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ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

(เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก ๘ จังหวัด) 

 

----------- 

 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ

สืบสานภาษาไทยดวยวิธีพิเศษ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายคุรบ ๓ รอบ เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๕ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน เพ่ือคัดเลือกนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก        ๘ 

จังหวัด ท่ีรักและมีความถนัดทางดานภาษาไทยมีแววท่ีจะเปนครูภาษาไทยท่ีดีในอนาคตและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวใน

โครงการน้ี เขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ป) โดยจะไดรับทุนยกเวนคาธรรมเนียม  และคาหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

 การดําเนินการรับนักศึกษาดวยวิธีพิเศษตามโครงการน้ี รับจากนักเรียนท่ีอยูในโรงเรียนในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด ในเขต

ภูมิภาคตะวันตก คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี โดยรวม

จังหวัดใกลเคียงกันกําหนดเปนเขตเดียวกัน มีท้ังหมด ๔ เขต 

 

จํานวนรับ 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๙ จะรับจํานวนไมเกิน ๑๖ คน โดยพิจารณาใหโควตาแตละเขตตามสัดสวนของสถิติจํานวน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  คือ 

 เขตท่ี ๑ กาญจนบุรี  -  สุพรรณบุรี         ๔ คน 

 เขตท่ี ๒ ราชบุรี      -  สมุทรสงคราม     ๔ คน 

 เขตท่ี ๓ นครปฐม    -  สมุทรสาคร        ๔ คน 

 เขตท่ี ๔ ประจวบคีรีขันธ - เพชรบุรี       ๔ คน  

 สิทธิพิเศษและเง่ือนไขการรับทุนการศึกษาสําหรับผูไดรับคดัเลือกในโครงการน้ีมดีังน้ี 

 ๑. ไดรับทุนยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของคณะศึกษาศาสตร โดยมีเง่ือนไขวา นักศึกษาจะตองมี

ผลการเรียนถึงเกณฑท่ีกําหนดคือไดเกรดเฉลี่ยประจําภาคไมต่ํากวา ๒.๗๕ ภาคการศึกษาใดไมถึงเกณฑท่ีกําหนดไวจะถูกงดทุนใน

ภาคการศึกษาถัดไป และหากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดถึงเกณฑท่ีกําหนดจะใหรับทุนอีกในภาคการศึกษาถัดไป 

 ๒. ผูไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองทําสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย ผูท่ีออกกลางคัน (ยกเวนถึงแกกรรม) 

ตองชดใชมูลคาทุน พรอมดอกเบ้ีย ตามจํานวนตนทุนท่ีไดรับการยกเวนมาแลวท้ังหมดคืนแกมหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร) 

 ๓. ในกรณีท่ีนักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี อาจจะไดรับการพิจารณาใหไดรับทุนท่ี

คณะศึกษาศาสตร หรือมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรใหเพ่ิมข้ึนเปนการเฉพาะอีกตางหากก็ได 

  

 



 ๔ 

ขอหาม 

 นักศึกษาผูเขาศึกษาในโครงการน้ีจะเปลีย่นสาขาวิชาเอกหรือยายคณะวิชามไิด 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 

       ๑. เปนผูยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตรยิเปนพระประมุข 

     ๒. เปนผูกําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ในโรงเรยีนในเขตจงัหวัดภูมิภาคตะวันตก 

     ๓. ตองไมเปนผูมีโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.และเปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ี

เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

  ๔. เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ ตลอดจนการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ 

  ๕. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  

     หากปรากฏในภายหลังวาผูไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งขางตน จะถกูตัดสิทธิ์ และ

จะถกูถอนสภาพการเปนนกัศึกษา 

 ข. คุณสมบัติเฉพาะ 

       ผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาในโครงการน้ีจะตองมีคณุสมบัตเิฉพาะ ดังตอไปน้ี 

  ๑. ตองปราศจากโรคตอไปน้ี โรคลมบาหมู ชัก ตาบอด หูตึง หูหนวก พูดติดอาง และตองไมเปนผูมีรางกาย

ทุพพลภาพท่ีเปนอุปสรรคตอการเปนครู หรือตอการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู 

     ๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในช้ันมัธยมศกึษาปท่ี ๔ จนถึงปลายภาคตนของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ไมต่ํากวา ๒.๕๐    

  ๓.   มีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาพ้ืนฐาน (ท ๓๑๑๐๑ ท ๓๑๑๐๒ ท ๓๒๑๐๑  

