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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เร่ือง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  และระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา  2560 

------------------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศกึษา) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศลิปากร       
จะเปิดรับนักเรียน เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 
คุณสมบัติของนักเรียนที่จะรับ  

1.   มีอายุ  3-4  ปี  (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 - วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
2. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

การรับสมัคร 
1. ผู้ปกครองติดต่อขอซื้อคู่มือการสมัครเข้าเรียนได้ที่ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศลิปากร       

(ชุดละ 150 บาท) ตัง้แต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
2. ผู้ปกครองด าเนินการสมัครที่ส านักงานคณบดี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 

ในใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม  2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
3. ผู้ปกครองน านักเรียนมาวัดความพร้อม  ตามวันเวลาที่ก าหนด ในใบสมัคร ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม  2560 

เวลา 08.30 – 16.00 น. 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทบุตรของบุคลากร ผู้มอุีปการคุณ และรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 

การวัดความพร้อมประเภทบุคคลทั่วไป ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ในกรณีที่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ ์
การวัดความพร้อม เกินกว่าจ านวนที่รับ จะท าการจับสลาก  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5  
อาคารศึกษา 3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560           
ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น. ปิดรับลงทะเบียน และเริ่มจับสลากเวลา 09.00 น. 

จ านวนที่รับ 
รับนักเรียนชั้นอนุบาลปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2560  รวมจ านวนทัง้สิ้น  50  คน  ดังนี ้
1. รับนักเรียนระดับชั้นอนบุาลปีที่ 1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลทั่วไป 

จ านวน  25  คน   
2. รับนักเรียนระดับชั้นอนบุาลปีที่ 1 ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

(ปฐมวัยและประถมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร  จ านวน 25 คน 
 

หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัคร  (กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์)  
2. สูติบัตรฉบบัจริง  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
3. รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป  (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
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การวัดความพร้อมทางการเรียน 
ผู้ปกครองจะต้องน านักเรียนมาวัดความพร้อมทางการเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ดา้นหลังของใบสมัคร 

โดยมีค่าบริการวัดความพร้อมทางการเรียน  เป็นเงนิ  300  บาท    

สถานที่วัดความพร้อมทางการเรียน 
      อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประกาศผลการคัดเลือกประเภทบุคคลทั่วไป 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนบุาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

การมอบตัวนักเรียน 
1. เอกสารประกอบการมอบตัว   (หากหลักฐานการมอบตัวไม่ครบ  ทางโรงเรียนจะไม่รบัมอบตัว)

1.1   ใบมอบตัว  (ทางโรงเรียนจัดให้) 
1.2 รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
1.3 ทะเบียนบ้านฉบบัจริงของนักเรียน  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ   
1.4 ส าเนาทะเบียนบา้นของบดิา – มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ  1  ฉบับ 
1.5 ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล  1  ฉบับ 

2. วันมอบตัว  (ช าระค่าบ ารุงการศึกษา  ค่าจัดกิจกรรม  และค่าอาหารฯ)
ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัว  วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 – 10.30 น.
หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

3. สถานที่มอบตัว
ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2  อาคารศึกษา 3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. เงินบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (เงนิบ ารุงการศึกษา เงินอุดหนุนพฒันาศักยภาพนักเรียน
ค่าบริการห้องสมุด  ค่าบ ารุงสุขภาพและบริการห้องพยาบาล คา่สาธารณูปโภค)

5. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  ปีการศึกษา 200 บาท

หมายเหตุ เนื่องดวยทางโรงเรียนมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองอาเซยีนและพลโลก ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการ 

หลักสตูรเนนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (Intensive English Program : IEP) ซึ่งจะมีคาใชจายใน 

โครงการ ประมาณ 3,000 บาท / คน / ภาคเรียน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งจะประกาศเปนรายภาคเรียน ทั้งนี้ 

ผูปกครองสามารถติดตามรายละเอียดไดในเวปไซตของโรงเรียน www.satitele.su.ac.th 

http://www.satitele.su.sc.th/
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
คุณสมบัติของนักเรียนที่จะรับ  

1.   มีอายุ 6-7 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1  มกราคม  2553 – วันที่ 31 ธันวาคม  2553) 
2. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

การรับสมัคร 
1. ผู้ปกครองซื้อคู่มือการสมัครเข้าเรียนได้ทีส่ านักงานคณบดี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร    

