79 นายสุวรรณ  ฉันทหิรัญ
18 รองศาสตราจารย ์ดร.สุภาว ีศิรินคราภรณ์ 39 นางจรินทร์ คิดหมาย 55 รองศาสตราจารย ์ดร.เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์ 80 ดร.ณรงค์  ศรีเกรียงทอง
19 อาจารยอ์ ามฤทธิ ์ชูสุวรรณ* 40 นายมนตรี มหาวรการ 56 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุรินทร์  เปล่งดีสกลุ 81 นายวศิวตุ  ศรีพุธสมบูรณ์

57 นางสาวปาริฉัตร  เศวตเศรนี 82 นายศุภสิทธิ ์ วจันดิลก

58 ศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  วไิลนุช 83 นายศรัณย ์ แบ่งกศุลจิต

59 ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ฉลิมเกยีรติ  มินา 84 นายปวริศ  มันจันดา
85 นายภัทธ ิ บัณฑุวนิช

แผนผังท่ีน่ังในช่วงพิธีการ ณ ห้องประชุม 304 และ 305 อาคารหอประชุม วังท่าพระ
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2564

43

พิธีกร/กล่าวรายงาน
รับของที่ระลึก

นายกสภาฯ ผู้เข้ารับ

ที่นั่งส าหรับหน่วยงานที่มอบของให้ มศก.

เวที
ทางขึ้นทางลง

จุดปล่อยตัวผู้เข้ารับของ
ที่ระลึก

ต้อย

รินทร์ ปุ๋ย

เอม มู่ กิ่ง

Update 6/10/21

ทายาท ศ.มจ.สุภัทรดิศ 2     ประธาน      อธิการบดี 
โพเดียม

จุดถ่ายภาพ

รองกิจฯ

ทีน่ั่งส ำหรับผูบ้รหิำร มศก. จุดถ่ายภาพ

ห้อง 305

ห้อง 304

นายกสมาคม นศ. เก่า

โต๊ะวางของ
ที่ระลึก

โต๊ะวางของ
ที่หน่วยงาน มอบให้ 

มศก.

โต๊ะวางของ
ที่รับจากหน่วยงาน

ป้อมเพรียว

ประตู

ประตู

ประตู

แท่นวางของ

รองศิลปฯ*



 



 

 

 



 

 


