
มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

 

ท่ีตั้ง 

- วิทยาเขตวังทาพระ 

เลขท่ี 31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

คณะวิชา :  คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี  

- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

คณะวิชา :  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร   

คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

- สํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 

เลขท่ี 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

คณะวิชา : คณะดุริยางคศาสตร 

- วิทยาเขตสารสนเทศเพชบุร ี

เลขท่ี 1 หมูท่ี 3 ถนนชะอํา-ปราณบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 

คณะวิชา :  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ     

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

** วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตบางรัก) 

 

คุณสมบัติท่ัวไป (ทุกคณะวิชา) 

1. เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกเวนนักศึกษาชาว

ตางประเทศ 

2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเปนผูท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบ

เทียบ) ในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ

ประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา สําหรับผูสมัครท่ีจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 

สายสามัญศึกษาตองมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการดําเนินงานการศึกษานอก

โรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 

 หมายเหตุ สําหรับผูสมัครท่ีไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ตางประเทศ ในชวงเวลาหนึ่งให

คํานวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาท่ีไดศึกษาในประเทศไทยเทานั้น 



3. เปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

4. เปนผู มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยศิลปากรไดวาจะตั้ งใจศึกษาเลาเรียน 

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลวหรือท่ีจะมีตอไปโดยเครงครัด

ทุกประการ 

5. ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือกระทําผิด   

ตาง ๆ ท่ีไมใชทางวิชาการ 

6. ไม เปนผู ท่ี ถูกลงโทษเนื่ องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเขา ศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาในชวงเวลา 3 ปท่ีผานมา 

7. ตองไมเปนผู ท่ีกําลังศึกษาเกินกวาชั้นปท่ี 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาท่ีรวมในการคัดเลือกนี้ เวนแตจะไดลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียกอน 

  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

- 00841010201 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป)          จาํนวน  15  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 (1)   วิชา 01 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (2)   วิชา 02 สังคมศึกษาฯ  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (3)   วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (4)   วิชา 04 คณิตศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (5)   วิชา 05 วิทยาศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 10%  

 (2)  วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก 40% 

 2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 



- 00841010202 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป)       จํานวน  5  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 (1)   วิชา 01 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (2)   วิชา 02 สังคมศึกษาฯ  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (3)   วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (4)   วิชา 04 คณิตศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 (5)   วิชา 05 วิทยาศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  20% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) คาน้ําหนัก 10%  

 (2)  วิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร (PAT 4) คาน้ําหนัก 40% 

2.    สอบสัมภาษณ 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลาสอบสัมภาษณ 08.30 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารสมบูรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร เลขท่ี 417 ถ.จรัญสนิทวงศ  

แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. แบบประวัตินักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ  

        www.reg.su.ac.th 

 3. สําเนาบัตรบัตรประชาชน 

 4. สําเนาทะเบียนบาน 

 5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

6. ผลงานท่ีเก่ียวของกับงานทางดานสถาปตยกรรม (ถามี) โดยไมจําเปนตองรวมเลมเปนแฟมสะสมผลงาน     

   (Portfolio) 

**โดยเอกสารในขอ 1 สามารถดาวน โหลดได ท่ี เว็ปไซตของคณะฯ http: //www.arch.su.ac.th/ 

ในหัวขอเอกสารดาวนโหลดสําหรับนักศึกษา 

 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/
http://www.arch.su.ac.th/


คณะโบราณคดี 

- 00841010301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ี                                 จํานวน  5   คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ต องตา ไม บอดสี ทุ กประ เภท  ท้ั งตาบอดสี ชนิ ด เ กิดแต กํ า เนิ ด  ซ่ึ ง แบ ง เป นกลุ ม ท่ี เห็ นสี เ ดี ย ว 

(Monochromatism)  กลุ ม ท่ี มี เ ซลล รู ปกรวย  2 ชนิ ด  (Dichromatism)  กลุ ม ท่ี มี เ ซลล รู ปกรวย ท้ั ง  3 ชนิด 

(Trichromatism) และตาบอดสีชนิดเกิดข้ึนในภายหลัง ตองตาไมบอดสี 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

  (1)   03  ภาษาอังกฤษ   เกณฑข้ันต่ํา  25% 

  (2)   04  คณิตศาสตร   เกณฑข้ันต่ํา  25% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 50%  

2.   สอบสัมภาษณ 

- 00841010305 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส                             จํานวน  20   คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ตองศึกษารายวิชาภาษาฝรั่งเศสในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมาอยางนอย 15 หนวยกิต 

2. ตองเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

วิธีการคัดเลือก 

  1.  ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

   O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 30%  

   (2)  วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) คาน้ําหนัก 20%   เกณฑข้ันต่ํา 40% 

