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ขัน้ตอนการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1, ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

1. ซื้อเอกสารแนะนําโรงเรียน รับเลขที่สมัคร และรับรหัสผาน 1 รหัส / 1 โปรแกรม
2. กรอกขอมูลใบสมัคร ทางเว็บไซต http://stbuu.sisacloud.com/?application=y หรือ www.st.buu.ac.th
3. พิมพใบสมัครจากเว็บไซต http://stbuu.sisacloud.com/?application=y หรือที่ www.st.buu.ac.th
4. ยื่นใบสมัครที่พิมพจากเว็บไซตพรอมหลักฐานตาง ๆ ใหครบถวน และชําระคาธรรมเนียมโดย 

- มายื่นใบสมัครและหลักฐานดวยตนเองตามวันเวลาที่กําหนดในใบสมัคร หรือ 
- สมัครทางไปรษณีย โดยกําหนดสงใบสมัครพรอมหลักฐานภายในวันศุกรที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 

 (ยึดตราประทับไปรษณียเปนสําคัญ) ** นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเขาชั้นประถมศึกษาปที่  1 และประเภท 
 ความสามารถพิเศษตาง ๆ ไมรับสมัครทางไปรษณีย ** 
 ** โปรดศึกษา กรณีการสมัครทางไปรษณีย (หนา 7 และ 11) **

5. รับบัตรประจําตัวผูเขาสอบ 
- ผูสมัครทางไปรษณีย มาติดตอรับบัตรประจําตัวผูเขาสอบไดในวันสอบ ณ จุดประชาสัมพันธสนามสอบ

หมายเหตุ 
- เลขที่สมัครและรหัสผาน ใชสมัครสอบไดเพียง 1 โปรแกรมเทานั้น 
- นักเรียนที่ประสงคสมัคร 2 โปรแกรม ตองซื้อเอกสารแนะนําโรงเรียน 2 ฉบับแยกกัน (เวลาสอบตองไมตรงกัน) 
- ดูรายละเอียดการรับสมัครในเลม

หมายเลขโทรศัพท 
038 102255   ฝายประชาสัมพันธ 
038 102233   ฝายระบบ ICT ดูแลดานระบบรับสมัคร 
038 102251   ฝายวิชาการ (ทะเบียน วัดและประเมินผล) 
038 102257   ฝายสํานักงานการเงิน
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คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2566

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1. ประเภทนักเรียนทั่วไป (รับ 70%) 

1.1 อายุ 6 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (เกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560) 
1.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
1.3 มีความประพฤติดี 
1.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ไดอยาง

ใกลชิด 
2. ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข (รับ 10%) 

2.1 อายุ 6 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (เกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
2.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
2.3 มีความประพฤติดี 
2.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ไดอยาง

ใกลชิด 
2.5 มีภูมิลําเนาอยูในตําบลแสนสุข อยางนอย 3 ป (กอนวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 

3. ประเภทนักเรียนที่เปนบุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา  (รับ 10%)
3.1 อายุ 6 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (เกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
3.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน
3.3 มีความประพฤติดี 
3.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ไดอยาง

ใกลชิด
3.5 มีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาของบิดาหรือมารดา (ตามตัวอยางแบบฟอรมหนังสือรับรองบุตรบุคลากร ทางเว็บไซต 

www.st.buu.ac.th/doc) 
4. ประเภทนักเรียนตามขอผูกพันพิเศษ  (รับ 10%)

4.1 อายุ 6 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (เกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
4.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
4.3 มีความประพฤติดี 
4.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ไดอยาง

ใกลชิด 
4.5 มคีณุสมบตัเิพิม่เตมิตามประกาศของโรงเรยีน เรือ่ง “เกณฑการรบันกัเรยีนตามขอผกูพนัพเิศษ” (ประกาศโรงเรยีนสาธติฯ 

ทางเว็บไซต www.st.buu.ac.th/doc)
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หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1. ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. สูติบัตรฉบับจริง และฉบับสําเนา (ถายเอกสาร) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด 
3. ตองมีรูปถายขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครไวดานหลังรูปอยางชัดเจน 
4. คาบริการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ 300 บาท 
5. เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทบุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา 