ท ๓๒๑๐๒ และ ท ๓๓๑๐๑)   ไมต่ํากวา  ๓.๐๐ ยกเวนผูมีคุณสมบัติตามขอ ๔ โดยใหแนบใบรับรองผลการเรียนมาดวย 

  ๔.  คะแนนเฉลี่ยท่ีระบุในขอ ๓ ไมต่ํากวา ๒.๗๕ แตมีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทยตามขอใด

ขอหน่ึงตอไปน้ีจึงจะมีสิทธ์ิสมัคร คือ 

        ๔.๑   มผีลงานเขียนซึ่งเคยชนะการประกวดรางวัลใดรางวัลหน่ึงตามกติกา ซึ่งหนวยงานสาธารณะจัดข้ึน 

เชน การเขียนเรียงความ การแตงคําขวัญ การแตงคําประพันธ ฯลฯ โดยมีสําเนาผลงานแสดง และมีเอกสารยืนยันจากหัวหนา

สถานศึกษา หรือ 

         ๔.๒ เคยชนะการประกวดพูดรางวัลใดรางวัลหน่ึงตามกติกาซึ่งหนวยงานสาธารณะจัดข้ึน เชน การพูด

สุนทรพจน การพูดในโอกาสวันสําคัญตางๆ โดยมีหนังสือยืนยันจากหัวหนาสถานศึกษา หรือ  

        ๔.๓  เปนผูมีความถนัดในการอานทํานองเสนาะ คําประพันธ เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน สวดสรภัญญะ 

ขับรองเพลงพ้ืนเมือง ฯลฯ ถึงข้ันไดรับเลือกเปนตัวแทนของโรงเรียน โดยมีหนังสือยืนยันจากหัวหนาสถานศึกษา 

  ๕.  ตองสมัครสอบวิชา Pat 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ซ่ึงจัดสอบโดย สทศ.  
 

วิธีการรับสมัคร 

 โรงเรียนเปนผูคัดเลอืกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติสงเขาสมัครโดยใหผูสมัครกรอกใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกดวย

ตนเอง โรงเรียนรวบรวมใบสมัคร หลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ และหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีกําหนด สงไปท่ี งานพัฒนาวิชาการ

และบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขท่ี ๖ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ. นครปฐม 

๗๓๐๐๐ หรือโรงเรียนสามารถนําเอกสารมาสงดวยตนเองและชําระเงินสด ไดท่ี คุณกัญญภัทร  ชูเชิด งานพัฒนาวิชาการและ

บริการการศึกษา หอง ศษ 3218 สํานักงานเลขานุการ ช้ัน 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวันและ

เวลาราชการ ภายในวันศุกรท่ี ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๙  

*** คณะศึกษาศาสตรจะไมรับใบสมัครโดยตรงจากนักเรียน 



 ๕ 

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ๑. ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณและติดรูปถายขนาด ๑ น้ิว 

 ๒. บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกท่ีกรอกขอความสมบูรณ ติดรูปถายเรียบรอย (สวนของผูสมัครไมตองสงไปกับ      

ใบสมัคร ใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐานในการสอบทุกครั้ง) 

 ๓.  สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ 

 ๔. หลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ 

 ๕.   ใบรับรองผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 

 ๖.   คะแนน Pat ๕ ความถนัดทางวิชาชีพครู 

 (โรงเรียนจะตองสงหลักฐานท้ัง ๖ รายการขางตนของผูสมัครแตละคนพรอมในคราวเดียวกัน) 
 

คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 

คาสมัครสอบ คนละ ๓๕๐ บาท โดยโอนเงินเขาบัญชีช่ือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เลขท่ีบัญชี ๕๓๗-๒-๐๔๔๔๗-๘ ประเภท ออมทรัพยธนาคารทหารไทย สาขา ม.ศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร  

(กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาพรอมใบสมัคร) 
 คาสมัครเมื่อมีการสมัครแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

การคัดเลือก 

เกณฑการคัดเลือก 

 ใชคะแนนรวม ๒ รายวิชา โดยกําหนด คานํ้าหนักดังน้ี 

- คะแนน PAT ๕  ความถนัดทางวิชาชีพครู ๔๐ % จากสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ  

(องคการมหาชน สทศ.) 

- คะแนนภาษาไทย ๖๐ % 

 ใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังน้ี 

 ก.  การสอบขอเขียน 

                กําหนดสอบในวันเสารท่ี ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๙ 

      - เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.  