 2.   สอบสัมภาษณ 

- 00841010307 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา                             จํานวน  20   คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

 วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%   



  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 50%   

2.   สอบสัมภาษณ 

- 00841010304 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                 จํานวน  10   คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

 วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%   

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 50%   

2.   สอบสัมภาษณ 

- 00841010302 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น                   จํานวน  15   คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%   

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 50%   

2.   สอบสัมภาษณ 

- 00841010303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ                     จํานวน  20   คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET  คาน้ําหนัก 30%   

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)   คาน้ําหนัก 50%   

2.   สอบสัมภาษณ 

 

 

 



- 00841010306 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                              จํานวน  15  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

 GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

  (1)  03  ภาษาอังกฤษ   เกณฑข้ันต่ํา 50% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

  (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT) (ตอนท่ี 2)        คาน้ําหนัก 50%       เกณฑข้ันต่ํา 50% (ตอนท่ี 2)  

 2.  สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะโบราณคด ี

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 10.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 – 16.30 น. 

สถานท่ี ศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. ใบสมัครจากระบบรับสมัคร ติดรูป และลงลายมือชื่อเรียบรอย 

2. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

3. สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อ 

4. ผลตรวจตาบอดสี และแบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย   

   จากโรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th    

   หรือ www.reg.su.ac.th 

***ผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนตองนําเอกสารดังกลาวขางตนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ หากเอกสาร 

ไมถูกตองหรือไมครบถวน อาจพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ*** 

 

 

 

 

คณะอักษรศาสตร  

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต                                                                             จํานวน  400  คน 

- 00841010550 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานวิทยาศาสตรยังไมแยกสาขาวิชาเอก 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/


วิธีการคัดเลือก 

 1.  ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

      O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

   (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)     คาน้ําหนัก 30%  

   (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1)    คาน้ําหนัก 20% 

 2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841010551 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส) 

- 00841010552 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน)        

- 00841010553 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุน)   

- 00841010554 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน)     

- 00841010555 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ) 

- 00841010556 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)     

- 00841010557 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี)    

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1.  ใชคะแนน 

 GPAX   คาน้ําหนัก 20% 

     O-NET  คาน้ําหนัก 30%  

      ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

     (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)  คาน้ําหนัก 30%      

     (2)  วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)** 

     (3)  วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) ** 

     (4)  วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) ** 

     (5)  วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ** 

     (6)  วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) ** 

     (7)  วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) ** 

     (8)  วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) ** 

     หมายเหตุ ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาเทานั้น 

 2.  สอบสัมภาษณ 

 

 

คาน้ําหนัก 20% 



รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะอักษรศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคาร 36 ป ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ทะเบียนบาน 

3. ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4-ม.6 ท่ีมีผลการศึกษาและมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน      

   หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ 

4. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ถามี 

 

5. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะศึกษาศาสตร 

- 00841010609 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                  จํานวน    16  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/


- 00841010611 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา                                จํานวน  13  คน

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010610 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                               จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010605 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา                          จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 



- 00841010606 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                          จํานวน  15  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

 1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 30% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010604 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา                                     จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010603 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                        จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 



- 00841010602 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                         จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00842010602 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (เพ่ิมพิเศษ)           จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010607 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

                                                                                                                 จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

  (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) คาน้ําหนัก 20% 

2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 



- 00841010608 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร                                จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% เกณฑข้ันต่ํา 25% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% เกณฑข้ันต่ํา 25% 

 (3)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 20% เกณฑข้ันต่ํา 25% 

2. สอบสัมภาษณ 

- 00841010601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา                     จํานวน  35  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 20% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ 

- 00841010612 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา                                  จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%  

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร (PAT 6) คาน้ําหนัก 20% 

2. สอบสัมภาษณ 

 



รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะศึกษาศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 น. เปนตนไป 

สถานท่ี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ทะเบียนบาน 

3. ใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ม.4-ม.6 ท่ีมีผลการศึกษาและมีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน      

   หรือนายทะเบียน 1 ฉบับ 

4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะวิทยาศาสตร 

- 00841010700 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุมท่ี 1 (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ)  

                                                                                                      จํานวน  250  คน 

  (9 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต เคมี ชีววิทยา จุลชวีวิทยา ฟสิกส สถิติ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

และวิทยาการขอมูล) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

http://www.admission.su.ac.th/
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2. สอบสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชา โดยใหผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอก

แบบแสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ ผูท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเรียงลําดับ

ความสําคัญของสาขาวิชาท่ีสมัครและคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาจากคะแนนและลําดับความสําคัญ

