1. ชื่อโครงการ: โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์
มาตรการ 1.1 ร่วมสนับสนุนผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์
1.2.1 ให้ การสนั บ สนุ น การจัด โครงการ / กิจกรรมที่ส่ งเสริมให้ นักศึกษามีโ อกาสพัฒ นา
ศักยภาพของตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
มาตรการ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ จั ดการเรียนการสอนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีคุณธรรมและมีภาวะผู้นา
2.2.2 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการเข้าแข่งขันระดับจังหวัด / ระดับภาค /
ระดับประเทศ
2.2.4 ส่งเสริมนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน รักการ
ค้นคว้า มีทักษะกระบวนการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
มาตรการ 5.2 การบริหารระบบการเงิน งบประมาณ และจัดหาแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.2 จัดให้มีความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อจัดกิจกรรม
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน
3. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้ นจากความคิดริเริ่มของนางสาวมาลี อติแพทย์ คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์และรักษาการในตาแหน่งรองอธิการบดี เมื่อปี พ.ศ. 2516 และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในปี
การศึกษา 2517 โดยใช้อาคารไม้บริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิมซึ่งอยู่ทางด้านประตูเพชรเกษมเป็นที่ทาการ
ในปีแรกเปิดรับนักเรียนเพียง 2 ระดับชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ชั้นละ
2 ห้อง หลักสูตรที่ใช้ได้สร้างขึ้นเอง โดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชา ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 กันยายน 2536 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่รักษาเอกลักษณ์เดิมแต่ปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสม
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในเวลาต่อมาได้เปิดทาการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จนถึง
ปัจจุบัน แบ่งออกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ระดั บ ชั้ น ละ 4 ห้ อ งเรี ย น จ าแนกออกเป็ น แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ – คณิ ต ศาสตร์ แผนการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ แผนการเรี ยนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส แผนการเรียนภาษาอังกฤษ –
ภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน และแผนการเรียนศิลปกรรม
ซึ่งในปี พ.ศ.2561 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีอายุครบ 45 ปีของการก่อตั้ง เพื่อเป็น
การร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสาคัญนี้ โรงเรียนสาธิตฯ จึงเห็นสมควรในการจัดทาตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสร้างการ
รับรู้และการจดจาของสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรงเรียนสาธิตฯ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ในการนี้จึงได้กาหนดจัด “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปีโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น โดยการเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิต นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร
และผู้ ป กครองทั้ง ในอดี ตและปั จ จุ บั น ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลั ยศิล ปากร และคณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ตามข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ดังต่อไปนี้
ชื่อโรงเรียนภาษาไทย
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ
The Demonstration school of Silpakorn University ชื่อย่อ DSU
ปรัชญา
ใช้ปัญญาแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
ปณิธาน
มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดาเนินชีวิต
เอกลักษณ์
วิชาการเป็นเลิศ
อัตลักษณ์
ฉลาดใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งปฏิบัติทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาทางการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดีมีคุณธรรม มีความรู้ มีทักษะแก้ปัญหา มีภาวะผู้นา รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สืบสาน
วัฒนธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตราสัญลักษณ์

ดอกไม้ประจาโรงเรียน
ดอกแก้ว (อังกฤษ: Orange Jessamine, Satin-wood, Cosmetic Bark Tree) เป็นไม้ยืนต้นขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง ใบออกเป็นช่อเป็ นแผงออกใบเรียงสลับกันช่อหนึ่งประกอบด้วยใบย่อยประมาณ 4-8 ใบ
ดอกสีขาว กลิ่นหอมชื่อพื้นเมืองอื่น: กะมูนิง (มลายู ปัตตานี) แก้วขาว (กลาง) แก้วขี้ไก่ (ยะลา) แก้วพริก
(เหนือ) แก้วลาย (สระบุรี) จ๊าพริก (ลาปาง) และ ตะไหลแก้ว (เหนือ)
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โ รงเรีย นสาธิต มหาวิทยาลั ยศิลปากรมีตราสั ญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 45 ปี
ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์สาหรั บใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อสร้างสรรค์ และสื่อสารภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ และคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรได้น าความรู้ ค วามสามารถในเชิงศิ ล ปะ และความคิ ดริเ ริ่มสร้างสรรค์มาใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
6. ระยะเวลาดาเนินงาน: มิถุนายน – กันยายน 2561
7. สถานที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการทางาน P – Plan
1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม
ขั้นตอนการทางาน D – Do
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์
2. ดาเนินการจัดโครงการ
3. พิจารณาตัดสินการประกวด
ขั้นตอนการทางาน C – Check
1. สรุปผลการดาเนินงาน
2. มอบรางวัล
ขั้นตอนการทางาน A – Act
1. เสนอข้อมูลย้อนกลับให้แก่คณะทางานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
2. นาผลไปจัดทาแผนพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสัมพันธ์
รองผู้อานวยการฝ่ายปกครอง
อาจารย์แผนการเรียนศิลปกรรม
นางสาวธัญญ์ธิชา วงษ์ศรีเจริญ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

10. ผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากร
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. งบประมาณ:
แหล่งงบประมาณ : บัญชีสมทบโครงการส่งเสริมวิชาการ
หมวดค่าตอบแทน
ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสิน
3,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
เงินรางวัลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
5,000 บาท (จานวน 1 รางวัล)
เงินรางวัลผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
3,000 บาท (จานวน 1 รางวัล)
เงินรางวัลผู้ได้รับรางวัลชมเชย
2,000 บาท (จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท)
ค่าจัดทาการประชาสัมพันธ์โครงการ
2,000 บาท
รวมเป็นเงิน
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปีของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นเอกลักษณ์สาหรับ
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มีการนาเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
มุมมองที่แปลกใหม่ เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมทุกระดับและง่ายต่อการจดจา
3. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองจากการนาความรู้
ความสามารถในเชิงศิลปะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
13. การประเมินผล
ได้ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 45 ปี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกณฑ์การตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด
เป็ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณาจารย์ บุ ค ลากร ผู้ ป กครองของโรงเรี ย นสาธิ ต และ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
หลักเกณฑ์ในการประกวด
1. ผู้ร่วมประกวด 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวนผลงาน
2. ออกแบบและตั้งชื่อผลงานตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปีที่สื่อถึงโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยมีคุณลักษณะดังนี้
ตราสัญลั กษณ์ต้องโดดเด่น จดจาง่าย สวยงาม ทันสมัย และสื่ อถึงภาพลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร “เป็นแหล่งปฏิบัติทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาทางการศึกษาเพื่อสร้าง
เยาวชนให้ เป็ น พลเมืองดีมีคุณธรรม มีความรู้ มีทั กษะแก้ปัญหา มีภ าวะผู้ นา รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่า ง
เหมาะสม สื บ สานวัฒ นธรรม สามารถดารงชี วิต อยู่ใ นสั ง คมได้ อ ย่า งมี ค วามสุ ข ” รวมทั้ง สอดคล้ องกั บ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร “มหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์”
o ใช้สีน้าเงินเป็นสีหลัก Code สีคือ รหัส CMYK (C100 M90 Y0 K30) หรือรหัส RGB (R22 G43
B117)
และต้ อ งมี ตั ว อั ก ษรค าว่ า “45 ปี โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ/หรื อ
th
45 Anniversary The Demonstration school of Silpakorn University” ทั้งหมดหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งที่สื่อความหมายตามหลักเกณฑ์การตัดสินปรากฏอยู่บนตราสัญลักษณ์
o ต้องออกแบบผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งต้องมีลายเส้นที่ชัดเจนมีองค์ประกอบ
ที่สวยงามจดจาง่าย
o มีความน่าสนใจและสามารถนาไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆสามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์สกรีน
ผ้าของที่ร ะลึ กผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆรวมทั้งสื่ อประชาสัมพัน ธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิล ปากร
ทุกประเภท
o ผลงานทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยนาเสนอ
ที่ใดมาก่อน และต้องไม่ล ะเมิดลิ ขสิทธิ์งานของผู้ อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลั ง
เจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบ
ให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
o ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็น ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรและ กรรมการ
ตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
o การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
o คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนแก่ผู้เข้าประกวดในทุกกรณี

