
 
 

(ส าเนา) 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง  การทดสอบความรูท้างวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 
--------------------------------------------------- 

 

  ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะจัดทดสอบความรู้ทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ส าหรับนักเรียน และทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ และเพื่อบริการวิชาการแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
โดยทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2559 
 2. ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ระยะเวลาการรับสมัคร 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 17 ตุลาคม 2559  – 30  พฤศจิกายน 2559 
 
 

สถานที่สอบถามข้อมูล 
 1. โรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู ่

 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของจังหวัดที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู ่
 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
  ที่อยู่ 181 ถนนเจริญประดิษฐต์ าบลรสูะมิแลอ าเออเมืองจังหวัดปัตตานี 94000  
  โทรศัพท ์0-7333-5131 ,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131  
  เว็บไซต์ http://satit.pn.psu.ac.th E-mail address satitpsupn@gmail.com 
 

ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ฯ 
   นักเรียนท่ีสมัครสอบทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนยีมการทดสอบความรู้ทางวิชาการ  คนละ  350  บาท  โดยช าระ
คา่ธรรมเนียม การสมคัรสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) ระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 
หากผู้สมัครไมไ่ด้ช าระเงินอายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ ไม่มสีิทธ์ิสอบ 
 

วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
 วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง (ผ่านระบบอินเทอร์เนต็เท่าน้ัน) โดยด าเนินการดังนี ้
 1. ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ  http://satit.pn.psu.ac.th เข้าไปท่ี “การทดสอบความรู้ทางวิชาการ   
ปีการศึกษา 2560”  พิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบรูณ์ เสร็จแล้วให้ท าการบันทึกข้อมลูการสมัคร (save ข้อมูล) แล้ว 
จึงด าเนินการดังนี ้

1.1 สั่งพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับ “การเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการ”  
 
                                                                                        /1.2 สั่งพิมพ์ใบช าระเงินออกมา… 
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               1.2  สั่งพิมพ์ใบช าระเงินออกมาเพื่อน าไปช าระเงินท่ีธนาคาร ฯ ตามจ านวนเงินที่ปรากฏ 

 หมายเหตุ: ก่อนท าการบันทึกข้อมูลการสมัคร (save ข้อมูล) ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะ
หลังจาก  save  ข้อมูลแล้วผูส้มัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ าหรือเข้าไปแก้ไขข้อมลูการสมคัรใดๆไดอ้ีกนอกจากการเข้าไป 
สั่งพิมพ์  ใบสมัครได้เพียงอย่างเดยีว 

           1.3 เมื่อผูส้มคัรไปช าระเงินท่ีธนาคารแล้วธนาคารจะเก็บหลักฐานท่อนล่าง(ส่วนส าหรับธนาคาร) ไวส้ าหรับท่อนบน 
(ส่วนส าหรับผูส้มัคร) ให้ผู้สมัครเกบ็ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจ์ะประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการในวันท่ี  
9  ธันวาคม  2559  ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ  (บริเวณด้านข้างอาคาร 7)  และเว็บไซตโ์รงเรียนสาธิตฯ 
(http://satit.pn.psu.ac.th)  
 

ก าหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
 1. ก าหนดการทดสอบความรูท้างวิชาการ 
    -  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 วันเสาร์ที ่17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 14.50 น.  
    -  ช้ันมัธยมศึกษาปีที  2 วันอาทิตยท์ี ่18 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30  -15.40 น.  

 

ตารางสอบชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 
วันที ่ เวลา วิชาท่ีสอบ เนื้อหาที่สอบ 

 
 

วันเสาร์ที่ 17
ธันวาคม 2559 

08.30 – 10.00 น. 90 นาที คณิตศาสตร ์ ครอบคลมุเนื้อหาตามสาระการเรยีนรู้ 
รายวิชาพื้นฐาน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษา ฯ อาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
อาษาไทยระดับชั้น ป.4 – ป.6 

10.10 – 10.50 น. 40 นาที สังคมศึกษา 
11.00 – 11.40 น. 40 นาที อาษาอังกฤษ 
13.00 – 14.00 น. 60 นาที วิทยาศาสตร ์
14.10 – 14.50 น. 40 นาที อาษาไทย 

