ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2566
______________
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ที่จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึก ษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2566 จานวนรับทั้งสิ้น 13 คณะ
วิชา ดังมีรายละเอียด ปฏิทินการสอบคัดเลือก คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอื่น ๆ
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิล ปากร พ.ศ. 2559
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุม
ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 จึงให้ประกาศดังนี้
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก SU-TCAS ปีการศึกษา 2566
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ช่วงที่ 1
วันที่ 1-18 พ.ย. 65
วันที่ 30 พ.ย. 65
วันที่ 3-4 ธ.ค. 65
วันที่ 7 ธ.ค. 65
วันที่ 10-12 ธค 65
วันที่ 7-8 ก.พ. 66
วันที่ 9 ก.พ. 66
วันที่ 12 ก.พ. 66
วันที่ 16-20 ก.พ. 66

รับสมัครฯ ผ่าน https://admission.su.ac.th และชาระเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
สอบ TGAT TPAT
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS
ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
สละสิทธิ์ สาหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และชาระเงิน
ตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
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ช่วงที่ 2
วันที่ 8-30 ธ.ค 65
วันที่ 7 ม.ค. 66
วันที่ 24 ม.ค. 66
วันที่ 28-29 ม.ค. 66
วันที่ 1 ก.พ. 66
วันที่ 7-8 ก.พ. 66
วันที่ 9 ก.พ. 66
วันที่ 12 ก.พ. 66
วันที่ 16-20 ก.พ. 66

รับสมัครฯ ผ่าน https://admission.su.ac.th และชาระเงิน
ประกาศผลสอบ TGAT / TPAT
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS
ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
สละสิทธิ์ สาหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และชาระเงิน
ตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

การสอบวิชาเฉพาะ
วันที่ 20 ก.พ. - 10 มี.ค. 66
วันที่ 25-26 มี.ค. 66
วันที่ 17 เม.ย. 66
รอบ 2 โควตา (Quota)
วันที่ 20 ก.พ. - 10 มี.ค. 66
วันที่ 18-20 มี.ค. 66
วันที่ 17 เม.ย. 66
วันที่ 25 เม.ย. 66
วันที่ 26-27 เมย. 66
วันที่ 1 พ.ค. 66
วันที่ 4-5 พ.ค 66
วันที่ 6 พ.ค 66
วันที่ 9 พ.ค 66
วันที่ 12-16 พ.ค. 66

รับสมัครฯ ผ่าน https://admission.su.ac.th และชาระเงิน
สอบวิชาเฉพาะ
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ (ผู้สมัครเข้าดูในระบบ)

รับสมัครฯ ผ่าน https://admission.su.ac.th และชาระเงิน
สอบวิชา A-Level
ประกาศผลสอบ วิชา A-Level
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 2 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS
สละสิทธิ์ สาหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และชาระเงิน
ตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
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รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
วันที่ 7-13 พ.ค. 66
วันที่ 20 พ.ค. 66
วันที่ 21 พ.ค. 66
วันที่ 26 พ.ค. 66
วันที่ 27 พ.ค. 66
วันที่ 30 พ.ค. 66
วันที่ 1 มิ.ย. 66
วันที่ 7 มิ.ย. 66
วันที่ 12-15 มิ.ย. 66

รับสมัครฯ ผ่าน https://student.mytcas.com และชาระเงิน
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1 “ยืนยันสิทธิ์” ในระบบของ ทปอ.
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 2
สละสิทธิ์ สาหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และชาระเงิน
ตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 3 หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่
ในระบบการศึกษาอื่นที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดั บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า สาหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
หมายเหตุ ส าหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่ง
ให้คานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น
1.2 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ
1.3 เป็ น ผู ้ ม ี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ยและรั บรองต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได้ ว ่ า จะตั ้ ง ใจศึ ก ษาเล่ า เรียน
เต็มความสามารถและจะปฏิบ ัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่ อ ไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.4 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบั นอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทาผิด
ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
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1.5 ไม่เป็น ผู้ ท ี่ ถ ูก ลงโทษเนื่ อ งจากกระท าหรื อ ร่ว มกระท าทุจริต ในการสอบคัด เลื อ กบุ คคลเข้า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
2. คุณสมบัติเฉพาะ เป็นไปตามประกาศของแต่ละรอบ
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง และหาก
ตรวจสอบพบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ หรือเป็นเอกสารที่เกิดจากการคัดลอก
ผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนด (ถ้ามี)
3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบเอง ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนด (ถ้ามี)
4. คะแนนทดสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) และวิชา A-Level มา
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่
ทปอ. กาหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com โดย
เลือกสอบรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชากาหนดในการคัดเลือก
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจาก ทปอ.
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร
5. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
เนื่องจากแต่ละคณะ/สาขาวิชามีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การคัดเลือกเป็นการเฉพาะ
ดังนั้น ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การคัดเลือกตามที่คณะ/สาขาวิชา/โครงการ
กาหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
รายละเอียดวิธีการสมัคร
การสมั ค รรอบ 1, 2 ทางเว็ บ ไซต์ https://admission.su.ac.th รอบ 3 สมั ค รทางเว็ บ ไซต์
https://student.mytcas.com (หากมีปัญหาในการรับสมัครสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-3425-5750,
0-3410-9686 ต่อ 200331-200332 หรือ 06-3245-4243 กองบริหารงานวิชาการ ชั้น 2)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
• ค่าสมัคร 400 บาท (ต่อรอบการสมัคร รอบ 1, 2)
• ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ วิชาละ 300 บาท