                  วิชาภาษาไทย (ความรูท่ัวไปทางภาษาไทย เรียงความ และสรุปความ) 

     - ประกาศผลการสอบขอเขียนในวันศุกรท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  

  สนามสอบ 

    การสอบขอเขียนใชสนามสอบดังนี้ 

       (๑) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม สําหรับนักเรียนท่ีสมัครจากโรงเรียนในเขตจังหวัด

กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี 

   (๒) โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี สําหรับนักเรียนท่ีสมัครจากโรงเรียนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

และเพชรบุรี 

  ผูสมัครขอทราบผลการสอบขอเขียนไดท่ี http://www.educ.su.ac.th หรือ 

หมายเลขโทรศัพท ๐๓๔– ๒๕๘๘๑๓  ในเวลาราชการ 

 

 

 

http://www.educ.su.ac.th/


 ๖ 

 

 ข.  การสอบสัมภาษณ 

      กําหนดสอบสัมภาษณผูสอบผานขอเขียนในวันเสารท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ – 

๐๙.๐๐ น. สอบสัมภาษณ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศึกษา ๓  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

     ใหนักเรียนท่ีสอบผานการสอบขอเขียนตามประกาศไปสอบสัมภาษณ  ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จังหวัดนครปฐม ผูท่ีไมไปสอบสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาวไวจะถือวาสละสิทธ์ิ  ผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ

จะตองนําบัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหและบัตรประจําตัวสอบคัดเลือก พรอมท้ังระเบียนแสดงผล       

การเรียนไปแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย 
 

 ค.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 คณะศึกษาศาสตรจะประกาศผลการสอบคัดเลือกใหทราบภายในวันพฤหัสบดีท่ี  ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 ท่ี http://www.educ.su.ca.th  และท่ี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ง.  การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

  กําหนดใหนักเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกนําหลักฐานตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ มาข้ึนทะเบียนพรอม

จายคาธรรมเนียมเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และทําสัญญารับทุน สัญญาค้ําประกัน วันพุธท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  

 

หลักเกณฑการทําสัญญารับทุนและสัญญาคํ้าประกัน 

  ๑.  ผูทําสัญญาทุกคน (ท้ังผูรับทุน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูค้ําประกัน และคูสมรส) ตองไปทําสัญญาและลงช่ือ    

ตอหนาเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยในวันทําสัญญา 

  ๒.  ในกรณีท่ีผูค้ําประกันเปนขาราชการ ตองเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป  หรือพนักงานเทศบาล หรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่งเทียบเทาขาราชการตั้งแตระดับ ๕ ข้ึนไปโดยตองนําหนังสือรับรองตําแหนง  

ระดับ  อัตราเงินเดือน สังกัด  จากหนวยงานตนสังกัด พรอมบัตรประจําตัวไปแสดงตอเจาหนาท่ีดวย 

  ๓.  ในกรณีท่ีผูค้ําประกันแสดงหลักทรัพยเปนหลักฐานในการค้ําประกัน หลักทรัพยน้ันตองมีราคาไมต่ํากวา 

๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) โดยตองมีหนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพยน้ันจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

พรอมหลักฐานความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพยน้ันมาแสดงตอเจาหนาท่ีดวย 

  ๔. บิดา-มารดา  หรือญาติของผูรับทุน ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ ๑-๓ สามารถเปนผูค้ําประกันได  

  ๕. ผูค้ําประกันหน่ึงคน มีสิทธิค้ําประกันผูรับทุนไดหน่ึงคนเทาน้ัน 

 

เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามาในวันทําสัญญา 

  ๑. บัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ บัตรพนักงานเทศบาล บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรพนักงานสวน

ทองถ่ิน พรอมสําเนาจํานวน ๑ ชุด ของผูทําสัญญาทุกคน (ท้ังผูรับทุน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูค้ําประกัน และคูสมรส) 

  ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูทําสัญญาทุกคน จํานวน ๑ ชุด โดยนําตัวจริงไปแสดงดวย 

  ๓. กรณีผูค้ําประกันเปนขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานสวนทองถ่ินตองนํา

หนังสือรับรองความเปนขาราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนง ระดับ อัตรา

เงินเดือน และสังกัด จากหนวยงานตนสังกัด จํานวน ๑ ชุด ไปมอบใหเจาหนาท่ีดวย 

  ๔. กรณีผูค้ําประกันแสดงหลักทรัพยในการค้ําประกัน ตองนําหลักฐานการประเมินราคาหลักทรัพยน้ัน          

จากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือรับรองการประเมินราคาจากสํานักงานท่ีดินท่ีหลักทรัพยน้ันตั้งอยู (กรณีหลักทรัพย

เปนท่ีดิน) พรอมดวยหลักฐานการเปนเจาของทรัพยสิน (เชน โฉนดท่ีดิน หรือ น.ส. ๓) โดยนําตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ชุด           

ไปแสดงดวย 



 ๗ 

 

  ๕. หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบทะเบียนสมรส ใบหยา ใบมรณบัตร (ของคูสมรส) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล คําสั่งหรือ    

คําพิพากษาของศาลท่ีแสดงการเปนผูแทนโดยชอบธรรมของผูรับทุนแทนบิดา-มารดา เปนตน 

  ๖. อากรแสตมป ดวงละ ๕ บาท จํานวน ๓ ดวง 

 

  หากมีขอสงสัยเก่ียวกับการรับสมัคร ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ีงานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โทร.๐๓๔-๒๕๘๘๑๓ ในวันและเวลาราชการไดทุกวัน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี          พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

        

    (อาจารย ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ) 

             รักษาราชการแทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร 

       ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกฯ 

 

 



 ๘ 

 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                         

“โครงการสืบสานภาษาไทย”                      ติดรูปถาย 

     ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑.  ชื่อผูสมัคร(นาย/นางสาว)..........................................อาย.ุ.............ป เชื้อชาติ....................สัญชาติ..................... 

๒.  ชื่อบิดา......................................................................อาย.ุ.............ป เชื้อชาติ....................สัญชาติ..................... 

๓.  ชื่อมารดา..................................................................อาย.ุ.............ป เชื้อชาติ.....................สัญชาติ.................... 

๔.  ชื่อผูปกครอง (ในกรณีท่ีบิดา-มารดามิไดเปนผูปกครอง)...........................................................อายุ.................ป 

     เก่ียวของกับผูสมัครโดยเปน...........................................ของผูสมัคร 

๕.  ภูมิลําเนาเดิมของผูสมัคร อําเภอ.................................................จังหวัด............................................................. 

     ท่ีอยูปจจุบันของผูสมัคร บานเลขท่ี...................ถนน…..........……………หมูท่ี..............ตําบล................................ 

     อําเภอ.............................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท.................................. 

๖.  ขาพเจากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ในโรงเรียน...............................................จังหวัด........................... 

     มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการเรียน เทากับ……………….………………….. 

๗.  ขาพเจามีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาพ้ืนฐาน  (ท ๓๑๑๐๑ ท ๓๑๑๐๒ ท ๓๒๑๐๑ 

     ท ๓๒๑๐๒ และ ท ๓๓๑๐๑)    เทากับ ……………………….………. 

     ขาพเจามีผลงานทางภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ 

     ๗.๑ ..................................................................................................................................................................... 

     ๗.๒ ..................................................................................................................................................................... 

     ๗.๓ ..................................................................................................................................................................... 

     ๗.๔ ..................................................................................................................................................................... 

๘.  ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของโครงการสืบสานภาษาไทย  

     คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถาปรากฏภายหลังวา ขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใด อยางหนึ่ง 

     ตามท่ีกรอกไวในใบสมัคร 

     ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรทันที และไดแนบหลักฐาน 

     ตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวมาพรอมนี้แลว 

 

      ลายมือชื่อผูสมัคร…........................................................ 

                                    วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ........ 



 ๙ 

(โปรดพลิก) 

หนังสือรับรองผลการเรียน 

 

 ขาพเจา...........................................................................ตําแหนง................................................................ 

โรงเรียน................................................................................................................................................ ขอรับรองวา 

(นาย/นางสาว)............................................................................................ มีผลการเรียน ดังตอไปนี้ 

 

 ขอ ๑.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาพ้ืนฐาน 

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

      ๑ ………………………..………… ระดับผลการเรียน..................................... 

      ๒ ………………………….…..…..  ระดับผลการเรียน..................................... 

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

      ๑ …………………….……….…...  ระดับผลการเรียน..................................… 

      ๒ ………………………….……....  ระดับผลการเรียน..................................... 

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 

      ๑ ……………………………..……   ระดับผลการเรียน……………………….……... 

 

 ขอ ๒. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รายวิชาพ้ืนฐาน  ในขอ ๑. เทากับ............................ 

 

 ขอ ๓.  คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ จนถึงสิ้นภาคตนของมัธยมศึกษาปท่ี  ๖   

เทากับ......................................... 

 

       ลงชื่อ............................................................................ 

               (.......................................................................) 