 

ตารางสอบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

วันที ่ เวลา วิชาท่ีสอบ เนื้อหาที่สอบ 

 

วันอาทิตย์ท่ี 18
ธันวาคม 2559 

08.30 -- 10.00 น. 90 นาที คณิตศาสตร ์ ครอบคลมุเนื้อหาตามสาระการเรยีนรู้ 
รายวิชาพื้นฐาน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ 
อาษาไทย  อาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

10.10 – 11.10 น. 60 นาที อาษาไทย 
13.00 – 14.00 น. 60 นาที อาษาอังกฤษ 
14.10 – 15.40 น. 90 นาที วิทยาศาสตร ์

 

ตารางสอบชั้นมัธยมศกึษาปีที ่2 แผนการเรียนศิลปศาสตร์ 

วันที ่ เวลา วิชาท่ีสอบ เนื้อหาที่สอบ 

 

วันอาทิตย์ท่ี 18
ธันวาคม 2559 

08.30 – 10.00 น. 90 นาที คณิตศาสตร ์ ครอบคลมุเนื้อหาตามสาระการเรยีนรู้ 
รายวิชาพื้นฐาน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์ 
อาษาไทย  อาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

10.10 – 11.10 น. 60 นาที อาษาไทย 
13.00 – 14.00 น. 60 นาที อาษาอังกฤษ 
14.10 – 15.10 น. 60 นาที สังคมศึกษา 

 

                                              2. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ... 



      - 3 - 
 
2. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 
 นักเรียนท่ีมสีิทธ์ิเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการในวันสอบให้น าบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ
ที่มีรูปถ่ายนักเรียนท่ีหน่วยราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานก่อนเขา้ห้องสอบ 
3. ในวันสอบ   
            ผู้สมัครสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู ่
4. การตรวจข้อสอบ 
 โรงเรียนสาธิตฯ จะตรวจข้อสอบ ฯ ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายค าตอบในกระดาษค าตอบต้องใช้ดินสอด าชนิด 
2B  หรือ BB หรือ เบอร ์2  เท่านั้นยกเว้นในการเขียนช่ือ – นามสกลุและเลขประจ าตัวสอบวิชาที่สอบและห้องสอบบนหัว
กระดาษค าตอบให้เขียนด้วยปากกาดังน้ันนักเรียนจะต้องเตรียมปากกาดินสอด าชนิด 2B หรือ BB หรือเบอร ์2 และยางลบ (ห้าม
ใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด)  
 

การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
 1. ผู้สมัครฯ จะต้องเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการครบทุกวิชา จึงประกาศผลการทดสอบฯ ดังนี ้
    1.1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และอาษาไทย 
               1.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์)  จ านวน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์  อาษาไทย อาษาอังกฤษ 
และวิทยาศาสตร ์
               1.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  (แผนการเรียนศลิปศาสตร์) จ านวน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์  อาษาไทย อาษาอังกฤษ และ
สังคมศึกษา 
 2. การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2560 อายในวันที ่25 มกราคม 2560 โดยผูส้มัครสอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
ได้ที่เว็บไซต์โรงเรยีนสาธติฯ(http://satit.pn.psu.ac.th)และโรงเรียนสาธิตฯจะประกาศรายชื่อผู้ท าคะแนนไดสู้งสุดใน 10 อันดับ
แรก ของแต่ระดับ พร้อมมอบเกียรติบัตร 
 
 

     หมายเหตุ   การทดสอบความรู้ทางวิชาการในครั้งน้ีเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  และทดสอบความรู้
ความสามารถทางวิชาการส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เท่านั้น นักเรียนไม่สามารถใช้ผล
การทดสอบความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ 
 
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                        ประกาศ  ณ วันท่ี 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 

   

       (ลงช่ือ)              เอกรินทร์  สังข์ทอง 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง)  

                    คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
                ส าเนาถูกต้อง 
 
         (นางธารีรัตน์   เผ่าจินดา) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ             ธารีรัตน์     ร่าง/พิมพ ์
                  ธเนศ     ตรวจ/ทาน 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


