
         
 
 
 

ประกาศ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง     การรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรและโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เขาศึกษาตอใน  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปการศึกษา 2560 
------------------------------------------- 

      คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดดําเนินโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร  และโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีซึ่งมีผลการเรียนดีและมีความสามารถสูงไดเขาศึกษาตอใน  คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปการศึกษา 2560   ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

กําหนดการรับสมัครคัดเลือก 
ตั้งแตบัดน้ี – 12  พฤษภาคม  2560  รับสมัคร  (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
26  พฤษภาคม  2560      ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต  www.sc.su.ac.th 
31  พฤษภาคม  2560         สอบสัมภาษณ ท่ีคณะวิทยาศาสตร 
7  มิถุนายน  2560        ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ทางเว็บไซต  www.sc.su.ac.th 
3 - 11 กรกฎาคม  2560        ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
16  สิงหาคม  2560      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร 
21  สิงหาคม 2560        เปดเรียนภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2560 
 

ท้ังน้ี  กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

จํานวนรับ 
     สาขาวิชาละไมเกิน 10 คนใน 10 สาขาวิชา ไดแก  คณิตศาสตร   คณิตศาสตรประยุกต   ชีววิทยา   จุลชีววิทยา   
เคม ี  ฟสิกส   สถิติ    วิทยาการคอมพิวเตอร   เทคโนโลยีสารสนเทศ   และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
        1. สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดย
การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) และ โรงเรียนวิทยาศาสตร ไดแก 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โรงเรียนกําเนิดวิทย  และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
       2. ผูสมัครตองมีผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1 ระดับคะแนนรวมทุกรายวิชา (GPAX) ไมต่ํากวา 3.00 
2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 

        3. ไมเปนโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
      4. มีความประพฤติเรียบรอย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือก 
      ผูสมัครจะถูกคัดเลือกใหเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 
ประกอบผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและแฟมสะสมผลงาน (portfolio) 
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สถานท่ีขอขอมูลและใบสมัคร 
       คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000   
หมายเลขโทรศัพท 0-3424-5303   โทรสาร 0-3424-5343   หรือดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและพิมพใบสมัครไดท่ี 
www.sc.su.ac.th 
 

วิธีการสมัคร 
      ผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสามารถสั่งพิมพใบสมัครไดจากเว็บไซต  www.sc.su.ac.th  และสมัครได  2  วิธี  ดังน้ี 

1. สมัครทางไปรษณีย  โดยสงใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  พรอมธนาณัติคาธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ  
500 บาท  สั่งจาย คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร  สงทางไปรษณีย  ถึง คณะวิทยาศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครโครงการโรงเรียน
วิทยาศาสตร”)  ท้ังน้ีภายในวันท่ี  12 พฤษภาคม  2560  โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเปนสําคัญ  หากสงใบสมัครชา
กวาวันท่ีท่ีกําหนด  จะไมพิจารณาใบสมัคร 

2. สมัครดวยตนเอง  ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร ไดท่ี  งานบริการการศึกษา  
อาคารวิทยาศาสตร 1 ช้ันลาง  คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   อําเภอเมือง   
จังหวัดนครปฐม  หมายเลขโทรศัพท 0-3424-5303   ภายในวันท่ี  12  พฤษภาคม  2560 
 

หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครติดรูปถายเครื่องแบบนักเรียนขนาด  1 น้ิว  ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร  จํานวน 1 ฉบับ   

     3. ธนาณัติสมัครสอบ คนละ 500 บาท  สั่งจาย   คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ.สนามจันทร  
         4.   สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ)  ท่ีแสดงวาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีตราโรงเรียน
ประทับรับรองพรอมลายมือช่ือผูอํานวยการโรงเรียน หรือ นายทะเบียนท่ีทําการแทน 
       5.  หนังสือรับรอง/หลักฐาน จากโรงเรียนเพ่ือแสดงวาเปนนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)  หรือ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร   (สั่งพิมพไดพรอมใบสมัคร)       

(หลักฐานการสมคัรทุกฉบับ  ใหผูสมัครลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง   หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง 
หรือยื่นหลักฐานประกอบการสมัครอันเปนเท็จ  จะถูกตัดสิทธ์ิในการเขาศึกษาในโครงการฯ และถูกถอนสภาพการเปนนักศึกษา
ทันที) 
 

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
      คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ  ภายในวันท่ี  26  พฤษภาคม  
2560   โดยใหผูสมัครตรวจสอบรายช่ือไดท่ี   www.sc.su.ac.th  

 
การสอบสัมภาษณ 
       ผูท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณใหมารายงานตัวสอบสัมภาษณในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น.   ณ งาน
บริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร 1 ช้ันลาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม    ผูท่ีไมมาสอบสัมภาษณถือวาสละสิทธิ์ 
 

      เอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ  (ฉบับจริง) 
        1. บัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประจําตัวประชาชน  
        2. ใบแสดงผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
        3.. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกาย  สามารถ download  ไดจาก  www.sc.su.ac.th 
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การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  ภายในวันท่ี  7  มิถุนายน  2560   
สามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ี  www.sc.su.ac.th    
 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 ผูท่ีมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ระหวางวันท่ี  3 - 11 กรกฎาคม  2560  ตามรายละเอียดใน
เอกสารของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะแจกใหในวันสอบสัมภาษณ   ผูไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตาม
วันและเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์  
 
          ประกาศ    ณ   วันท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
         (ลงนาม)              สบืสกุล  อยูยืนยง 

  (รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง) 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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