(ชุดละ 150  บาท) ตัง้แต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม  2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
2. ผู้ปกครองด าเนินการสมัครที่ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร  ตามวันเวลาที่ก าหนดในใบ

สมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม  2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
3. ผู้ปกครองน านักเรียนมาวัดความสามารถทางวิชาการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทสวสัดิการของบุคลากร ผู้มีอุปการคุณ และรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การวัด

ความพร้อมประเภทบุคคลทั่วไป ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ในกรณีที่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์การวัดความ
พร้อมเกินกว่าจ านวนที่รับ จะเรียงตามล าดับคะแนน                  

จ านวนที่รับ รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560   รวมจ านวนทั้งสิ้น  72  คน  ดังนี ้
1. รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระดบัปฐมวยั จ านวน 52 คน 
2. รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลยัศิลปากรและบุคคลทัว่ไปจ านวน 

10 คน 
3. รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  จ านวน 10 คน 
 

หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัคร  (กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์)  
2. สูติบัตรฉบบัจริง  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ 
3. รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป  (ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 

การวัดความพร้อมทางการเรียน 
ผู้ปกครองจะต้องน านักเรียนมาสอบวัดความพร้อมทางวิชาการตามวันและเวลาที่ก าหนด  โดยมีวัดความพร้อมทางวชิาการ  

เป็นเงิน 300 บาท    
1.   วัดความสามารถทางวิชาการ (นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบความพร้อมทางวิชาการพร้อมกันตามเวลาที่ระบุ

ไว้เท่านัน้)  
1 .1  นั ก เรียน ของโรง เรียน สาธิ ต มห าวิท ยาลั ยศิ ลป ากร  (ป ฐมวั ยและประถมศึ กษ า ) ระดั บ ป ฐมวั ย  

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ทดสอบความพร้อมทางวิชาการและสัมภาษณ์นักเรียน  
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย และสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน  
เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา 

1.2 นักเรียนประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศลิปากรและบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. ทดสอบความพร้อมทางวิชาการของนักเรียน และเวลา 10.30-16.00 น. สัมภาษณ์นักเรียนและ
ผู้ปกครอง (ตามชว่งเวลาที่ก าหนดไว้ดา้นหลงัของใบสมัคร) 
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ประกาศผลการคัดเลือก ประเภทบุคคลทั่วไป 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทบุคคลทั่วไปเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ตามล าดับคะแนน 
 

การมอบตัวนักเรียน 
1. เอกสารประกอบการมอบตัว  (หากหลักฐานการมอบตัวไม่ครบ  ทางโรงเรียนจะไม่รบัมอบตัว) 

1.1   ใบมอบตัว  (ทางโรงเรียนจัดให้) 
1.2   รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
1.3   ทะเบียนบา้นฉบบัจริงของนักเรียน  พร้อมส าเนา  1  ฉบบั   
1.4  ส าเนาทะเบยีนบ้านของบดิา – มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ  1  ฉบับ 
1.5  ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล  1  ฉบับ 

2.   วันมอบตัว  (ช าระเงินคา่บ ารุงการศึกษา  ค่าจัดกิจกรรม  และค่าอาหารฯ) 
ผู้ปกครองพานักเรียนมามอบตัว  วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.30 – 12.00 น.  หากไม่มามอบตวั  
ในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 

      3.  สถานที่มอบตัว  
ส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2  อาคารศึกษา 3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4. เงินบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (เงนิบ ารุงการศึกษา เงินอุดหนุนพฒันาศักยภาพนักเรียน 
ค่าบริการห้องสมุด  ค่าบ ารุงสุขภาพ และบริการห้องพยาบาล ค่าสาธารณูปโภค)  

5. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ  ปีการศึกษาละ 200 บาท 
 

หมายเหตุ 1.  เนื่องด้วยทางโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการหลักสูตร
เน้นภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ( Intensive English Program : IEP) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในโครงการ ประมาณ 
3,000 บาท / คน / ภาคเรียน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งจะประกาศเป็นรายภาคเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ในเวปไซต์ของโรงเรียน www.satitele.su.sc.th 
   2. การเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นักเรียนจะต้องสมัครและสอบ
คัดเลือก ตามประกาศ 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกนั 
    

              ประกาศ  ณ  วันที่   9    พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
      
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 


