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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การทดสอบความรู้ทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดทดสอบความรู้ทางวิชาการ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียม
ความพร้อมทางวิชาการสาหรับนักเรียน และทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ และเพื่อบริการวิชาการแก่
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโดยทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
2. กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560
สถานที่สอบถามข้อมูล
1. โรงเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์
0-7333-5131 ,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131
เว็บไซต์
http://satit.pn.psu.ac.th E-mail address satitpsupn@gmail.com
ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ฯ
นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมดาเนินการการทดสอบความรู้ทางวิชาการ คนละ
350 บาท โดยชาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน
2560 – 12 พฤศจิกายน 2560 หากผู้สมัครไม่ได้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ ไม่มี
สิทธิ์สอบ
วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) โดยดาเนินการดังนี้
1. ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th เข้าไปที่ “การทดสอบความรู้ทาง
/

วิชาการ ปีการศึกษา 2561…

-2วิชาการ ปีการศึกษา 2561 ”พิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เสร็จแล้วให้ทาการบันทึกข้อมูลการ
สมัคร (save ข้อมูล) แล้วจึงดาเนินการดังนี้
1.1 สั่งพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับ “การเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการ”
1.2 สั่งพิมพ์ใบชาระเงินออกมาเพื่อนาไปชาระเงินที่ธนาคาร ฯ ตามจานวนเงินที่ปรากฏ
หมายเหตุ: ก่อนทาการบันทึกข้อมูลการสมัคร (save ข้อมูล) ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เพราะหลังจาก save ข้อมูลแล้วผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้าหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใด ๆ
ได้อีกนอกจากการเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว
1.3 เมื่อผู้สมัครไปชาระเงินที่ธนาคารแล้วธนาคารจะเก็บหลักฐานท่อนล่าง (ส่วนสาหรับธนาคาร) ไว้
สาหรับท่อนบน (ส่วนสาหรับผู้สมัคร) ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการ
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ (บริเวณด้านข้างอาคาร 7) และเว็บไซต์
โรงเรียนสาธิตฯ (http://satit.pn.psu.ac.th)
กาหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
1. กาหนดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
- ชั้นประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.50 น.
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.40 น.
ตารางสอบชั้นประถมศึกษา
วันที่

เวลา
08.30 - 10.00 น.
วันเสาร์ที่ 2 10.10 – 10.50 น.
ธันวาคม 2560 11.00 – 11.40 น.
13.00 – 14.00 น.
14.10 – 14.50 น.

90 นาที
40 นาที
40 นาที
60 นาที
40 นาที

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

เนื้อหาที่สอบ
ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐาน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้น
ป.4 – ป.6

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
วันที่

เวลา
08.30 - 10.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 3 10.10 – 11.10 น.
ธันวาคม 2560 13.00 – 14.00 น.
14.10 – 15.40 น.
/

90 นาที
60 นาที
60 นาที
90 นาที

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่สอบ
ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐาน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น…

-3ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนศิลปศาสตร์
วันที่

เวลา
08.30 -10.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 3 10.10 –11.10 น.
ธันวาคม 2560 13.00 –14.00 น.
14.10 –15.10 น.

90 นาที
60 นาที
60 นาที
60 นาที

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

เนื้อหาที่สอบ
ครอบคลุมเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐาน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3

2. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการในวันสอบให้นาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน
หรือบัตรอื่นๆที่มีรูปถ่ายนักเรียนที่หน่วยราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ
3. ในวันสอบ
ผู้สมัครสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
4. การตรวจข้อสอบ
โรงเรียนสาธิตฯ จะตรวจข้อสอบ ฯ ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายคาตอบในกระดาษคาตอบต้องใช้
ดินสอดาชนิด 2B หรือ BB หรือ เบอร์ 2 เท่านั้น ยกเว้นในการเขียนชื่อ–นามสกุลและเลขประจาตัวสอบวิชาที่สอบ
และห้องสอบบนหัวกระดาษคาตอบให้เขียนด้วยปากกาดังนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมปากกาดินสอดาชนิด 2B หรือ
BB หรือเบอร์ 2 และยางลบ (ห้ามใช้น้ายาลบคาผิดโดยเด็ดขาด)
การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
1. ผู้สมัครฯ จะต้องเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการครบทุกวิชา จึงประกาศผลการทดสอบฯ ดังนี้
1.1 ชั้นประถมศึกษา จานวน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์) จานวน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียนศิลปศาสตร์) จานวน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
2. การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจาปี
การศึกษา 2561 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ทาง
วิชาการได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ (http://satit.pn.psu.ac.th) และโรงเรียนสาธิตฯจะประกาศรายชื่อผู้ทา
คะแนนได้สูงสุดใน 10 อันดับแรก ของแต่ระดับ พร้อมมอบเกียรติบัตร
/หมายเหตุ...

-4หมายเหตุ การทดสอบความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางวิชาการสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เท่านั้น นักเรียนไม่
สามารถใช้ผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
อาไพวรรณ สุภาพวานิช
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาไพวรรณ สุภาพวานิช )
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สาเนาถูกต้อง
ธารีรัตน์
(นางธารีรัตน์ เผ่าจินดา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ

ธารีรัตน์
ธเนศ

ร่าง/พิมพ์
ตรวจ/ทาน

