
(ส าเนา) 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ าปีการศึกษา 2561 
--------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้า
ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนนักเรียนที่ต้องการรับ 
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

1.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป    จ านวนประมาณ 70  คน 
1.2 ประเภทสวัสดิการ     จ านวนประมาณ 50  คน 
     1.2.1 บุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ 

องค์กรราชการชุมชน จ านวนประมาณ 30  คน 
     1.2.2 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ  จ านวนประมาณ 10  คน 
     1.2.3 นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ  จ านวนประมาณ 10  คน 

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
2.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป 
     2.1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จ านวนประมาณ 40  คน 
     2.1.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  จ านวนประมาณ 30  คน 
     2.1.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน   จ านวนประมาณ 10  คน 
     2.1.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น  จ านวนประมาณ 10  คน 
     2.1.5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - มลายู  จ านวนประมาณ 10  คน 
2.2 ประเภทนักเรียนไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
     2.2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  จ านวนประมาณ 40  คน 
     2.2.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  จ านวนประมาณ   5  คน 

  2.3 ประเภทสวัสดิการ 
    2.3.1 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  จ านวนประมาณ   2  คน 
    2.3.2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน   จ านวนประมาณ   2  คน 
    2.3.3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น  จ านวนประมาณ   2  คน 
    2.3.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - มลายู  จ านวนประมาณ   2  คน 

 /คุณสมบัติของผู้สมัคร... 
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คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือส าเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินัย 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 2.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
          2.2 กรณีนักเรียนไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และต้องมีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านของจังหวัดปัตตานียะลาสตูลสงขลาและนราธิวาสอย่างน้อย  
1 ปีการศึกษา (ต้องย้ายเข้ามาก่อน 16 พฤษภาคม 2560)  
 2.3 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 2.4 เป็นผู้มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินัย 
ระยะเวลาการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
 รับสมัครตั้งแต่ วันที ่1 กันยายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 
ระยะเวลาการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ 
 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ  ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  2560 – 12  พฤศจิกายน 2560 
สถานที่สอบถามข้อมูล 
 1. โรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของจังหวัดที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่  

 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ที่อยู่       181 ถนนเจริญประดิษฐ์ต าบลรูสะมิแลอ าเภอเมืองจังหวัดปัตตานี94000  
  โทรศัพท์   0-7333-5131 ,0-7334-8527  
  โทรสาร    0-7333-5131  
  เว็บไซต์    http://satit.pn.psu.ac.th  
  E-mail address satitpsupn@gmail.com 

ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ 
 นักเรียนที่สมัคร สอบทุกคนต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ  คนละ 350 บาท โดยช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) ระหว่าง 1  กันยายน  2560 – 12 พฤศจิกายน 
2560 หากผู้สมัครไม่ได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์สอบ  
                               

                                                                                      / วิธีการและรายละเอียดการสมัคร... 
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วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
  

 วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯhttp://satit.pn.psu.ac.th เข้าไปที่ “การสอบคัดเลือกม.1 และ
ม.4 ปีการศึกษา 2561” พิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เสร็จแล้วให้ท าการบันทึกข้อมูลการสมัคร 
(save ข้อมูล) แล้วจึงด าเนินการดังนี้ 
     1.1 สั่งพิมพ์ใบสมัครออกมาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับการสอบคัดเลือก  
              1.2 สั่งพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัครสอบออกมาเพ่ือน าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์  (ทุกสาขา)  

 

หมายเหตุ:  
 ก่อนท าการบันทึกข้อมูลการสมัคร ( save ข้อมูล) ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพราะ
หลังจาก save ข้อมูลแล้วผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ าหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใดๆได้อีกนอกจาก
การเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว 
     1.3 เมื่อผู้สมัครไปช าระเงินที่ธนาคารแล้วธนาคารจะเก็บหลักฐานท่อนล่าง(ส่วนส าหรับธนาคาร)ไว้
ส าหรับท่อนบน (ส่วนส าหรับผู้สมัคร) ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 

 2.ให้ผู้สมคัรตรวจสอบคณุสมบตัขิองตนเองให้ครบถ้วนวา่มีสิทธ์ิสมคัรสอบหรือไม่  
    2.1 หากโรงเรียนสาธิตฯตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการ
สอบคัดเลือกฯไม่ว่ากรณีใดๆและหากผ่านการคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าเรียน 
    2.2 หากโรงเรียนสาธิตฯ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน (ไม่ได้จบการศึกษา หรือไม่ได้
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ได้จบการศึกษา 
หรือไม่ได้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ทางโรงเรียนฯ
จะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2560ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ ( http://satit.pn.psu.ac.th) และบอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตฯ (บริเวณด้านข้างอาคาร 7) 
  

ก าหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกฯ 
1. ก าหนดการสอบคัดเลือกฯ 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 วันเสาร์ที ่2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.50 น.  
 - ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 วันอาทิตย์ที ่3  ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -15.40 น.  
 
