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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
วันศุกร์ที่ 18 ถึง วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
เอกสารที่ผมู้ ีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ต้องเตรียมมา
1. บัตรประจำตัวประชำชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถ่ำยที่ทำงรำชกำรออกให้
2. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ที่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ และเอกซเรย์จำกโรงพยำบำล
ที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรองแล้ว (มอบให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่รับรำยงำนตัวสอบสัมภำษณ์) ดำวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th หรือ www.reg.su.ac.th
3. เอกสำรอื่น ๆ ที่คณะระบุไว้เพิ่มเติม (ดูรำยละเอียดด้ำนล่ำง)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัว :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :
อุปกรณ์ที่ต้องนามา :

วันเสำร์ที่ 19 มกรำคม 2562
08.30 น. เป็นต้นไป
09.00 น. เป็นต้นไป
อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 2 คณะจิตรกรรม ประติมำกรรม
และภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม
1. บัตรประจำตัวประชำชน
2. ดินสอดำ ดินสอถ่ำนสีดำ ปำกกำหมึกดำ ยำงลบ กระดำนรองเขียน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัว :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :

วันเสำร์ที่ 19 มกรำคม 2562
08.30 น. – 09.00 น. (ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสำร)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
09.00 – 11.30 น. Workshop
11.30 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
13.00 – 18.00 น. สัมภำษณ์และนำเสนองำน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
09.00 – 12.00 น. Workshop
12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
13.00 – 16.30 น. สัมภำษณ์และนำเสนองำน
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สถานที่ :
เอกสารประกอบ :

ห้องประชุม มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ กรุงเทพมหำนคร
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. รำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำย (สำมำรถดำวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่
http://www.arch.su.ac.th/images/download/bach/MSK120.pdf)
4. ผลงำนตัวจริงใน Portfolio
*เอกสารที่เป็นสาเนาเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
เฉพาะสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อุปกรณ์ที่ต้องนามา : 1. อุปกรณ์เครื่องเขียนพื้นฐำน เช่น ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ ไม้บรรทัด สีไม้
โยเค่น
2. กรรไกรตัดกระดำษอันใหญ่ ห้ามนาคัตเตอร์มาใช้ในห้องสอบ

คณะโบราณคดี
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัว :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :
ลาดับ

เวลา-สถานที่

วันอำทิตย์ที่ 20 มกรำคม 2562
08.30 น. – 10.00 น.
09.30 น. – 16.30 น.
ศูนย์สันสกฤตศึกษำ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร เขตทวีวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
กิจกรรม
เอกสารประกอบ

1

เวลำ 08.30 – 10.00 น. 1. รำยงำนตัวเข้ำสอบ
ห้องโถง ชั้น 2
สัมภำษณ์
2. ตรวจสอบเอกสำร

2

เวลำ 09.00 น. ห้องโถง ชี้แ จงรำยละเอีย ดกำรสอบ
ชั้น 2
สัมภำษณ์
เวลำ 09.30 – 16.30 น. สอบปฏิบัติและสัมภำษณ์

3

1. บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ ทำงรำชกำรออกให้ ที่มีรูป
ผู้สมัครและเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก
2. สำเนำเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมลงลำยมือชื่อ
3. ผู้ ส อบสั ม ภาษณ์ ส าขาวิช าโบราณคดี จะต้ อ งตรวจสุ ข ภำพและ
เอกซเรย์ร่ำงกำยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ หรือ
เอกชนที่ได้รับกำรรับรองโดยกระทรวงสำธำรณสุข โดยใช้แบบรำยงำน
กำรตรวจสุขภำพที่ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th
หรือ www.reg.su.ac.th เท่ำนั้น
***ผู้มี สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องน าเอกสารดังกล่าวข้า งต้นมา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน จะถูก
ตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์***

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะโบราณคดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2408-7671
ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. ยกเว้นเวลา 12.00 – 13.00 น.)
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คณะมัณฑนศิลป์
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :

วันเสำร์ที่ 19 มกรำคม 2562
08.30 น. เป็นต้นไป
อำคำรศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม
หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับการทดสอบทักษะ
ทางด้านการออกแบบมัณฑนศิลป์มาให้พร้อม
รายงานตัว/ทดสอบทักษะ
ภาควิชา
สอบสัมภาษณ์
เวลา 08.30 น.
ห้องที่ 1 ห้องประชุมสมัยเฉลิมฯ ชั้น 1
ลำดับที่ 1-125
ออกแบบภำยใน
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2
ห้องที่ 2 ห้องประชุมยำใจฯ ชั้น 3
ลำดับที่ 126-335
ห้องที่ 1 มศ.3505 ชั้น 5
ลำดับที่ 1-50
ออกแบบนิเทศศิลป์
มศ.3507 ชั้น 5
ห้องที่ 2 มศ.3506 ชั้น 5
ลำดับที่ 51-97
ห้องที่ 1 มศ.3501 ชั้น 5
ลำดับที่ 1-30
ออกแบบผลิตภัณฑ์
มศ.3504 ชั้น 5
ห้องที่ 2 มศ.3502 ชั้น 5
ลำดับที่ 31-56
ห้องที่ 1 มศ.3705 ชั้น 7
ลำดับที่ 1-40
ประยุกตศิลปศึกษำ
มศ.3707 ชั้น 7
ห้องที่ 2 มศ.3706 ชั้น 7
ลำดับที่ 41-81
มศ.3405 ชั้น 5
เครื่องเคลือบดินเผำ
มศ.3404 ชั้น 4
ลำดับที่ 1-15
มศ.3607 ชั้น 6
ออกแบบเครื่องประดับ
มศ.3606 ชั้น 6
ลำดับที่ 1-24
มศ.3408 ชั้น 4
ออกแบบเครื่องแต่งกำย
มศ.3408 ชั้น 4
ลำดับที่ 1-39
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คณะอักษรศาสตร์
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :

วันเสำร์ที่ 19 มกรำคม 2562
08.30 น. – 12.00 น.
ห้อง อ.36-201, ห้อง อ.36-202 อำคำร 36 ปี ชั้น 2
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (เพิ่มพิเศษ)
วันสอบสัมภาษณ์ :
วันศุกร์ที่ 18 มกรำคม 2562
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
ห้อง ศษ.4310 ศษ.4311 อำคำรโสมสวลี คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันสอบสัมภาษณ์ :
วันอังคำรที่ 22 มกรำคม 2562
ทดสอบทักษะทางกีฬา : 09.00 น. เป็นต้นไป
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
ห้องกิจกรรมอำจำรย์ ชั้น 2 คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม
หมายเหตุ :
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์จะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแสดงควำมสำมำรถ
พิเศษทำงด้ำนกีฬำ เช่น ชุดกีฬำ, รองเท้ำและอุปกรณ์เฉพำะทำงด้ำนกีฬำนั้น

คณะวิทยาศาสตร์
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัว :

วันเสำร์ที่ 19 มกรำคม 2562
08.00 น. เป็นต้นไป รำยงำนตัวและส่งเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร ณ โถง
ล่ำงอำคำรวิทยำศำสตร์ 4
เวลาสอบสัมภาษณ์ : 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภำษณ์แยกตำมสำขำวิชำ
สถานที่ :
อำคำรวิทยำศำสตร์ 4 ชั้นล่ำง คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ (โปรดศึกษา
รายละเอียด)
1. ใบสมัครที่พิมพ์จำกระบบรับสมัครและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว และลง
ลำยมือชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
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2. เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ (ใบ ปพ.1) แสดงฉบับจริงและส่งสำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชำชนของผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ แสดงฉบับจริงและส่งสำเนำที่ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. แบบตรวจคุณสมบัติฉบับจริงที่ผู้สมัครได้ส่งอีเมลให้คณะวิทยำศำสตร์แล้ว พร้อมทั้งแนบเอกสำร
หลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครตำมเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือมำกกว่ำ (ถ้ำมี) ดังต่อไปนี้
1) ถ้ ำ ก ำลั ง ศึ ก ษำอยู่ ใ นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6 จะต้ อ งได้ ค ะแนนเฉลี่ ย รวมวิ ช ำเคมี ชี ว วิ ท ยำ ฟิ สิ ก ส์ และ
คณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่ำ 3.00 แต่ถ้ำสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมวิชำเคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ และคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่
6 รวมกันไม่ต่ำกว่ำ 3.00 (แสดงฉบับจริงและส่งสำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ)
2) ได้รับวุฒิบัตรจำกค่ำยอบรมโอลิมปิกวิชำกำรของศูนย์โอลิมปิกวิชำกำร (สอวน.) หรือ โครงกำรวิทยำศำสตร์
โลก และอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ (แสดงฉบับจริงและส่งสำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ)
3) ได้รับเกียรติบัตร รำงวัลที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จำกกำรประกวดโครงงำนทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ที่จัดโดยคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร (แสดงฉบับจริงและส่ง
สำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ)
4) ได้รับรำงวัลในกำรประกวดโครงงำน หรือสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ (แสดงเกียรติบัตรฉบับจริงและส่งสำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ)
5) เป็นนักเรียนในห้องเรียนวิทยำศำสตร์ของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงกำรห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.) (ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน ในการเป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ห รื อ นั ก เ รี ย น ใ น ห้ อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ฉ บั บ จ ริ ง ที่ โ ร ง เ รี ย น อ อ ก ใ ห้ ม า ยื่ น แ ส ด ง )

5. แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) ให้ยื่นต่อกรรมกำรสอบสัมภำษณ์
6. แบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งมีผลกำรตรวจจำก
โรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงสำธำรณสุข โดย Download แบบรำยงำน
ตรวจสุ ข ภำพฯได้ ที่ http://www.admission.su.ac.th หรื อ http://www.reg.su.ac.th ผู้ ที่ มี ภ ำวะตำบอดสี
อำจจะไม่สำมำรถเรียนในบำงสำขำวิชำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของภำควิชำ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัว :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :

วันเสำร์ที่ 19 มกรำคม 2562
08.30 – 10.00 น. รำยงำนตัวและส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ
09.30 – 12.00 น. สอบสัมภำษณ์แยกตำมสำขำวิชำ
อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลั ย
ศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ นครปฐม
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ (โปรดศึกษา
รายละเอียด)
1. ให้นำบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงของผู้เข้ำสอบสัมภำษณ์ แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัว
2. เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) (แสดงฉบับจริง และส่งสำเนำที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับตำมเงื่อนไขของสำขำวิชำที่สมัคร ดังนี้
2.1. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครที่กำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือ
เทียบเท่ำ ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 (รวม 5 ภำคกำรศึกษำ)
2.2. ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ใบ ปพ.1) ของผู้สมัครที่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
หรือเทียบเท่ำ ตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.6 (รวม 6 ภำคกำรศึกษำ)

3. ให้นำหลักฐำนใบประกำศนียบัตรตัวจริงที่อยู่ในแฟ้มผลงำน ยื่นต่อกรรมกำรสอบสัมภำษณ์
4. ให้นำแบบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกรซึ่งมีผลกำรตรวจ
จำกโรงพยำบำลของรัฐหรือโรงพยำบำลเอกชนที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงสำธำรณสุข โดยDownload
แบบรำยงำนตรวจสุขภำพฯได้ที่ http://www.admission.su.ac.th หรือ http://www.reg.su.ac.th โดย
ดำเนินกำรดังนี้
4.1. สำหรับผู้ที่จัดส่งใบรำยงำนกำรตรวจสุขภำพและเอกซเรย์ร่ำงกำยของมหำวิทยำลัยศิลปำกร มำให้
คณะฯ เรียบร้อยแล้วมิต้องนำมำส่งในวันสอบสัมภำษณ์
4.2. สำหรับผู้ที่มีภำวะตำบอดสีอำจจะไม่สำมำรถเรียนในบำงสำขำวิชำได้ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจตำบอด
สีเพิ่มเติมโดยต้องมีผลกำรตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น
(ตำมแนวทำงกำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และกำรปฏิบัติงำน (สำหรับผู้สมัครในสำขำวิชำปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สำขำวิ ชำเทคโนโลยีอำหำร
สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี ชี ว ภำพ สำขำวิ ช ำวิ ศ วกรรมเคมี สำขำวิ ช ำวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุและนำโนเทคโนโลยี และสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ) ตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัยที่ http: //www.admission.su.ac.th และกำรตัดสิทธิ์กรณีตำบอดสี
ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของสำขำวิชำ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดหรือใช้เอกสารปลอมในการสมัครคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการเป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาทันที ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะดุริยางคศาสตร์
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :

วันเสำร์ที่ 19 และวันอำทิตย์ที่ 20 มกรำคม 2562
09.00 น. เป็นต้นไป
คณะดุริยำงคศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร
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สาขาการ