-5-

• ค่าสมัครรอบ 3 ค่าสมัครสาขาวิชาแรก 150 บาท ค่าสมัครสาขาวิชาต่อไปลาดับที่ 2 - 4 ค่าสมัคร
สาขาวิชาละ 50 บาท และค่าสมัครสาขาวิชาลาดับที่ 5 - 10 ค่าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท
- หากสมัคร 4 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท
- หากสมัคร 6 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท
- หากสมัคร 10 สาขาวิชา มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 900 บาท
• ค่าธรรมเนียมธนาคารตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
รอบ 1 และ รอบ 2 เลือกสอบได้หนึ่งหลักสูตรหรือ หนึ่ งโครงการหรือ หนึ่ งสาขาวิชาเท่ า นั้ น
(ถ้าเลือกสมัครมากกว่า 1 หลักสูตร มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครครั้งสุดท้ายที่มีการชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อย
แล้วเป็นครั้งที่ต้องการ และครั้งที่สมัครก่อนหน้าจะถือเป็นโมฆะ แม้ว่าจะชาระเงินค่าสมัครแล้วก็ตาม) โดยพิมพ์
ใบชาระเงินในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตเสร็จสิ้น ชาระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ หรือชาระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น (QR Payment API) หรือช่องทางการชาระเงินอื่นที่มหาวิทยาลัย
กาหนดภายหลัง (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

1.
2.

3.

4.

5.

ขั้นตอนการสมัคร
ศึกษารายละเอีย ดในประกาศรับ สมัครฯ ของแต่ล ะรอบให้ถี่ถ้ว น (โปรดศึกษาข้อมูล ด้ว ยตนเองเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้สมัครเอง)
ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ตาม
วันที่ที่ก าหนดในการรับสมัครแต่ละรอบ (รอบ 1 รอบ 2 และการสอบวิชาเฉพาะ) โดยสร้างบัญชีและ
รหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุบนเว็บไซต์ (โปรดบันทึกข้อมูลการรับสมัครด้วย
ตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกและยืนยันข้อมูล มิฉะนั้นจะแก้ไข
ไม่ ไ ด้ ไ ม่ ว ่ า กรณี ใ ด ๆ ทั ้ ง สิ ้ น ) ส าหรั บ รอบ 3 ดู ร ายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม และสมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://student.mytcas.com ของ ทปอ.
ชาระเงินค่าสมัครผ่าน QR Payment API หรือพิมพ์ใบชาระเงินจากระบบรับสมัครออนไลน์และนาไปชาระ
เงินที่เคาเตอร์ธนาคารกสิกรไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ตามวันที่ที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนินการชาระ
เงินค่าสมัครตามที่กาหนด จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะ
เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และโปรดเก็บหลักฐาน
การชาระเงินไว้เพื่อใช้ตรวจสอบหากเกิดปัญหา
ผู้ส มัครตรวจสอบรายชื่ อผู ้ส มั คร และสถานะการช าระเงิน ได้ห ลัง จากช าระเงิ น ค่า สมัค รแล้ว 3 วัน
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครและวันหยุดทาการ) ทางระบบออนไลน์ที่ https://admission.su.ac.th
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6. ถ้ า ผู ้ ส มั ค รต้ อ งการเปลี ่ ย นการเลื อ กใหม่ จ ะต้ อ งท าการสมั ค รใหม่ ต ามขั ้ น ตอนและช าระเงิ น
ค่าสมัครใหม่ทั้งหมด โดยข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก (ขอให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการสมัครให้
เข้าใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ระบุรายละเอียดไว้ในขั้นตอนการสมัครแล้ว)
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชาระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายในวัน เวลาที่กาหนดเท่านั้น
มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด และเข้า
สอบสัมภาษณ์ตามปฏิทินของแต่ละรอบ ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดกาหนดวัน เวลา และสถานที่ของแต่ละ
คณะ/สาขาวิชาให้ทราบอีกครั้ง หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. หลักฐานที่ต้องน ามาในวัน สอบสัมภาษณ์ ผู้มีส ิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องน าหลักฐานมาแสดงต่อหน้า
เจ้าหน้าที่และกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทั้งนี้ ให้นาหลักฐานที่ใช้สมัครมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งต้นฉบับและสาเนาจานวน 1 ชุด
2.1 ใบสมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ (Print) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์
https://admission.su.ac.th ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
2.2 เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (แสดงฉบับจริง และส่งส าเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้ อง)
จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 (ภาคการเรียนที่ 1)
รวม 5 ภาคการศึกษา หรือเป็นไปตามประกาศในแต่ละรอบ
2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา
หรือเป็นไปตามประกาศในแต่ละรอบ
3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (แสดงฉบับจริง)
4) สาเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5) รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคณะวิชาไปดาเนินการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ด้วยตนเองที่โรงพยาบาลของ
รัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดย Download เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพและ
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เอกซเรย์ร่างกายที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th แล้วนาผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
หรือตามที่คณะวิชา/สาขาวิชากาหนด สาหรับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์อาจมีการตรวจร่างกายซ้าในสถาน
บริการของรัฐเพื่อยืนยันผลหากมีผลการตรวจร่างกายขัดแย้ง ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด (ถ้ามี)
หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่งตามที่กาหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณา
คัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามปฏิทินของแต่ละรอบทางเว็บไซต์
https://admission.su.ac.th พร้อมวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์
การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดาเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อแสดงความจานงเข้าศึกษา
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่กาหนดของแต่ละรอบ เท่านั้น หากไม่ดาเนินการตามวันเวลาที่กาหนด
ถือว่าไม่ใช้สิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการชาระเงินค่าขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนวิชาเรียน
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://admission.su.ac.th โดย
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th และชาระ
เงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ชาระเงินตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
เงื่อนไขการเข้าศึกษา
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จ
การศึกษาตามที่กาหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยศิลปากรจะถือว่าการมีสิทธิ์
เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและเงินค่าขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนวิชาเรียน
ในทุกกรณี
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ใดปลอม ใช้ หรืออ้าง
เอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
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3. หากมหาวิทยาลัย ศิล ปากรได้ตรวจสอบพบว่า ผู้มีส ิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการต่าง ๆ ทั้งรอบ 1-3 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดาเนินการตามประกาศนี้
ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู ้ ท ี ่ ย ื น ยั น สิ ท ธิ ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย จะประกาศรหั ส ประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษา
และรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินการศึกษา ให้ทราบทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ พระราชวัง
สนามจันทร์ โทรศัพท์ 0-3425-5091, 09-8275-6858, 0-3410-9686, ต่อ 200310-200317
เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
2. ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากปรากฏว่าผู้ ที่
มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่รับเข้าศึกษา
หากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้มีสิทธิ์เ ข้า ศึกษาคนใดมีค ุณ สมบัติไ ม่
ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ใดปลอม
ใช้ หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และดาเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
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5.

การตัดสิทธิ์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าไม่ใช้สิทธิ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแต่ไม่รายงานตัว เพื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ตามเวลาและช่องทางที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่แต่ไม่ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนตามวันเวลาและช่องทางที่กาหนดให้ถือว่า
สละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมทีก่ องบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ต่อ 200331-200332
โทรสาร : 0-3425-5807
Facebook : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร
ติดต่อคณะวิชาต่าง ๆ
คณะวิชา
Website
จิตรกรรม
www.finearts.su.ac.th
ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arch.su.ac.th

เบอร์โทรศัพท์
0-3427-1379

0-2221-5877

Facebook
EntrancePsg Silpakorn

Faculty of Architecture,
Silpakorn University
โบราณคดี
www.archae.su.ac.th
08-0891-9240
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.decorate.su.ac.th 0-2221-5874
Decorative Arts, Silpakorn
มัณฑนศิลป์
University
อักษรศาสตร์
www.arts.su.ac.th
0-3425-6709
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศาสตร์
www.educ.su.ac.th
0-3425-8813
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตร์
www.sc.su.ac.th
0-3414-7003
Science, Silpakorn
University
เภสัชศาสตร์
www.pharmacy.su.ac.th 08-9918-5028
Faculty of Pharmacy
วิศวกรรมศาสตร์และ www.eng2.su.ac.th
0-3410-9686 ต่ อ 209031, Entech Silpakorn
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
209032, 209033, 209034
และ 209035
ดุริยางคศาสตร์
www.music.su.ac.th
0-2001-9292, 08-7926-9178 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สัตวศาสตร์และ
www.asat.su.ac.th
0-3259-4037-8,
Asat Silpakorn
เทคโนโลยีการเกษตร
0-3289-9686 ต่อ 311010