                นายทะเบียน 

 

คํารับรองหัวหนาสถานศึกษา 

 

 ขาพเจา.......................................................................................................................  ขอรับรองวาผูสมัคร 

มีคุณสมบัติครบถวนและขอความท่ีปรากฏในใบสมัครเปนความจริงทุกประการ 

 

       ลงชื่อ........................................................................... 

               ตําแหนง............................................................ 

 

                   (ประทับตราประจําสถานศึกษา)  



 ๑๐ 

 

 

 

บัตรประจําตัวผูสอบคัดเลือก 

“โครงการสืบสานภาษาไทย” 

ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ชื่อ-สกุล......................................................... นักเรียนชั้น................................................................ 

โรงเรียน......................................................... จังหวัด....................................................................... 

 

ติดรูปถาย 

 

 

ลายมือชื่อผูเขาสอบ..................................................................................................... 

ลายมือชื่อผูรบัรอง....................................................................................................... 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ลายมือชื่อผูรบัรอง....................................................................................................... 

หัวหนาสถานศึกษา  

สวนนี้โรงเรียนสงคืนไปกับใบสมัคร 

 

 

 

บัตรประจําตัวผูสอบคัดเลือก 

“โครงการสืบสานภาษาไทย” 

ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ติดรูปถาย 

ชื่อ-สกุล........................................................ นักเรียนชั้น.................................................................. 

โรงเรียน......................................................... จังหวัด......................................................................... 

ลายมือชื่อผูเขาสอบ ................................................................................................................... 

................................................................................................................... ลายมือชื่อผูรับรอง 

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ลายมือชื่อผูรับรอง ................................................................................................................... 

 หัวหนาสถานศึกษา 

สวนนี้ผูสมัครเก็บไวแสดงในหองสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ๑๑ 

 
รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายของผูสอบผาน 

การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโครงการสืบสานภาษาไทย  

คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร                                        

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

------------- 

 ผู ท่ีไดรับการประกาศช่ือวาเปนผูสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหไปตรวจรางกาย           

และเอกซเรยท่ีโรงพยาบาลของรัฐบาล  หรือโรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยนําเอกสารน้ีไปใหแพทย ผูตรวจกรอก

ผลการตรวจ และลงนามเปนหลักฐานพรอมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นของแพทยผูตรวจโรค สวนในขอ ๑-๒         ให

นักเรียนเปนผูกรอกขอความใหเรียบรอยและถูกตองทุกประการ และใหนําเอกสารชุดน้ีสงคืนมหาวิทยาลัยศิลปากร             ใน

วันสอบสัมภาษณ 

๑.  ประวัติสวนตัว 

     ช่ือ - สกุล  �นาย   � นางสาว……………………………..………………….…(ตัวบรรจง)  วัน เดือน ปเกิด……………………….…………… 

     จังหวัดท่ีเกิด………………..…………  เขาสอบ  ณ  สนามสอบ………………………..…………………… จังหวัด………………….……………… 

๒.  ประวัติการปวยในอดีตและปจจุบัน (สําหรบันักเรียนกรอก)  

     โดยทําเครื่องหมาย  √  ลงใน � นักเรียนเคยมี หรือ มีโรค อาการ และภาวะการเจ็บปวยดังตอไปน้ีหรือไม  (ตอบตามจริง) 

     มี ไมม ี โรค                                   อธิบายรายละเอียด 

     �   �   หอบหืด (Asthma)         …………………………………………………….. 

     �   �   ความดันโลหิตสูง (Hypertension)       …………………………………………………….. 

     �   �   ไอเปนเลือด (Hemoptysis)         …………………………………………………….. 

     �   �   วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)       …………………………………………………….. 

     �   �   ไวรัสตับอักเสบ A, B         …………………………………………………….. 

     �   �   โรคลมชัก (Epilepsy)         …………………………………………………….. 

     �   �   โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)        …………………………………………………….. 

     �   �   หูนํ้าหนวก (Otorrhea)         …………………………………………………….. 

     �   �   ไสเลื่อน (Hernia)          …………………………………………………….. 

     �   �   กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ Fracture/Accident)   …………………………………………………….. 

     �   �   ไดรับการผาตัด (Surgical Operation)        …………………………………………………….. 

     �   �   ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice)        …………………………………………………….. 

     �   �   โรคหัวใจ           …………………………………………………….. 