การทดสอบความสามารถทางด้ าน
ห้ องสอบ
หมายเหตุ
ดนตรี
วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 09.00-10.00 น. ทฤษฏีดนตรี
501 การทดสอบความสามารถทางด้ านดนตรี (ปฏิบตั ิ)
วันที่

แสดงดนตรี

เวลา

10.15-12.00 น. โสตทักษะ

501

13.00-16.30 น. ปฏิบตั ิดนตรี คลาสสิก พร้ อมสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม

ยกเว้ น Piano Voice และ Percussion ทางคณะฯ จัดเตรี ยมให้

String

104

รวมทั ้งสาเนาเพลงสอบ 2 ชุดสาหรั บกรรมการ

Classical Guitar

105

2.สาหรั บ Voice ต้ องมี Accompanist มาในวันสอบด้ วย

Woodwind & Brass

203

3.รายละเอียดการทดสอบ http://www.music.su.ac.th/admissions

10.00-12.00 น. ปฏิบตั ิดนตรี คลาสสิก พร้ อมสัมภาษณ์

2562

Percussion

501

Voice
สาขาวิชา

1.กรุ ณาเตรี ยมเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์ ส่วนตัว เช่น เมโทรนอม เป็ นต้ น

MP.301

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 09.00-10.00 น. ทฤษฏีดนตรี

ดนตรี เชิง

10.15-10.45 น. โสตทักษะ

พาณิ ชย์

13.00-16.30 น. ปฏิบตั ิดนตรี / ขับร้ องพื ้นฐานสาหรั บทุก
เครื่ องมือเอก

501

การทดสอบความสามารถทางด้ านดนตรี (ปฏิบตั ิ)

501

1.กรุ ณาเตรี ยมเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์ ส่วนตัว เช่น เมโทรนอม เป็ นต้ น

307

ยกเว้ น Piano Voice และ Percussion ทางคณะฯ จัดเตรี ยมให้

พร้ อมสัมภาษณ์

รวมทั ้งสาเนาเพลงสอบ 2 ชุดสาหรั บกรรมการ
2.สาหรั บ Voice ต้ องมี Accompanist มาในวันสอบด้ วย
3.รายละเอียดการทดสอบ http://www.music.su.ac.th/admissions

สาขาวิชา

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม

09.00-10.00 น. ทฤษฏีดนตรี

501

การทดสอบความสามารถทางด้ านดนตรี (ปฏิบตั ิ)

ดนตรี แจ๊ ส

2562

10.15-12.00 น. โสตทักษะ

501

1.กรุ ณาเตรี ยมเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์ ส่วนตัว เช่น เมโทรนอม เป็ นต้ น

13.00-16.30 น. ปฏิบตั ิดนตรี แจ๊ ส พร้ อมสัมภาษณ์
Electric Guitar/ Double Bass/
Drumset
Piano/ Saxophone/ Trumpet/ Voice

ยกเว้ น Piano Voice และ Drumset ทางคณะฯ
407

จัดเตรี ยมให้ รวมทั ้งสาเนาเพลงสอบ 2 ชุดสาหรั บกรรมการ

203

2.สาหรั บ Voice ต้ องมี Accompanist มาในวันสอบด้ วย
3.รายละเอียดการทดสอบ http://www.music.su.ac.th/admissions

สาขาวิชา
สาขาวิชา

วันที่
วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม

ดนตรี และ

2562

เวลา
09.00-16.30 น. สัมภาษณ์

สัมภาษณ์

ห้ องสอบ
หมายเหตุ
MP.301 1.ไม่มกี ารทดสอบความสามารถทางด้ านดนตรี
MP.302 2.กรุ ณานาใบ ปพ.1 แสดงผลการเรี ยน (เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา)

ธุรกิ จบันเทิง

ฉบับจริ ง มาแสดงต่อกรรมการ
3.การแต่งกายและบุคลิกภาพ สุภาพเรี ยบร้ อย
MP.402 4.นักเรี ยนต้ องมีผ้ ูปกครองในการเข้ าร่ วมสัมภาษณ์ ด้วย

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดสถานที่สอบ (ห้องสอบ) ได้ที่ 087-9269178

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :

วันเสำร์ที่ 19 มกรำคม 2562
08.30 น. – 16.30 น.
ห้อง ว.1301-ว.1308 อำคำรวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัว :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :

วันเสำร์ที่ 19 มกรำคม 2562
08.30 น. – 12.00 น.
08.30 น. เป็นต้นไป
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สถานที่ :
อำคำรเรียนรวม 2 ชั้น 2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพชรบุรี
เอกสารหลักฐานที่นามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ :
1. บัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ฯ
2. ระเบียนผลกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ปพ.1) ที่แสดงผลกำรศึกษำ 5 ภำคกำรศึกษำ
(ปีกำรศึกษำ 2561) ที่มีกำรรับรองจำกผู้อำนวยกำรโรงเรียนหรือนำยทะเบียน (ฉบับจริง) พร้อม
สำเนำ 1 ชุด (กรณีที่มีด้ำนหลังให้สำเนำด้ำนหลังด้วย)
3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยำบำลที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง (พิมพ์แบบฟอร์มใบตรวจสุขภำพที่
www.admission.su.ac.th หรือ www.reg.su.ac.th)
4. แฟ้มสะสมงำน/Portfolio ซึ่งมีเงื่อนไขและองค์ประกอบตำมที่กำหนดในประกำศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยศิลปำกร ระดับปริญญำบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีกำรศึกษำ 2562
5. ปำกกำสีน้ำเงิน 1 ด้ำม
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ไม่นาเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะ
ถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกในครั้งนี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัว :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :

วันอำทิตย์ที่ 20 มกรำคม 2562
09.00 น. – 12.00 น.
09.30 น. – 12.00 น.
อำคำรเอนกประสงค์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มหำวิทยำลัยศิลปำกร เมืองทองธำนี หรือดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์
www.ict.su.ac.th
เอกสารหลักฐานที่นามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ :
1. ใบ ปพ. 1 (สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ให้เอกสำรแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) หรือเทียบเท่ำ ผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 ภำคกำรศึกษำ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนำทุกหน้ำ)
2. ผลกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลของรัฐ หรือโรงพยำบำลที่รัฐรับรองและผลกำรตรวจตำบอดสี
ต้องไม่มีภำวะตำพร่องสีระดับรุนแรง โดยมีผลกำรตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวำง
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 เส้น (ตำมแนวทำงกำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย)
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและปฏิบัติงำน
ผลงานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ เฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกกลุ่มวิชาการ
สื่อสารมวลชน (วิชาเลือกกลุ่มข่าวและสารคดี) ให้ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯนาชิ้นผลงานทางวารสารศาสตร์
มาแสดง ได้แก่
1. รำยงำนข่ำว สำรคดี กำรเขียนบทควำม คอลัมน์แสดงควำมคิดเห็นบทสัมภำษณ์ คอลัมน์เกร็ดควำมรู้
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2.
3.

เรียงควำมเกี่ยวกับบทบำทสื่อมวลชน หรือประเด็นทำงสังคม
ผลงำนกำรผลิตสื่อทำงวำรสำรศำสตร์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วำรสำร หนังสือ สื่อออนไลน์
รำยกำรวิทยุ รำยกำรโทรทัศน์ และมัลติมีเดีย
4. ผลงำนกำรผลิตสื่อใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ อินโฟกรำฟิก มัลติมีเดียและเนื้อหำบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ใน
รูปแบบต่ำง ๆ โดยเซฟลงแผ่น CD
ในกรณีที่งำนสำมำรถ print ได้ print มำ โดยรวมทั้งหมดไม่เกิน 3 ชิ้นผลงำน
หมายเหตุ : กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์หรือการตรวจร่างกาย สอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 091-7659890

วิทยาลัยนานาชาติ
วันสอบสัมภาษณ์ :
เวลารายงานตัว :
เวลาสอบสัมภาษณ์ :
สถานที่ :
หมายเหตุ :

วันศุกร์ที่ 18 มกรำคม 2562
จะต้องมำรำยงำนตัวอย่ำงน้อย 15 นำที ก่อนถึงรอบเวลำสัมภำษณ์
10.00 น. เป็นต้นไป
วิทยำลัยนำนำชำติ ชั้น 9 อำคำร กสท. โทรคมนำคม บำงรัก (ไปรษณีย์กลำง)
กรณีที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ฯ ยังไม่ส่ง Portfolio ให้นำมำแสดงในวัน
สอบสัมภำษณ์