- ตองมเีอกสารหนังสือรับรองจากผูบงัคบับญัชาของบดิาหรอืมารดา (ตามแบบฟอรมตวัอยางของโรงเรยีน www.st.buu.ac.th) 
มายื่นในวันสมัครดวย 

6. เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข
- ตองมเีอกสารสาํเนาทะเบยีนบานของนกัเรยีน (ถายเอกสาร) พรอมลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอง 1 ชดุ มายืน่ในวนัสมคัรดวย 

**หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเขาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไมรับสมัครทางไปรษณีย 
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รหัสประเภทของการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

1.1 เลือกสมัคร โปรแกรมทั่วไป ระดับประถมศึกษา 

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป 1011 

นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข 1012

นักเรียนที่เปนบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 1013

1.2 เลือกสมัคร โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP)

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป 1021 

นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข 1022

นักเรียนที่เปนบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 1023

1.3 เลือกสมัคร โปรแกรมทั่วไป ระดับประถมศึกษาเปนอันดับ 1 
       และเลือกสมัครโปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) เปนอันดับ 2

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป 1031 

นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข 1032

นักเรียนที่เปนบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 1033

1.4 เลือกสมัครโปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา (JIP) เปนอันดับ 1
 เลือกสมัคร โปรแกรมทั่วไป ระดับประถมศึกษาเปนอันดับ 2

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป 1041 

นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข 1042

นักเรียนที่เปนบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 1043

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วันที่สอบ เวลาที่สอบ รูปแบบ

ทุกโปรแกรม วันเสารที่ 4 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2566

08.30 - 10.40 น. ประเมนิความพรอมและพฒันาการทาง การเรยีนดาน
ทักษะคณิตศาสตร ภาษาไทยและสิ่งแวดลอมทาง
สังคม

10.50-12.30 น. สอบสัมภาษณ
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คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. ประเภทนักเรียนทั่วไป (รับ 70%) 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6

1.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
1.3 มีความประพฤติดี 
1.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

2. ประเภทนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป และ นวัตกรรม ตองมีคุณสมบัติ เพิ่มเติมดังนี้  
(รับ 10% ของประเภททั่วไป) 
2.1 เปนนักเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศปที่ผานมาในกีฬาสาธิตสามัคคี หรือชนะเลิศการแขงขันปที่ผานมา

ในระดับจังหวัดขึ้นไป 
2.2 เปนนักเรียนที่มีอาจารยผูฝกสอนหรือผูควบคุมรับรองวามีความสามารถในดานกีฬา หรือดานศิลปะ หรือดานดนตรี 

นาฏศิลป และ นวัตกรรม
2.3 มีคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ทางเว็บไซต www.st.buu.ac.th/doc

3. ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข (รับ 10%) 
3.1 สําเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาปที ่6 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ( ฉบบัปรบัปรงุ 2560) 

หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
3.3 มีความประพฤติดี 
3.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
3.5 มีภูมิลําเนาอยูในตําบลแสนสุข อยางนอย 3 ป (กอนวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) หรือเปนนักเรียนของโรงเรียนในเขต

พืน้ทีต่าํบลแสนสขุ และถกูเสนอชือ่โดยโรงเรยีน ตามคณุสมบตัทิีโ่รงเรยีนสาธติ “พบิลูบาํเพญ็” มหาวทิยาลยับรูพากาํหนด
4. ประเภทนักเรียนที่เปนบุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา (รับ 10%)

4.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6

4.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน
4.3 มีความประพฤติดี 
4.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
4.5 มีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาของบิดาหรือมารดา (ตามตัวอยางแบบฟอรมหนังสือรับรองบุตรบุคลากร ทางเว็บไซต 

www.st.buu.ac.th) 
5. ประเภทนักเรียนตามขอผูกพันพิเศษ (รับ 10%)

5.1 สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6

5.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
5.3 มีความประพฤติดี 
5.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
5.5 มคีณุสมบัตเิพิม่เตมิตามประกาศของโรงเรยีน เรือ่ง “เกณฑการรบันกัเรยีนตามขอผกูพนัพเิศษ”  (ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ 

ทางเว็บไซต www.st.buu.ac.th/doc)
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หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. เอกสารฉบับจรงิจากโรงเรยีนเดมิ ทีแ่สดงวาสาํเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาปที ่6 หรอืเทยีบเทา หรอืเอกสารจากโรงเรยีนเดิม

ท่ีรับรองวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูชั้นประถมศกึษาปที ่ 6 
และฉบับสําเนา (ถายเอกสาร) พรอมลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอง 1 ชดุ (เอกสารตองยงัไมหมดอายุ)

3. ตองมีรูปถายขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครไวดานหลังรูปอยางชัดเจน 
4. คาบริการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ  ดังนี้

4.1 โปรแกรมทั่วไป 500 บาท
4.2 โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP) 500 บาท
4.3 โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา (SAM) 500 บาท

5. เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทบุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา ตองมีเอกสารเพิ่มเติมมายื่นในวันสมัครดวย ดังนี้
5.1 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาของบิดาหรือมารดา (ตามแบบฟอรมตัวอยางของโรงเรียน www.st.buu.ac.th/doc) 
5.2 สําเนาสูติบัตรที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด

6. เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข 
- ตองมเีอกสารสาํเนาทะเบยีนบานของนกัเรยีน (ถายเอกสาร) พรอมลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอง 1 ชดุ มายืน่ในวนัสมคัรดวย 

7. เฉพาะนกัเรยีนทีส่มคัรประเภทนกัเรยีนทัว่ไปทีม่คีวามสามารถพเิศษดานกฬีา ศลิปะ ดนตร ี นาฏศลิป และ นวตักรรม  (ประกาศ
โรงเรียนสาธิตฯ www.st.buu.ac.th/doc) และตองมีเอกสารเพิ่มเติมมายื่นในวันสมัครดวย ดังนี้
7.1 เอกสารที่แสดงถึงความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และ นวัตกรรม ฉบับจริง และฉบับสําเนา 

(ถายเอกสาร) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
7.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
7.3 เอกสารรับรองวามีความสามารถพิเศษดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และ นวัตกรรมจากอาจารยผูฝกสอน หรือ

ผูควบคุม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.4 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

** ผูสมัครสอบโปรดเตรียมหลักฐานตาง ๆ มาใหครบ ** 
** เฉพาะผูสมคัรประเภทนกัเรยีนทัว่ไปทีม่คีวามสามารถพเิศษดานกฬีา ศลิปะ นาฏศลิป และ นวตักรรม ไมรบัสมคัรทางไปรษณยี**

กรณีสมัครทางไปรษณีย
รับสมัครเฉพาะประเภทนักเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เทานั้น (เฉพาะ รหัส 1101, 1201, 

1301, 4101, 4201, 4301, 4401, 4501) โดยชําระคาสมัครทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจายไปรษณียมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในนาม หัวหนางานการเงินและบัญชี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โดยยึดตราประทับไปรษณีย ภายในวันศุกรที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เปนสําคัญ 
หมายเหตุ 

1. การสมัครจะสมบูรณก็ตอเมื่อโรงเรียนไดรับเอกสารการสมัคร และคาสมัครเรียบรอยแลว 
2. ไมรับสมัครทางไปรษณียในประเภทนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และ นวัตกรรม 

** ผูสมัครสอบโปรดแนบหลักฐานตาง ๆ มาใหครบ **
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รหัสประเภทของการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

1. เลือกสมัคร โปรแกรมทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป และนักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไมไดโควตา                                                         1101                                                                                                                     

นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข                                                                                                       1102

นักเรียนท่ีเปนบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา                                                                             1103

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา, ศิลปะ, ดนตรีและนาฏศิลป)                                                                                                                        1104

นักเรียนที่เปนที่ 1 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข                                                                  1105

นักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไดโควตา                                                                                           1106

2. เลือกสมัคร โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป และนักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไมไดโควตา                                                         1201  

นักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไดโควตา                                                                                            1202

3. เลือกสมัคร โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา (SAM)

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป และนักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไมไดโควตา                                                         1301 

นักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไดโควตา                                                                                            1302
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วันที่สอบ เวลาที่สอบ วิชา

โปรแกรมทั่วไป 

วนัเสารที ่4 กมุภาพนัธ พ.ศ. 
2566

ภาคเชา
09.00 - 12.00 น.

