
 

 
 

 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  การทดสอบความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 256๖ 
................................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จะจัดทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
ส าหรับนักเรียนและทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ และเพ่ือบริการวิชาการแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
โดยทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1 ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256๕ 
  1.2 ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256๕ 
 2. ระยะเวลาการรับสมัครและการช าระเงิน 
  2.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน 256๕ – 30 พฤศจิกายน 256๕ 
  2.๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน 256๕ – ๑ ธันวาคม 256๕ 
 3. สถานที่สอบถามข้อมูล 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)   
  ที่อยู่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จงัหวัดปัตตานี 94000  
  โทรศัพท ์0 7333 5131 ,0 7331 3396 โทรสาร 0 7333 5131  
  เว็บไซต์ http://satit.psu.ac.th  E-mail address : ictsatit.pnpsu@gmail.com 
 4. ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ฯ 
   นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมด าเนินการการทดสอบความรู้ทางวิชาการ คนละ 
350 บาท โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) หรือช าระผ่านแอปพลิเคชั่น
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY โดยเลือกเมนู “จ่ายบิล” พิมพ์ค้นหาชื่อ/เลขผู้ให้บริการ ใส่รหัสเลขผู้ให้บริการ 
“7043003027” โรงเรียนสาธิตฯ จากนั้น ใส่รหัสลูกค้า/Ref.1 เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ และใส่หมายเลข
อ้างอิง/Ref.2 หมายเลขบัตรประชาชนผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งใส่จ านวนเงิน 350 บาท เมื่อท าตามข้ันตอนครบถ้วนให้
ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการช าระเงิน สามารถช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน 256๕–วันที่ ๑ ธันวาคม 256๕ 
หากผู้สมัครไม่ได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์สอบ  
 5. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร 
  วิธีการสมัครด้วยตนเอง (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) โดยด าเนินการดังนี้ 
  1. ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) http://satit.psu.ac.th เข้าไปที่         
“การทดสอบความรู้ทางวิชาการ” พิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เสร็จแล้วให้ท าการบันทึกข้อมูลการ
สมัคร (save ข้อมูล) แล้วจึงด าเนินการดังนี้ 
 

 
/1.1สั่งพิมพ์ใบสมัคร… 
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1.1 สั่งพิมพ์ใบสมัครออกมาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับ “การเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการ”  
1.2 สั่งพิมพ์ใบช าระเงินออกมาเพ่ือน าไปช าระเงินที่ธนาคาร ฯ ตามจ านวนเงินที่ปรากฏ 

    หมายเหตุ : ก่อนท าการบันทึกข้อมูลการสมัคร (save ข้อมูล) ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เพราะหลังจาก save ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ าหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใด ๆ ได้อีกนอกจาก
การเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว 
    1.3 เมื่อผู้สมัครไปช าระเงินที่ธนาคารแล้ว ธนาคารจะเก็บหลักฐานท่อนล่าง (ส่วนส าหรับธนาคาร) ไว้ส าหรับ
ท่อนบน (ส่วนส าหรับผู้สมัคร) ในกรณี จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY ให้ผู้สมัครสอบเก็บหลักฐานสลิปการโอนเงินเพ่ือ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  

 6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ
ความรู้ทางวิชาการภายในวันที่ 6 มกราคม 2566  ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)     
(บริเวณด้านข้างอาคาร 7) และเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (http://satit.psu.ac.th )  

 7. ก าหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
  7.1 ก าหนดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     วันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 1๕ มกราคม ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

   ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ 

วันเสาร์ที่ 1๔ 
มกราคม 2566 

09.00 - 11.๓0 น. 1๕0 นาท ี SAT 1 

13.00 - 15.00 น. 120 นาท ี SAT 2 
 

 SAT 1  ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
            การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 - ป.6) 
 SAT 2  ความสามารถทางด้านภาษา และความเป็นพลโลก (ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
  สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6) 

  ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ 

วันอาทิตย์ที่ 1๕ 
 มกราคม 2566 

09.00 – 1๑.๓0 น. 1๕0 นาท ี SAT 1 
13.00 – 1๕.00 น. 1๒0 นาท ี SAT 2 

 

                   /SAT ๑ ความสามารถทางด้าน …… 
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SAT 1  ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 
           การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓)  
SAT 2  ความสามารถทางด้านภาษา และความเป็นพลโลก (ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓) 

 7.2 สนามสอบคัดเลือก 
      สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  

 
 

 7.3 หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ 
  ผู้สมัครทีม่ีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการ ในวันสอบให้น าบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตร
ประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายนักเรียนที่หน่วยราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ 

 7.4 ในวันสอบ 
 ผู้สมัครสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 

 7.5 การตรวจข้อสอบ 
  โรงเรียนสาธิตฯ จะตรวจข้อสอบฯ ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายค าตอบในกระดาษค าตอบต้อง
ใช้ดินสอด าชนิด 2B เท่านั้น ยกเว้นในการเขียนชื่อ – นามสกุล และเลขประจ าตัวสอบ วิชาที่สอบและห้องสอบบนหัว
กระดาษค าตอบให้เขียนด้วยปากกา ดังนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมปากกา ดินสอด าชนิด 2B และยางลบ (ห้ามใช้น้ ายา
ลบค าผิดโดยเด็ดขาด)  

 8. การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
 8.1 ผู้สมัครฯ ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกแผนการเรียนจะต้องเข้าทดสอบความรู้ทาง
วิชาการครบทั้ง 2 วิชา คือ SAT 1 และ SAT 2 จึงประกาศผลการทดสอบฯ 
 8.2 การประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี
การศึกษา 2565 ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 256๖ โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ทาง
วิชาการได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.psu.ac.th และโรงเรียนสาธิตฯจะประกาศรายชื่อผู้ท าคะแนนได้
สูงสุดใน 10 อันดับแรก ของแต่ระดับพร้อมมอบเกียรติบัตร 
      หมายเหตุ   การทดสอบความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางวิชาการส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น ผู้สมัครไม่สามารถ
ใช้ผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ ได ้ผู้เข้าสอบที่ท าคะแนนได้สูงสุด 10 
อันดับแรกในระดับชั้น ม.1 และ ม.๔ จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะศึกษาศาสตร์ 

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   26    สงิหาคม พ.ศ. 256๕ 
               
 
 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง)  
                      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 


