
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง   ปรับปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
 ______________ 

ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ปรับปฏิทินการด าเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื ่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินการของ ทปอ. มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอปรับปฏิทินการด าเนินการรับสมัครฯ 
ดังนี้ 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก SU-TCAS ปีการศึกษา 2565 
รอบ 2 โควตา (Quota)  
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ –  14 มีนาคม 65   รับสมัครทางเว็บไซต ์https://admission.su.ac.th  
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ –  15 มีนาคม 65 ช าระเงินค่าสมัคร 
 วันที่ 27 เมษายน 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 28 - 29 เมษายน 65 สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 3 พฤษภาคม 65  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพ่ิมเติม) (ถ้ามี) 
 วันที่ 4 พฤษภาคม 65 สอบสัมภาษณ์ (เพ่ิมเติม) (ถ้ามี) 
 วันที่ 6 พฤษภาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 2  
 วันที่ 9 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 65 ผู ้ผ ่านการคัดเล ือกรอบ 2 ยืนย ันส ิทธ ิ ์ ในระบบ TCAS            
ของทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 65 สละสิทธ ิ ์  ส  าหร ับผ ู ้ท ี ่ย ืนย ันส ิทธ ิ ์แล ้วในระบบ TCAS              
ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

 วันที่ 13 พฤษภาคม 65  ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 วันที่ 14 พฤษภาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 65 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และช าระเงิน
ตามข้ันตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
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รอบ 3  รับกลางร่วมกัน (Admission) 
วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 65  รับสมัครทางเว็บไซต ์https://student.mytcas.com 
วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 65 ช าระเงินค่าสมัคร 
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 65 ประมวลผลการจัดล าดับ ครั้งที่ 1 
วันที่ 18 พฤษภาคม 65 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 65  ผู ้ผ่านการคัดเลือก ครั ้งที ่ 1 “ยืนยันสิทธิ์” ในระบบของ 

ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 65 ประมวลผลการจัดล าดับ ครั้งที่ 2 
วันที่ 24 พฤษภาคม 65   ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 
วันที่ 26 พฤษภาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 65 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
วันที่ 2 มิถุนายน 65 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  
วันที่ 4 มิถุนายน 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 65 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรทางเว็บไซต์  https://reg.su.ac.th และช าระเงิน
ตามข้ันตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 
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