-2เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2565
รอบ 2 โควตา (Quota) (เพิ่มเติม)
………………………………

คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
เวลาสอบสัมภาษณ์ : รายงานตัวเวลา 13.00 – 14.00 น.
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าห้องสัมภาษณ์ ตามตาราง
ด้านล่าง
สาขาวิชา
Link สาหรับสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาศิลปศึกษา
https://discord.gg/dqRXKzFa

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
เวลาสอบสัมภาษณ์ : รายงานตัวเวลา 08.30 – 12.00 น.
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าห้องสัมภาษณ์ (โปรแกรม
ZOOM) ตามตารางด้านล่าง
สาขาวิชา
Link สาหรับสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาภาษาไทย
https://shorturl.at/rMXY7
(โปรแกรม ZOOM)
Meeting ID: 946 5459 7120
Passcode: 255080
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.30 – 10.00 น.
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้
1. เวลา 9.30 - 10.00 น. สอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา ผ่านระบบ ZOOM ตามรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา
Link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
https://zoom.us/j/7614307793
เอกสารและหลักฐานที่ต้องอัปโหลดส่ง (โปรดศึกษารายละเอียด)
ให้นาแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการตรวจจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดย Download แบบรายงาน
ตรวจสุขภาพฯ ได้ที่ https://admission.su.ac.th และอัพโหลดส่งที่ https://forms.gle/Qi972WZZzA1zkBC16
หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ไม่เกิน 13.00 น.

หมายเหตุ : สาหรับผู้ที่จัดส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพมายังคณะฯ พร้อมกับเอกสารที่คณะฯ กาหนดแล้ว
ไม่ต้องดาเนินการจัดส่งเพิ่มเติม
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1) การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์จะใช้โปรแกรม ZOOM ผ่าน Computer Smartphone หรือ Tablet โดย
ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง และไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง
2) สิ่งที่ต้องท าส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM สาหรับ Computer
ทั ้ ง Windows และ Macbook สามารถดาวน์ โ หลดโปรแกรมได้ ท ี ่ https://zoom.us/download
ส าหรั บ Smartphone หรื อ Tablet ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Android สามารถดาวน์ โ หลดโปรแกรม
ได้ที่ https://play.google.com และส าหรับ iPhone หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
https://apps.apple.com
3) การเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกเข้าร่วมระบบ ZOOM ตาม Link ที่ได้รับก่อนเวลา 10 นาที พร้อมกับ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์ด้วย

-43.2 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้และสถานที่
สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นจาก
กล้อง 360 องศา
3.3 คลิก Link เข้าห้องสัมภาษณ์หรือเข้าผ่าน Meeting ID และ Password ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
3.4 ให้ผู้มีสิทธิ์ส อบสัมภาษณ์ร อการยอมรับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM จากผู้ช ่ว ย
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์
ด้วย
4) ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์
4.1 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงลาพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวน
4.2 เอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ได้คือ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ Passport
หรือเอกสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้น
4.3 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สวมใส่ชุดนักเรียนวันสอบสัมภาษณ์
4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพ
ตลอดการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติตามที่
กาหนด หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิ กถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 10.00 น.
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติดังนี้
1. คณะจะส่ง E-mail แจ้งรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ Link ของโปรแกรม ZOOM ไปตามที่
อยู่ E-Mail ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในระบบการรับสมัคร (https://admission.su.ac.th) ภายในวันอังคารที่ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ภายในเวลา 16:00 น.)
2. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-Mail ภายในวันและเวลาตามที่แจ้งไว้ในข้อ 1 ให้ผู้สมัครติดต่อคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่ง E-mail ไปที่ soomthong_n@silpakorn.edu ก่อนเริ่มการ
สอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลและไม่ได้ติดต่อคณะก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าผู้สมัคร

-5สละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษาในรอบการ
สมัครนี้
หมายเหตุ : การติดต่อสอบถามขอให้ผู้สมัครแจ้ง ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบสมัคร หลักสูตร/สาขาที่สมัคร เพื่อ
ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล
3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม ZOOM ผ่าน Link ที่ได้รับ ตามวัน
และเวลาที่คณะกาหนด ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตั้งโปรแกรม ZOOM ทดสอบและตรวจสอบ
ระบบเสียงและภาพให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์
4. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวด้วยการแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้
หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่มี ชื่อ -นามสกุล และรูปถ่ายของผู้สมัครชัดเจนบนบัตร ก่อนเริ่มการสอบ
สัมภาษณ์
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกเสียงและภาพตลอดการสอบสัมภาษณ์
เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่จะต้องรับทราบ ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศและ
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน E-mail ที่จะได้รับในภายในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หากผู้ มีสิทธิ์ส อบ
สัมภาษณ์ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าว ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และจะไม่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์ในการสมัครเข้าศึกษาครั้งนี้ไปโดยปริยาย

-6คณะศึกษาศาสตร์
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1
2

65200000189 นาย ธนวัฒน์
65200001958 น.ส. กัณฐมณี

ตุ่มศรียา
ดาบทอง

โรงเรียน

จังหวัด

กรรณสูตศึกษาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี

โรงเรียน

จังหวัด

โครงการ ArtEd Seeding ต้นกล้าครูศิลป์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
1

65200000923 น.ส. วรรณยา

ประทุมมาลัย

ปัญญาวรคุณ

กรุงเทพมหานคร

2

65200005672 น.ส. ญาดา

เอี่ยมเผ่าจีน

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน

จังหวัด

1

65200001424 น.ส. กิจกัลยา ยอดปิ่น

ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก

2

65200003022 นาย เผ่าทอง พีรพัฒน์วรกุล

คงทองวิทยา

นครปฐม

3

65200003732 นาย ณัฐศรณ์ จิตจรัสบุณย์

ฤทธิยะวรรณาลัย

กรุงเทพมหานคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1

65200002581 นาย นวพล

ไทยจีน

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร