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเนนความสามารถทาง
ภาษา  ( LIP )

ภาคบาย
13.30 - 16.30 น.

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ
( เนนภาษาอังกฤษ)

โปรแกรมเนนความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
( SAM )

ภาคบาย
13.30 - 16.30 น.

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ  
(เนนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร)

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ    
1. กรณีนักเรียนที่เลือกสมัครสอบ 1 โปรแกรม ใหมาสอบตรงตามเวลาในแตละโปรแกรมนั้น
2. กรณีนักเรียนที่เลือกสมัครสอบ 2 โปรแกรม (โปรแกรมทั่วไป และโปรแกรม LIP หรือ SAM) ตองมาสอบใหตรงเวลา

ทั้งภาคเชา และภาคบาย 
3. ผูเขาสอบทกุคนโปรดศกึษาขอปฏบิตัสิาํหรบัผูเขาสอบคดัเลอืกนกัเรยีนใหม โรงเรยีนสาธติ “พบิลูบาํเพญ็” มหาวทิยาลยับรูพา
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คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1. ประเภทนักเรียนทั่วไป (รับ 70%) 

1.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

1.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
1.3 มีความประพฤติดี 
1.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

2. ประเภทนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป และ นวัตกรรม ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้  
(รับ 10% ของประเภททั่วไป) 
2.1 เปนนกัเรยีนทีไ่ดรบัรางวลัชนะเลศิหรอืรองชนะเลศิปทีผ่านมาในกฬีาสาธติสามคัค ีหรอืชนะเลศิการแขงขนัปทีผ่านมาใน

ระดับจังหวัดขึ้นไป 
2.2 เปนนักเรียนที่มีอาจารยผูฝกสอนหรือผูควบคุมรับรองวามีความสามารถในดานกีฬา หรือดานศิลปะ หรือดานดนตรี 

นาฏศิลป และ นวัตกรรม
2.3 มีคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนสาธิตฯ ทางเว็บไซต www.st.buu.ac.th/doc

3. ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข (รับ 10%) 
3.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560) หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
3.3 มีความประพฤติดี 
3.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
3.5 มีภูมิลําเนาอยูในตําบลแสนสุข อยางนอย 3 ป (กอนวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563) 

4. ประเภทนักเรียนที่เปนบุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา  (รับ 10%)
4.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560) หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน
4.3 มีความประพฤติดี 
4.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
4.5 มหีนงัสือรบัรองจากผูบงัคบับญัชาของบดิาหรอืมารดามา (ตามตวัอยางแบบฟอรมหนงัสอืรบัรองบตุรบคุลากร ทางเวบ็ไซต 

www.st.buu.ac.th/doc) 
5. ประเภทนักเรียนตามขอผูกพันพิเศษ (รับ 10%)

5.1 สําเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

5.2 ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 
5.3 มีความประพฤติดี 
5.4 มีผูปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติ และอุปการะดานการศึกษา และการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
5.5 มคีณุสมบัตเิพิม่เตมิตามประกาศของโรงเรยีน เรือ่ง “เกณฑการรบันกัเรยีนตามขอผกูพนัพเิศษ” (ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ 

ทางเว็บไซต www.st.buu.ac.th/doc)
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หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ใบสมัครที่พิมพจากระบบรับสมัครของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. เอกสารฉบับจริงจากโรงเรียนเดิม ที่แสดงวาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา หรือเอกสารจากโรงเรียนเดิม

ที่รับรองวากําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงใหเห็นวากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
และฉบับสําเนา (ถายเอกสาร) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด (เอกสารตองยังไมหมดอายุ)

3. ตองมีรูปถายขนาด 3 x 4 ซม. จํานวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครไวดานหลังรูปอยางชัดเจน 
4. คาบริการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ  ดังนี้

4.1 โปรแกรมทั่วไป 300 บาท
4.2 โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP) 300 บาท
4.3 โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา (SAM) 300 บาท

5. เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทบุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา ตองมีเอกสารเพิ่มเติมมายื่นในวันสมัครดวย ดังนี้
5.1 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาของบิดาหรือมารดา (ตามแบบฟอรมตัวอยางของโรงเรียน www.st.buu.ac.th/doc) 
5.2 สําเนาสูติบัตรที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด

6. เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข 
- ตองมเีอกสารสาํเนาทะเบยีนบานของนกัเรยีน (ถายเอกสาร) พรอมลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอง 1 ชดุ มายืน่ในวนัสมคัรดวย 

7. เฉพาะนกัเรยีนทีส่มคัรประเภทนกัเรยีนทัว่ไปทีม่คีวามสามารถพเิศษดานกฬีา ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป และ นวตักรรม (ประกาศ
โรงเรียนสาธิตฯ www.st.buu.ac.th/doc) และตองมีเอกสารเพิ่มเติมมายื่นในวันสมัครดวย ดังนี้
7.1 เอกสารที่แสดงถึงความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และ นวัตกรรม ฉบับจริง และฉบับสําเนา 

(ถายเอกสาร) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
7.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
7.3 เอกสารรับรองวามีความสามารถพิเศษดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และ นวัตกรรม จากอาจารยผูฝกสอน หรือ

ผูควบคุม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.4 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม

** ผูสมัครสอบโปรดเตรียมหลักฐานตาง ๆ มาใหครบ ** 
** เฉพาะผูสมคัรประเภทนกัเรยีนทัว่ไปทีม่คีวามสามารถพเิศษดานกฬีา ศลิปะ นาฏศลิป และ นวตักรรม ไมรบัสมคัรทางไปรษณยี**

กรณีสมัครทางไปรษณีย
รับสมัครเฉพาะประเภทนักเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เทานั้น (เฉพาะ รหัส 1101, 1201, 

1301, 4101, 4201, 4301, 4401, 4501) โดยชําระคาสมัครทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย สั่งจายไปรษณียมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในนาม หัวหนางานการเงินและบัญชี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โดยยึดตราประทับไปรษณีย ภายในวันศุกรที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เปนสําคัญ 
หมายเหตุ 

1. การสมัครจะสมบูรณก็ตอเมื่อโรงเรียนไดรับเอกสารการสมัคร และคาสมัครเรียบรอยแลว 
2. ไมรับสมัครทางไปรษณียในประเภทนักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และ นวัตกรรม
 

** ผูสมัครสอบโปรดแนบหลักฐานตาง ๆ มาใหครบ **
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รหัสประเภทของการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

1. เลือกสมัคร โปรแกรมทั่วไป  ( อังกฤษ - สังคม ) 

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป และนักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไมไดโควตา                                                         4101                                                                                                                     

นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข                                                                                                       4102

นักเรียนท่ีเปนบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา                                                                             4103

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา, ศิลปะ, ดนตรี นาฏศิลป และนวัตกรรม)                                                                                                                        4104

นักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไดโควตา                                                                                           4105

2. เลือกสมัคร โปรแกรมทั่วไป  ( อังกฤษ - คณิต ) 

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป และนักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไมไดโควตา                                                         4201                                                                                                                     

นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข                                                                                                       4202

นักเรียนท่ีเปนบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา                                                                             4203

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา, ศิลปะ, ดนตรี นาฏศิลป และนวัตกรรม)                                                                                                                        4204

นักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไดโควตา                                                                                           4205

3. เลือกสมัคร โปรแกรมทั่วไป  ( วิทย - คณิต )

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป และนักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไมไดโควตา 4301

นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลแสนสุข                                                                                                       4302

นักเรียนท่ีเปนบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา                                                                             4303

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา, ศิลปะ, ดนตรี นาฏศิลป และนวัตกรรม)                                                                                                                        4304

นักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไดโควตา                                                                                           4305

4. เลือกสมัคร โปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป และนักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไมไดโควตา                                                          4401

นักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไดโควตา                                                                                            4402

5. เลือกสมัคร โปรแกรมเนนความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา (SAM)

ประเภทผูสมัคร รหัส

นักเรียนทั่วไป และนักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไมไดโควตา                                                          4501

นักเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” ที่ไดโควตา                                                                                            4502

***** หมายเหตุ สําหรับนักเรียนที่ประสงคจะสมัคร ทั้งโปรแกรมทั่วไป และโปรแกรมเนนความสามารถทางภาษา (LIP) หรือ 
โปรแกรมเนน ความสามารถทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตร (SAM) นกัเรยีนจะตอง ซือ้เอกสารแนะนาํโรงเรยีน 2 ฉบบัแยกกัน
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วันที่สอบ เวลาที่สอบ วิชา

โปรแกรมทั่วไป ( อังกฤษ - สังคม )

วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2566

ภาคเชา            
09.00 - 12.00 น.

1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมทั่วไป ( อังกฤษ - คณิต )
ภาคเชา            

09.00 - 12.00 น.

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมทั่วไป ( วิทย - คณิต )
ภาคเชา            

09.00 - 12.00 น.

1. คณิตศาสตร
2. วิทยาศาสตร
3. ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมเนนความสามารถทาง
ภาษา ( LIP )

วันอาทิตยที่ 5 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2566

ภาคบาย            
13.30 - 16.30 น.

1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ ( เนนภาษาอังกฤษ )

โปรแกรมเนนความสามารถทาง
วทิยาศาสตรและคณติศาสตร (SAM)

ภาคบาย            
13.30 - 16.30 น.

1. คณิตศาสตร
2. วิทยาศาสตร
3. ภาษาอังกฤษ 
( เนนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร )

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ    
1. กรณีนักเรียนที่เลือกสมัครสอบ 1 โปรแกรม ใหมาสอบตรงตามเวลาในแตละโปรแกรมนั้น
2. กรณนีกัเรยีนทีเ่ลอืกสมคัรสอบ 2 โปรแกรม (โปรแกรมทัว่ไป และโปรแกรม LIP หรอื SAM) ตองมาสอบใหตรงเวลาทัง้ภาคเชา 

และภาคบาย 
3. ผูเขาสอบทกุคนโปรดศกึษาขอปฏบิตัสิาํหรบัผูเขาสอบคดัเลอืกนกัเรยีนใหม โรงเรยีนสาธติ “พบิลูบาํเพญ็” มหาวทิยาลยับรูพา
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1, ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

รายการ วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่

1. จําหนายเอกสารแนะนําโรงเรียน**

จันทรที่ 28 พ.ย. 65 
ถึงอาทิตยที่ 15 ม.ค. 66 
(เวนวันหยุดและวันหยุด

นักขัตฤกษ)

วันจันทร - ศุกร
08.30 - 16.30 น.

ซื้อที่โรงเรียน : งานประชาสัมพันธ, 
ฝายบริหาร, ฝายวิชาการ, 

ฝายประถมศึกษา และฝายมัธยมศึกษา

2. การกรอกขอมูลใบสมัครผานเว็บไซต

อังคารที่ 29 พ.ย. 65 
ถึงอาทิตยที่ 15 ม.ค. 66

ปดระบบกรอกขอมลูและระบบการรบัสมคัร
ในวันที่ 15 ม.ค. 66 เวลา 15.30 น.

www.st.buu.ac.th

3. การรับสมัคร

- รับสมัครทางไปรษณีย *** 29 พ.ย. 65 - 6 ม.ค. 66 ยึดวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ

นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ทุกประเภท เสารที่ 14 ม.ค. 66 09.00 – 15.30 น. อาคารฉลองราชย 50 ป

นักเรียนชั้น ม.4 ทุกประเภท อาทิตยที่ 15 ม.ค. 66 09.00 – 15.30 น. อาคารฉลองราชย 50 ป

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ (ที่นั่งสอบ)

- นักเรียนทุกประเภท พุธที่ 25 ม.ค. 66 08.00 น. เปนตนไป
Log in ในระบบสมคัรหรอืตรวจสอบทาง 

www.st.buu.ac.th

5. การสอบคัดเลือก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกโปรแกรม เสารที่  4 ก.พ. 66 08.30 -12.30 น. อาคารพิบูลบําเพ็ญ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  - โปรแกรมทั่วไป

เสารที่  4 ก.พ. 66 09.00 -12.00 น.
อาคารพิบูลพัฒนา

อาคารฉลองราชย 50 ป

  - โปรแกรม LIP ,  SAM**** เสารที่  4 ก.พ. 66 13.30 -16.30 น. อาคารฉลองราชย 50 ป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
  - โปรแกรมทั่วไป