ตามท่ีผูสอบสัมภาษณระบุไวและจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษา แยกตาม

สาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือก 

- 00841010701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุมท่ี 2  (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

                                                                                                        จํานวน  70  คน 

  (2 สาขาวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ) 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวชิาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

2. สอบสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดสาขาวิชา โดยใหผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกรอก

แบบแสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาในวันสอบสัมภาษณ ผูท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเรียงลําดับ

ความสําคัญของสาขาวิชาท่ีสมัครและคณะวิทยาศาสตรจะพิจารณาจากคะแนนและลําดับความสําคัญ

ตามท่ีผูสอบสัมภาษณระบุไวและจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขาศึกษา แยกตาม

สาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตร รหัสสาขา 00841010700 , 00841010701 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี  3  มิถุนายน  2562 

เวลารายงานตัวและรับฟงการช้ีแจง  8.00 น. เปนตนไป 

เวลาสอบสัมภาษณ 10.00 น. 

สถานท่ี   หองไววิทย พุทธารี  อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้น 3  คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

โครงการเพ่ิมพิเศษ  

- 00842010701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (เพ่ิมพิเศษ)                  จํานวน  10   คน 

- 00842010702 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (เพ่ิมพิเศษ)        จํานวน  15   คน 

- 00842010705 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (เพ่ิมพิเศษ)                        จํานวน  15  คน 

- 00842010707 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (เพ่ิมพิเศษ)                          จํานวน  20  คน 

- 00842010711 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (เพ่ิมพิเศษ)                            จํานวน  20  คน 

- 00842010704 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (เพ่ิมพิเศษ)                    จํานวน  10  คน 

- 00842010703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เพ่ิมพิเศษ)                             จํานวน  15  คน 

- 00842010710 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (เพ่ิมพิเศษ)    จํานวน  15  คน 

- 00842010708 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (เพ่ิมพิเศษ)               จํานวน  30  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 
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 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ ภาควิชาสัมภาษณแยกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

- 00842010709 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (เพ่ิมพิเศษ)       จํานวน  30  คน 

- 00842010706 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพ่ิมพิเศษ)      จํานวน  30  คน

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ผูท่ีมีภาวะตาบอดสี อาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของภาควิชา 

(ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกคนใหนําผลการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนท่ีไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

2. สอบสัมภาษณ ภาควิชาสัมภาษณแยกตามสาขาวิชาท่ีสมัคร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา 

เง่ือนไขในการเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ 

1. ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษแลวไมสามารถขอเปลี่ยน

โครงการเปนนักศึกษาโครงการปกติของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรได ยกเวนนักศึกษาตอง

สมัครสอบและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 

2. นักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  สามารถยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาได  โดย

ตองเปนไปตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และยังคงเปนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรเพ่ิม

พิเศษเหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาศาสตรโครงการเพ่ิมพิเศษ 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี  3  มิถุนายน  2562 

เวลารายงานตัว  13.00 น.  

เวลาสอบสัมภาษณ 13.30 น. 

สถานท่ี   งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง  คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

 2. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) แสดงฉบับจริงและสงสําเนาท่ีลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

   1 ฉบับ 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

** ท้ังนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบวาผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

หรือใชเอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทันที ท้ังนี้ ผล

การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด 

 

 

 

คณะเภสัชศาสตร 

- 00841010800 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ป)                                                   จํานวน  30  คน 

- 00842010800 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ป) (เพ่ิมพิเศษ)                                     จํานวน  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะ 

    ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปการศึกษา 2562 ตองมีคุณสมบัติ 

เพ่ิมเติมจากคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้  

     1.   เปนผูไมมีโรคหรืออาการของโรคติดตอรายแรงหรือมีความพิการทางรางกายหรือความผิดปกติทางจิต 

ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพิจารณาวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม 

     2.   หากผูสมัครปฏิบัติไมครบข้ันตอนท่ีกําหนด หรือ เอกสารไมถูกตอง ไมครบถวน หรือปรากฏในภายหลงั

วาผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งขางตน หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือจงใจปกปดขอมูล ผูนั้นจะ

ถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถือวาไมมีสิทธิ์ในการรับคัดเลือก ถึงแมวาจะไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม

จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%   

  (1)   วิชา 01 ภาษาไทย  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

  (2)   วิชา 02 สังคมศึกษาฯ  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

  (3)   วิชา 03 ภาษาอังกฤษ  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

  (4)   วิชา 04 คณิตศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

  (5)   วิชา 05 วิทยาศาสตร  เกณฑข้ันต่ํา  30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% เกณฑข้ันต่ํา 30% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 40% เกณฑข้ันต่ํา 30% 

2. สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะเภสัชศาสตร 

วันสอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี 2 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.00 น. เปนตนไป 

เวลาสอบสัมภาษณ 08.00 น. เปนตนไป 

สถานท่ี หองประโชติ 1 อาคารสวนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

2. ทะเบียนบานท่ีมีชื่อผูสมัคร ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

3. หลักฐานการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา หรือ 

    ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ท่ีมีการรับรองจากผูอํานวยการ    

    โรงเรียนหรือนายทะเบยีน) ฉบับจริง พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

4. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

** หลักฐานฉบับสําเนาจะตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

 

 

 

http://www.admission.su.ac.th/
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. รับสมัครผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายปท่ี 6 

  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับนักเรียนท่ีเรียนเนนใน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของชั้น ม.4-6) 

  (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

   (รับนักเรียนท่ีเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ของชั้น ม.4-6) 

 2. ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวาง

มากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย 

แหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน (สําหรับผูสมัครในสาขาวิชา        

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรม

เคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน

เทคโนโลย ีและสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)    

- 00841010902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                       จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา   

 ตองไดคาเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4-6 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2.     สอบสัมภาษณ 

- 00841010905 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     จํานวน  20  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา   

 ตองไดคาเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4-6 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

  



ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

 2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010910 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร  

                                                                                                                 จํานวน  30  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา   

 ตองไดคาเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาท่ีศึกษา) ไมนอยกวา 2.75 ของชั้น ม.4-6 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

 2.     สอบสัมภาษณ 

- 00841010903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร                         จํานวน  40  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

     2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 



- 00841010904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร       จํานวน  30  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010908 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                 จํานวน  25  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010907 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                        จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 



หมายเหตุ ** สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกณฑข้ันต่ําเฉลี่ยรวม O-NET, ความถนัดท่ัวไป (GAT) และ 

ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  35% 

2.    สอบสัมภาษณ  

- 00841010906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010909 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จํานวน  40  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010911 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                    จํานวน  10  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 



 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841010901 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม                             จํานวน  25  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

2.    สอบสัมภาษณ 

 

โครงการเพ่ิมพิเศษ  

- 00842010903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพ่ิมพิเศษ)          จาํนวน  40  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2.    สอบสัมภาษณ  

- 00842010904 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (เพ่ิมพิเศษ) 

                                                                                                                 จํานวน  20  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 



 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 15% 

 (2)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 15% 

 (3)  วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร (PAT 3) คาน้ําหนัก 20%  

   2.   สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 10.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา    ตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเทา ตั้งแตชั้น ม.4 – ม.6 (รวม 6 ภาคการศึกษา) ในปการศึกษา 2560 - 2561 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

    www.reg.su.ac.th 

3.1 สําหรับผูท่ีมีภาวะตาบอดสีอาจจะไมสามารถเรียนในบางสาขาวิชาได ท้ังนี้ ใหผูสมัครตรวจ 

ตาบอดสีเพ่ิมเติม โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวาหรือ

เทียบเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน  

(สําหรับผูสมัครในสาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) และการตัด

สิทธิ์กรณีตาบอดสี ข้ึนอยูกับการพิจารณาของสาขาวิชา 

** สําหรับผูท่ีจัดสงเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา (ปพ.1) และใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร มาใหคณะฯ เรียบรอยแลว มิตองนํามาสงในวันสอบสัมภาษณ ** 

** ท้ังนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบวาผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

หรือใชเอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทันที ท้ังนี้  

ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด 

 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/


คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

- 00841011104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร                               จํานวน  60  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%      เกณฑขั้นตํ่าแตละวิชา 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

2. สอบสัมภาษณ  

- 00841011101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                  จํานวน  40  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%      เกณฑขั้นตํ่าแตละวิชา 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

 2. สอบสัมภาษณ  

- 00841011102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา              จํานวน  40  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%      เกณฑขั้นตํ่าแตละวิชา 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 



                2.     สอบสัมภาษณ 

- 00841011103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                         จํานวน  50  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30%      เกณฑขั้นตํ่าแตละวิชา 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 10% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 30% 

                2.     สอบสัมภาษณ 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.00 – 12.00 น. 

สถานท่ี อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

2. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

        www.reg.su.ac.th 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว                                       จํานวน  120  คน 

- 00841011280 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)  

- 00841011281 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน) 

- 00841011282 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุน) 

- 00841011283 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) 

- 00841011284 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี) 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

http://www.admission.su.ac.th/
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วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

  ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

     (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 40%  

    (2)  วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) ** 

      (3)  วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) ** 

     (4)  วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) ** 

     (5)  วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ** 

     (6)  วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) ** 

  หมายเหตุ ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาเทานั้น 

 2.     สอบสัมภาษณ 

- 00841011202 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ         จํานวน  150  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011205 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                 จํานวน  120  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

            2.   สอบสัมภาษณ 

คาน้ําหนัก 10% 



- 00841011204 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท จํานวน  120  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011206 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                                                   จํานวน  150  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%  

2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา              จํานวน  150  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%  

2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011203 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม                        จํานวน  120  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

 



วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841011209 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน                          จํานวน  80  คน

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ  

- 00841011207 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร            จํานวน  150  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะ 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

            2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะวิทยาการจัดการ 

วันสอบสัมภาษณ วันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  08.30 – 12.00 น.  

สถานท่ี อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให และปากกาน้ําเงิน 1 ดาม 

2. สําเนาระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเทา   

    (กรณีท่ีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

       www.reg.su.ac.th 

หมายเหตุ : ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณแตงกายชุดนักเรียนตามแบบของโรงเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาหรือชุดนักศึกษา 

                                   กรณีผูมีสิทธิ์สัมภาษณลําดับสุดทายคะแนนเทากัน คณะวิทยาการจัดการมีความประสงครับท้ังหมด 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร                           จํานวน  160  คน 

- 00841011310 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร  

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานวิทยาศาสตร  

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20%  

2. สอบสัมภาษณ 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/


- 00841011311 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 1 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 1 

  1.  ใชคะแนน 

     GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

     O-NET คาน้ําหนัก 30% 

      ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

     (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 50% 

 2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011312 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)    

- 00841011313 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน) 

- 00841011314 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาญ่ีปุน)    

- 00841011315 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) 

- 00841011316 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ)   

- 00841011317 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี)  

- 00841011318 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบ 2  

 (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

 

 



วิธีการคัดเลือก 

สาขาวิชานิเทศศาสตร พ้ืนฐานศิลปศาสตร รูปแบบท่ี 2 

1. ใชคะแนน 

  GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

  O-NET คาน้ําหนัก 30% 

   ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

      (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 30%  

      (2)  วิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) ** 

     (3)  วิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) ** 

      (4)  วิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน (PAT 7.3) ** 

      (5)  วิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) ** 

      (6)  วิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) ** 

      (7)  วิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) ** 

      (8)  วิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) ** 

      หมายเหตุ ** ใหเลือก 1 กลุมวิชาเทานั้น 

 2.  สอบสัมภาษณ 

- 00841011331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ    

 วิชาเอกการออกแบบเกม                                                                               จํานวน  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวา

หรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

         2.    สอบสัมภาษณ 

 

  

คาน้ําหนัก 20% 



- 00841011330 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  

 วิชาเอกการออกแบบเว็บและส่ือโตตอบ                                                              จํานวน  40  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไมมีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเสนตัดขวางมากกวา

หรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) อันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

         2.    สอบสัมภาษณ 

- 00841011332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  

 วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน                                                                           จํานวน  35  คน 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 ไม มีภาวะตาพรองสีระดับรุนแรง โดยตองมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มี

เสนตัดขวางมากกวาหรือเทากับ 10 เสน (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย) 

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงาน 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

         2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

 



- 00841011302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ             จํานวน  100  คน 

ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใชคะแนน 

 GPAX  คาน้ําหนัก 20% 

 O-NET คาน้ําหนัก 30% 

 ความถนัดท่ัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

 (1)  วิชา 85 ความถนัดท่ัวไป (GAT)    คาน้ําหนัก 10% 

 (2)  วิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร (PAT 1) คาน้ําหนัก 20% 

 (3)  วิชา 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร (PAT 2) คาน้ําหนัก 20% 

         2.    สอบสัมภาษณ 

 

 

รายละเอียดสอบสัมภาษณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วันสอบสัมภาษณ วันอาทิตยท่ี 2 มิถุนายน 2562 

เวลารายงานตัว  09.00 น. 

เวลาสอบสัมภาษณ 09.30 น. 

สถานท่ี อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง  

1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให และปากกาน้ําเงิน 1 ดาม 

2. สําเนาระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเทา   

             (กรณีท่ีมีดานหลังใหสําเนาดานหลังดวย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ และเอกซเรยจากโรงพยาบาล 

    ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี www.admission.su.ac.th หรือ      

       www.reg.su.ac.th 

                 

 

          หากปรากฎในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ขอใดขอหนึ่ง และหาก

ตรวจสอบพบวา เอกสารท่ีใชในการสมัครคัดเลือกเปนเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมวาจะ

ไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 

 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/