การจัดส่งผลงาน
1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 จัดพิมพ์เฉพาะตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพสี และขาวดา ขนาดภาพละ
5x5 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของ Logo) ลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A4 พร้อม
พิมพ์คาอธิบายแนวคิดในการออกแบบ การใช้สี และความหมายของผลงาน ใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้า
ประกวด
ส่วนที่ 2 จัดพิมพ์แผ่น Presentation นาเสนอ การนาตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) ไปใช้
งานใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เสื้อ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น พิมพ์สีลงบน
กระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A4 โดยกาหนดขนาดของผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม (ไม่จากัด
จานวนแผ่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์)
ตัวอย่างส่วนที่ 1

ตัวอย่างส่วนที่ 2

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ E-mail และรายละเอียด
อื่น ๆ ให้ครบถ้วนติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงานทั้ง 2 ส่วน
3. แนบไฟล์ผลงานภาพต้นฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล (.PSD), (.AI)และ .JPG โดยมีความ
ละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi. และขนาดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK หรือ RGB
** ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้*** โดยบันทึกใส่ CD/DVD มาจานวน 1 แผ่น และบรรจุแผ่นในซองกันกระแทก
เพื่อป้องกันความเสียหาย
4. สาเนา บัตรประจาตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. วิธีส่งผลงาน
5.1 ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สานักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
5.2 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
นางสาวธัญญ์ธิชา วงษ์ศรีเจริญ (โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี)
สานักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
รูป แบบตราสั ญลักษณ์ ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจาง่าย และ สื่ อความหมายถึงการฉลอง
ครบรอบ
45 ปี ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.satit.su.ac.th ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนาไปใช้สาหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก
เป็นต้น
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน แบ่งออกได้ดังนี้
1. สื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์
2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
3. ความน่าสนใจและสามารถนาไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สามารถใช้กับงานสื่อ
สิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนสาธิตฯ
กาหนดการดาเนินงาน
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม 2561 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
2. คณะกรรมการตัดสินผลงาน วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
3. ประกาศผลการตัดสินการประกวด วัน ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ได้ที่ www.satit.su.ac.th
และ Facebook Fan page โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์
รางวั ล ชนะเลิ ศ
1 รางวั ล เงิ น รางวั ล 5,000 บาท(ห้ า พั น บาทถ้ ว น) พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย
2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร โดยรับมอบเกียรติบัตรในงานเปิดบ้าน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 45 ปี (วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562)
**กาหนดการพิธีรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวธั ญ ญ์ ธิ ช า วงษ์ ศ รี เ จริ ญ ส านั ก งานโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
โทร 034 255 795

ใบสมัคร
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
****************************************************************
วันที่..........................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..........................) .....................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ..................................... หมู่ที่ ............ หมู่บ้าน / อาคาร .......................................................................................
ซอย ................................................ ถนน .................................................... แขวง / ตาบล .......................................................
เขต / อาเภอ ................................................. จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ …………………….………
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................ E–mail …………………………………………..……………………………….
คุณสมบัตผิ ู้ส่งผลงาน
o นักเรียนปัจจุบันโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับชั้น.................. รหัสนักเรียน .........................................
o ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น DSU …………..………… รหัสนักเรียน ...............................................
o นักศึกษาปัจจุบัน ระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก รหัสนักศึกษา .......................................
สาขาวิชา/หลักสูตร ......................................................................................................................................................
o ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก รหัสนักศึกษา..........................
สาขาวิชา/หลักสูตร ......................................................................................................................................................
o บุคลากรโรงเรียนสาธิต  อดีต  ปัจจุบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................
o บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  อดีต  ปัจจุบันสังกัดภาควิชา...............................................................................
o ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต  อดีต  ปัจจุบนั รหัสนักเรียน ......................................................................
ชื่อตราสัญลักษณ์: .........................................................................................................................................................................
แนวคิดผลงาน:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งผลงานและเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียดกติกาและข้อปฏิบตั ิในการ
ประกวดที่ใช้ยึดถือในโครงการฯโดยเคร่งครัดทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมัคร
(....................................................................................)
*** โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/นักเรียน/นักศึกษาพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ***