อาทิตยที่ 5  ก.พ. 66 09.00 -12.00 น.
อาคารพิบูลพัฒนา

อาคารฉลองราชย 50 ป

  - โปรแกรม LIP ,  SAM**** อาทิตยที่ 5  ก.พ. 66 13.30 -16.30 น. อาคารฉลองราชย 50 ป

6. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธฺเขาทดสอบความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา, ศิลปะ, ดนตรี นาฏศิลป และ นวัตกรรม)                        

นกัเรียนท่ีสมคัรโควตาความสามารถพเิศษฯ เสารที่ 4 ก.พ. 66 09.00 น. เปนตนไป www.st.buu.ac.th

7. การทดสอบความสามารถพิเศษ (ดานกีฬา, ศิลปะ, ดนตรี นาฏศิลป และ นวัตกรรม)                        

นักเรียนที่ผานเกณฑที่กําหนด
  - รายงานตัว
  - เขารับการทดสอบความสามารถพิเศษ

อังคารที่ 7 ก.พ. 66
08.30 -09.00 น.
09.00 -12.00 น.

อาคารฉลองราชย 50 ป

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

  - นักเรียนทุกประเภท เสารที่ 18 ก.พ. 66 14.00 น. เปนตนไป www.st.buu.ac.th

9. การรายงานตัว

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกโปรแกรม
เสารที่ 25 ก.พ. 66 09.00 -15.30 น. อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม

โรงเรยีนสาธติ “พบิลูบาํเพญ็” 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทุกโปรแกรม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกโปรแกรม อาทิตยที่ 26 ก.พ. 66 09.00 -15.30 น.

หมายเหตุ
** หากนักเรียนมีความประสงคจะสมัครทั้งโปรแกรมทั่วไปและโปรแกรมเนนความสามารถฯ จะตองซื้อเอกสารแนะนําโรงเรียน 2 ฉบับแยกกัน (เฉพาะนักเรียน ม.1 และ 

ม.4)
*** รับสมัครทางไปรษณียเฉพาะประเภททั่วไปในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เทานั้น 
**** นักเรียน ม.1 และ ม.4 สามารถสมัครสอบไดสูงสุด 2 โปรแกรม ไดแก โปรแกรมทั่วไป และโปรแกรม LIP หรือ SAM เนื่องจากการสอบคัดเลือกโปรแกรม LIP และ

โปรแกรม SAM จัดสอบในเวลาเดียวกัน
 สําหรับนักเรียน ป.1 จะเปนการสมัครแบบเลือกอันดับ ผูสมัครจึงซื้อเอกสารแนะนําโรงเรียนเพียงชุดเดียวเทานั้น
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ข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566

1. ผูเขาสอบตรวจสอบหองสอบ อาคารสอบ เลขที่นั่งสอบ ไดตั้งแตวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. เปนตนไป  
ที่ www.st.buu.ac.th 

2. ผูเขาสอบควรมาถึงสนามสอบกอนเวลาทําการสอบอยางนอย 30 นาที และตองมีบัตรประจําตัวผูเขาสอบ มาแสดงกอนเขา
หองสอบทุกครั้ง 

3. สําหรับผูเขาสอบชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เวลาที่ทําการสอบจริง 
- ประเมินความพรอมและพัฒนาการทางการเรียน เวลา 09.00 - 10.40 น. 
 (โปรดเตรียมดินสอและยางลบมาดวย) 
- สอบสัมภาษณ เวลา 10.50 - 12.30 น. 

4. สําหรับผูเขาสอบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เวลาที่ทําการสอบจริง 
- ภาคเชา เวลา 09.00 - 12.00 น. (เฉพาะนักเรียนที่สมัครโปรแกรมทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา) 
- ภาคบาย เวลา 13.30 - 16.30 น. (เฉพาะนักเรียนที่สมัครโปรแกรม LIP, SAM) 

 หมายเหตุ : อนุญาตใหผูเขาสอบ เขาหองสอบกอนเวลาสอบจริง 30 นาที และเมื่อหมดเวลาสอบแลว กรรมการกลางประจํา 
 สนามสอบจะประกาศใหผูเขาสอบหยุดทําขอสอบ หามผูเขาสอบลุกออกจากที่นั่ง จนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาตให
 ออกจากหองสอบได 

5. สําหรับผูเขาสอบชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหเตรียม ดินสอ และยางลบ มาเทานั้น
6. สําหรับผูเขาสอบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหเตรียมปากกา ดินสอ และยางลบมาดวย เนื่องจากการ

เขียนหัวกระดาษคําตอบและรหัสประจําตัวสอบตองเขียนดวยปากกา สวนการตอบขอสอบตองฝนดวยดินสอดํา 2B เทานั้น
7. หามผูเขาสอบใชไมบรรทัดที่มีสูตรคํานวณ เครื่องคิดเลข นาฬกาคิดเลข และอุปกรณสื่อสารทุกชนิดเขาไปในหองสอบ สําหรับ

ขอสอบที่มีการคํานวณ อนุญาตใหทดเลขหรือคํานวณในตัวขอสอบได
8. ไมอนุญาตใหผูมาสายเกิน 15 นาที เขาหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการดําเนินงาน และผูที่เขา

สอบสายทุกกรณี จะไมไดรับการตอเวลาในการสอบนั้น ๆ 
9. ผูเขาสอบตองมาใหตรงตามวันและเวลาที่ประกาศ หากไมมาตามวันและเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในการสอบ
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
สําหรับนักเรียนที่เข้าศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการ
ป.1 ม.1 ม.4

ทั่วไป JIP ทั่วไป LIP/SAM ทั่วไป LIP/SAM

คาธรรมเนียมเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน ภาคเรียนละ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

คาธรรมเนียมเสริมศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ

------- 15,000 ------- ------- ------- -------

คาธรรมเนียมการจัดการเรียนรู
เพื่อสงเสริม ความสามารถพิเศษ 
LIP/SAM ภาคเรียนละ

------- ------- ------- 20,000 ------- 20,000

คากิจกรรมพิเศษ ภาคเรียนละ 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000

รวม 16,500 31,500 17,000 37,000 17,000 37,000

***คาอาหารกลางวัน 2,500 2,500 3,250 3,250 3,750 3,750

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

รายการ
อ.1

ทั่วไป JIP

คาธรรมเนียม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาคเรียนละ

24,000 24,000

คาธรรมเนยีม เสรมิศกัยภาพทางดานภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนละ

- 15,000

คาขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน คนละ 300 300

คาอาหารกลางวันและอาหารวาง ภาคเรียนละ 5,200 5,200

รวม 29,500 44,500

หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน  ( IEP )

รายการ ทุกชั้น

คาธรรมเนียมการศึกษาและกิจกรรมนักเรียน  ภาคเรียนละ 75,000

คาอาหารกลางวัน ภาคเรียนละ 5,650

รวม 80,650

อางอิงจาก 
- ระเบยีบมหาวทิยาลัยบรูพาวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษา และคาใชจายอืน่ ๆ  จากนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ "พบิลูบําเพ็ญ" 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
- ระเบยีบมหาวทิยาลัยบรูพาวาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศกึษา และคาใชจายอืน่ ๆ  จากนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ "พบิลูบาํเพญ็" 

พ.ศ. 2558 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการเก็บเงินคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" พ.ศ. 2552 
***หมายเหตุ ไมบังคับทานอาหารกลางวันของโรงเรียน



วิสัยทัศน์
“ตนแบบหลักสูตรแหงการเรียนรู อยางมีสวนรวมที่เทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก สูความเปนผูนํา กาวลํ้าความคิด 

ผลิตนวัตกรรม นําสูสากล”

เอกลักษณ์โรงเรียน
“สังคมแหงการเรียนรูอยางมีสวนรวม

โดยใชกิจกรรมและกระบวนการวิจัยเปนฐาน”

อัตลักษณ์ของนักเรียน
“เรียนรูอยางยั่งยืน รับผิดชอบตอสังคม มีแนวคิดแบบนวัตกร”



โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 10131 
โทร. 0 3810 2255 เว็บไซต์ www.st.buu.ac.th
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