     �   �   อ่ืน ๆ           …………………………………………………….. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลประวัติดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และรับทราบวาถามีขอมูลท่ีไมเปนจริง

หรือมีการปดบังขอมูล ขาพเจาจะถูก

พิจารณาตัดสิทธ์ิในการเขาศึกษาครั้งน้ี 

แม ว า ได รั บ ก ารส ง ช่ื อ เข าศึ ก ษ ายั ง

 

ติดรูปถ่าย 

ลายมือช่ือผูสมัคร…………………………………………….……… 

(……………………..……………………..) 

ช่ือนักเรียนท่ีเขารับการตรวจ 



 ๑๒ 

มหาวิทยาลัยแลว     ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา 
 

 

                 วันท่ี…………..…เดือน…………………………..……………พ.ศ…………..……..… 

๓.  ชื่อโรงพยาบาลท่ีเขารับการตรวจรางกาย…………………………………………………………………………………………..……………………….. 

     เขต/อําเภอ…………………….……………จังหวัด……………………..………………………………รหัสไปรษณีย………………….……………………. 

     เลขท่ีผูปวย (H.N.)……………………………………….………………วันเดือนปท่ีเขาตรวจรางกาย…………………………………………………….. 

๔.  เอกซเรยรางกาย 

     ผลของ chest x-ray 

     …...………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.  ผลการตรวจรางกาย 

 ขาพเจา…………………………………………………………………………………..……………………….………….ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     ใบอนุญาตเลขท่ี………………………………..…..…….ออกให ณ วันท่ี………..…..เดือน………………………….………….พ.ศ……………………. 

     ไดทําการตรวจรางกาย  นาย/นางสาว………………………………………………..………………………………………………………………………… 

      เมื่อวันท่ี………………..……………..เดือน……………………………….….…………………………พ.ศ………….………..………….…...แลว  เห็นวา  

      นาย/นางสาว…………………………………………………………….………...….เปนผูมีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเปนผูมีจติฟนเฟอน 

      หรือไมสมประกอบ จนไมสามารถศึกษาได และปราศจากโรคดังตอไปน้ี 

 ๑.  โรคเรื้อน 

 ๒.  วัณโรคในระยะอันตราย 

 ๓.  โรคติดยาเสพตดิใหโทษ 

 ๔.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 ๕.  โรคจติตาง ๆ 

 ๖.  โรคคดุทะราดหรือโรคผิวหนังอันเปนท่ีนารังเกียจ 

 ๗.  กามโรคในระยะท่ี 2 หมายถึงระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง 

 ๘.  ตาบอดส ี

 ๙.  หูหนวก 

๖.  สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย 

        เหมาะสมท่ีจะศึกษาในมหาวิทยาลัย 

       ไมเหมาะสมท่ีจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเน่ืองจาก…………………………………………… 

 

           (ลงนาม)…………………..…………..…………………………… 

                    (……………………..…………………………………….) 

                            แพทยผูตรวจ 

 



 
โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการสืบสานภาษาไทย  

ประจําปการศึกษา  2559   

--------------  

 

1.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

2.  หลักการและเหตุผล  

 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยวิธีพิเศษ ในโครงการ

สืบสานภาษาไทย ชวงท่ี 4 เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2555 ถึงปการศึกษา 2559 เพ่ือคัดเลือก

นักเรียนโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ท่ีมีความถนัดทางภาษาไทย และประสงคจะเปนครูสอนภาษาไทย 

ใหมีโอกาสเขาศึกษาโดยตรงนั้น สําหรับการจัดสอบในปการศึกษา 2558 นี้ คณะศึกษาศาสตรจะดําเนินการใหเปนไป

ตามความมุงหมายตอไป  

 

3.  วัตถุประสงค  

 เพ่ือสงเสริมและคัดเลือกนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตกท่ีมีความถนัดทางภาษาไทย และรักท่ีจะเปนครู

ภาษาไทยเขาศึกษาในโครงการสืบสานภาษาไทย โดยไดรับการยกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมบางอยาง       

ตลอดหลักสูตร 

 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ  

  เดือนพฤศจกิายน 2558  – มีนาคม 2559 

 

5.  สถานท่ีดําเนินการ  

     5.1  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  

     5.2  โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี  

 

6.  จํานวนผูเขารวมโครงการ  

     6.1  คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ และเจาหนาท่ี  จํานวนประมาณ  23 คน  

     6.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด  จํานวนประมาณ  200  คน  

  

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลวคาดวาจะไดบุคคลท่ีมีความถนัดท่ีจะเปนครูสอนภาษาไทยเขาศึกษา  

    ในโครงการสืบสานภาษาไทย จํานวนไมเกิน  16  คน  
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