                           /ตารางสอบ... 
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ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ เนื้อหาที่สอบ 
 

วันเสาร์ที่ 2
ธันวาคม 2560 

08.30  - 10.00 น. 90 นาที คณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย  ระดับชั้น 
ป.4 – ป.6 

10.10 – 10.50 น. 40 นาที สังคมศึกษา 
11.00 – 11.40 น. 40 นาที ภาษาอังกฤษ 
13.00 – 14.00 น. 60 นาที วิทยาศาสตร์ 
14.10 – 14.50 น. 40 นาที ภาษาไทย 

 

 

             

 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์) 
 

 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ เนื้อหาที่สอบ 
 

วันอาทิตย์ท่ี 3
ธันวาคม 2560 

08.30 - 10.00  น. 90 นาที คณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

10.10 – 11.10 น. 60 นาที ภาษาไทย 
13.00 – 14.00 น. 60 นาที ภาษาอังกฤษ 
14.10 – 15.40 น. 90 นาที วิทยาศาสตร์ 

 
 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  แผนการเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ–คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ–
ภาษาจีน,  

 

     ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น, และภาษาอังกฤษ – ภาษามลายู) 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ เนื้อหาที่สอบ 
 

วันอาทิตย์ท่ี 3
ธันวาคม 2560 

08.30 - 10.00 น. 90 นาที คณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษาระดับชั้น ม.1 – ม.3 

10.10 – 11.10 น. 60 นาที ภาษาไทย 
13.00 – 14.00 น. 60 นาที ภาษาอังกฤษ 
14.10 – 15.10 น. 60 นาที สังคมศึกษา 

 
 
                   /2. หลักฐาน… 
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2. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 
  นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันสอบให้น าบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ 
ที่มีรูปถ่ายนักเรียนที่หน่วยราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ  

3. ในวันสอบ 
            ผู้สมัครสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่หากเป็นนักเรียนที่จบ
การศึกษาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้แต่งกายสุภาพ 

4. การตรวจข้อสอบ 
 โรงเรียนสาธิตฯ จะตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายค าตอบในกระดาษค าตอบต้องใช้
ดินสอด าชนิด 2B  
หรือ BB  หรือเบอร์ 2 เท่านั้นยกเว้นในการเขียนชื่อ–นามสกุลและเลขประจ าตัวสอบวิชาที่สอบและห้องสอบบน
หัวกระดาษค าตอบให้เขียนด้วยปากกาดังนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมปากกาดินสอด าชนิด  2B หรือ BB หรือเบอร์ 2 
และยางลบ(ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด)  
การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สถานที่ต่อไปนี้ 
 - เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th  

 - บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน (บริเวณด้านข้างอาคาร 7 โรงเรียนสาธิตฯ)     
 

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 
 ผู้ที่สอบได้ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้หากไม่รายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ตามวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
การมอบตัวนักเรียน 
 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตฯ 
ปีการศึกษา 2561 ต้องมอบตัวเข้าเรียนโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ท าสัญญามอบตัวใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยจัดเป็น  2 ช่วงเวลา ดังนี้       
    - ช่วงเช้า เวลา  09.00 - 12.00 น.  
    - ช่วงบ่ายเวลา  13.00 - 16.00 น.  
    สถานที่  : ห้องประชุมชั้น  4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ าเภอเมืองจังหวัด
ปัตตานี หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
 ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตฯ จะจัดให้มีการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐานค่ายเตรียมความพร้อมในการเรียนเพื่อ
สร้างความ คุ้นเคยและความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ซึ่งทางโรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
                /2. ในวันมอบตัว... 



-6- 
 

 2. ในวันมอบตัวให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ หาก
เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ ให้แต่งกายสุภาพ  
 3. หลักฐานการมอบตัว 
     3.1 ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
     3.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
     3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดามารดาและของนักเรียน 
     3.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาและของนักเรียน 
          4. หลักฐานการศึกษา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
      4.1 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1: ป) และแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน
หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการเรียน) ปีการศึกษา 2560 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
      4.2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1: บ) และแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน
หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใบรับรองผลการเรียน) ปีการศึกษา 2560 
      4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านเฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนไทยมุสลิม 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
      4.4  ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาท่ีผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่     
           5.  นโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      5.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ AYC  
      5.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการครอบครัว
อุปถัมภ์ของศอ.บต.  
 
            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
           ประกาศ ณ วันที่   31   สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
 
                         (ลงชื่อ)  อ าไพวรรณ  สุภาพวานิช 
                                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าไพวรรณ  สุภาพวานิช)  
             รองคณบดีฝา่ยบณัฑิต วิจยั และวิเทศสัมพันธ์ รกัษาการแทน 
                                                                                  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
                ส าเนาถูกตอ้ง 
                   ธารรีัตน ์
         (นางธารีรัตน์  เผ่าจินดา) 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ       ธารีรัตน์       ร่าง/พิมพ์ 
               ธเนศ     ตรวจ/ทาน 




