SEPT คืออะไร?
SEPT ยอมาจาก Silpakorn English Proficiency Test คือการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และผูที่สนใจเขา ศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร SEPT เปนแบบทดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําขึ้นเพื่อวัด
ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งวัดทักษะทางดานการฟง การอาน และการเขียน
ทําไมถึงตองมี SEPT
เนื่องจากตองการพัฒนาการสอบภาษาอังกฤษใหเปนมาตรฐาน ซึ่งผลการสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษนี้ สามารถนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปในการสอบคัดเลือก โดย
จะใชผลการสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษนี้ แทน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอั งกฤษ
ตามเกณฑที่กําหนดสามารถใชเปนหลักฐานยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศได
การสมัคร
ผูสนใจสมัครสอบเขาไปลงทะเบียนสมัครออนไลน ที่ www.sept.su.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ระบุ และพิมพใบแจงการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 400 บาท และชําระเงินที่ธนาคารทหารไทย
ทุ ก สาขา และหรื อ ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพฯ และนครปฐม ภายในวั นที่ กํ า หนดของแต ล ะรอบการสอบ
การชําระเงินคาสมัครนอกจากชวงเวลาที่ระบุในแตละรอบจะถือวาการสมัครเปนโมฆะ ผูสมัครไมสามารถขอรับ
เงินคาสมัครคืนหรือเลื่อนรอบการสอบหรือโอนเงิน/สิทธิ์ใหผูอื่นเขาสอบแทนได
 ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผู ส มั ค รสอบที่ ล งทะเบี ย นและชํ า ระเงิ น ค า สมั ค รแล ว สามารถตรวจสอบรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ส อบได ที่
www.sept.su.ac.th ภายใน 3 วันทําการ
 ประกาศสถานที่สอบ
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศสถานที่สอบทาง www.sept.su.ac.th กอนวันสอบ 1 วันทําการ ทั้งนี้
สถานที่สอบจะเปนไปตามที่ผูสมัครเลือกเมื่อลงทะเบียนสมัครสอบ (กรุงเทพฯ หรือนครปฐม) ซึ่งไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบภายหลังการลงทะเบียนได
 ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต www.sept.su.ac.th โดยใหผูสมัครสอบ login เขาสูระบบเพื่อ


ตรวจสอบและพิมพผลคะแนนดวยตนเอง หลังจากวันสอบประมาณ 2 สัปดาห

SEPT: SILPAKORN ENGLISH PROFICIENCY TEST IS THE ENGLISH PROFICIENCY TEST
DEVELOPED BY COOPERATION BETWEEN GRADUATE SCHOOL AND TEACHERS OF SILPAKORN
UNIVERSITY, MEASURE YOUR ABILITY TO USE ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES IN LISTENING,
READING AND WRITING. THE TEST IS APPROPRIATE FOR ACADEMIC ADMISSIONS FOR GRADUATE
STUDENTS AND PERSON WHO INTERESTED TO TEST.
SEPT OVERVIEW
SECTION
LISTENING
READING
WRITTEN EXPRESSION
-

ITEMS
30 ITEMS
70 ITEMS

TIME PERIOD

TEST TIME

DOOR OPEN

DOOR CLOSE

150 MINUTES

09.10-11.40 AM

09.00 AM

09.10 AM

Total Score 100 points
Score are valid for 2 years after the test date
Not allowed enter the examination room after 10.00 AM.
Allowed to leave the test room 30 minutes before time finished.

ONLINE REGISTRATION
- Register at www.sept.su.ac.th If you already have an account, you can login by
using passport no. and password on the login panel.
Pay fees
- Applicant must bring registration report to a bank to pay fees (400 baths). At
Thai Military Bank, Kasikorn Bank, Bank of Ayudhya Public Company Limited and
Counter of Graduate School, Silpakorn University.

RESULT ANNOUCEMENT
- You can check the result online on our website at www.sept.su.ac.th
(use your personal account for check and print your result)
RULES AND REGULATIONS
1. Applicants must bring proof of identity: National ID CARD (for THAI applicant) or
PASSPORT (for Foreigners applicant)
- be an Original document
- be an Valid; expired documents are not acceptable
2. Applicants must bring 2B pencils, an eraser and a pen to the test room
3. All personal belongings are put in front or behind the test room. Not allowed put with
applicants during test.
4. All electronic devices (including mobile phone, digital watches, calculators etc.) are
prohibited to take in the test room.
5. The Graduate School is not responsible for lost, stolen or misplaced personal items.
6. At the end of the exam you must bring answer sheet and test to the invigilators.
7. If you cheat or give evidence of an attempt to cheat, you will be blacklisted and will
not be allowed to take the test again
8. Dress Code: Smart Casual (No jeans, leggings, tights, short skirts, sandals, flip flops)

