
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 256๖ 

................................................................ 

  ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จะด าเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 256๖  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จ ำนวนนักเรียนที่ต้องกำรรับ 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ๑๒๐  คน 
1. ประเภทนักเรียนทั่วไป   ๗๐  คน 
2. ประเภทนักเรียนสวัสดิการ 50  คน 
     ๒.๑ บุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรชุมชน 30  คน 
     ๒.2 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ   10  คน 
     ๒.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 10  คน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ๑๒๕ คน 
1.  ประเภทนักเรียนทั่วไป  ๘๐ คน 
๒.  ประเภทนักเรียนไทยมุสลิม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  
     อิสลาม 

๔๐ คน 

๓.  ประเภทนักเรียนสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรชุมชน ๕ คน 
หมำยเหตุ : หลักสูตรเสริมสมรรถนะ 6 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ (๑) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (๒) ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี (๓) ด้านเศรษฐศาสตร์และผู้ประกอบการ (๔) ด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  (๕) ด้านภาษาและการ 
สื่อสาร  (๖) ดา้นสนุทรียะและการสร้างสรรค ์

  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
     1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๕ หรือส าเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
     2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย 
 

 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
     1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๕ หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
       2. กรณีนักเรียนไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใน 5 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้และต้องมีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านของจังหวัดปัตตานียะลา สตูล สงขลา และนราธิวาส อย่าง
น้อย 1 ปีการศึกษา (ต้องย้ายเข้ามาก่อน 16 พฤษภาคม 256๕) 

 
    / กรณีนักเรียนจากโรงเรียน …. 
 



-๒- 
 

       ๓. กรณีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จ 
การศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
      ๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย 
 

๓. ระยะเวลำกำรสมัครสอบคัดเลือกฯ และกำรช ำระเงิน 
  ๓.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยำยน 256๕ – 30 พฤศจิกำยน 256๕ 
  ๓.๒ การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบฯ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยำยน 256๕ - 1 ธันวำคม 256๕ 
                                                                                        

๔. สถำนที่สอบถำมข้อมูล    

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)   
 ที่อยู่ 181  ถนนเจริญประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 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 

๕. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบคัดเลือกฯ 

  นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ คนละ  350 บาท                 
โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) หรือช าระผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารไทย
พาณิชย์  SCB EASY โดยเลือกเมนู  “จ่ำยบิล”  พิมพ์ค้นหาชื่อ/เลขผู้ ให้บริการ ใส่รหัสเลขผู้ ให้บริการ 
“7043003027 “ โรงเรียนสาธิตฯ จากนั้น ใส่รหัสลูกค้ำ/Ref.1 เลขประจ ำตัวผู้สมัครสอบ และใส่หมำยเลข
อ้ำงอิง/Ref.2 หมำยเลขบัตรประชำชนผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งใส่จ ำนวนเงิน 350 บำท เมื่อท าตามขั้นตอน
ครบถ้วนให้ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการช าระเงิน สามารถช าระเงินได้ตั้งแต่วันที ่๕ กันยำยน  256๕ – วันที่ 
๑ ธันวำคม 256๕  หากผู้สมัครไม่ได้ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์สอบ  
 

๖. วิธีกำรและรำยละเอียดกำรสมัคร 
 วิธีกำรสมัคร สมัครด้วยตนเอง (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.psu.ac.th เข้าไปที่ “การสอบคัดเลือก ม.1 และ   
ม.4 ปีการศึกษา 256๕” พิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เสร็จแล้วให้ท าการบันทึกข้อมูลการสมัคร 
(save ข้อมูล) แล้ว จึงด าเนินการดังนี้ 
   1.1 สั่งพิมพ์ใบสมัครออกมาเพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับการสอบคัดเลือก  
   1.2 สั่งพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัครสอบออกมาเพ่ือน าไปช าระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกสาขา) 
  หมำยเหตุ : ก่อนท าการบันทึกข้อมูลการสมัคร (save ข้อมูล) ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลเพราะหลังจาก save ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ าหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใด ๆ ได้อีก 
นอกจากการเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว 
  1.3 เมื่อผู้สมัครไปช าระเงินที่ธนาคารแล้วธนาคารจะเก็บหลักฐานท่อนล่าง (ส่วนส าหรับธนาคาร) ไว้ส าหรับ
ท่อนบน (ส่วนส าหรับผู้สมัคร) ในกรณี จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY ให้ผู้สมัครสอบเก็บหลักฐานสลิปการโอนเงิน
เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 

 

                   /๒. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติ …. 

 

      



-๓- 
 

 2. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วนว่ามีสิทธิ์สมัครสอบหรือไม่ 
     2.1 หากโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และหากผ่านการคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าเรียน      

      2.2 หากโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน (ไม่ได้จบ
การศึกษา หรือไม่ได้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หรือไม่ได้จบการศึกษา  หรือไม่ได้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4) โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป                                  

๗. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ 

 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์และมีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        
ภำยในวันที่ 6 มกรำคม 2566 ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.psu.ac.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (บริเวณด้านข้างอาคาร 7)  
๘. ก ำหนดกำรและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกฯ 
    ๘.๑ ก ำหนดกำรสอบคัดเลือกฯ 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    วันเสำร์ที่ 14 – วันอำทิตย์ที่ 15 มกรำคม ๒๕๖6 เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

   ตำรำงสอบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 

วันที่ เวลำ วิชำที่สอบ 

วันเสำร์ที่ 1๔  
มกรำคม 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) 

 ตำรำงสอบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  

 
 

วันที่ เวลำ วิชำที่สอบ 

วันอำทิตย์ที่ 1๕ 
 มกรำคม 2566 

09.00 – 1๑.๓0 น. 1๕0 นาท ี SAT 1 

13.00 – 1๕.00 น. 1๒0 นาท ี SAT 2 
 

          /SAT 1…. 

 



-๔- 
 

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) 

    ๘.2 สนำมสอบคัดเลือก 
     สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  

 
 

    ๘.๓ หลักฐำนที่ใช้ในกำรเข้ำห้องสอบ 
 ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯในวันสอบให้น าบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนหรือบัตร     
อ่ืน ๆ ที่มีรูปถ่ายผู้สมัครสอบที่หน่วยราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ 
     
 
 

                                ๘.๔ ในวันสอบ 
          ผู้สมัครสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ หากเป็นนักเรียนที่จบ
การศึกษาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้แต่งกายสุภาพ  

 
 
 

    ๘.๕ กำรตรวจข้อสอบ 
 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  จะตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายค าตอบใน
กระดาษค าตอบต้องใช้ดินสอด าชนิด 2B เท่านั้น ยกเว้นในการเขียนชื่อ–นามสกุล และเลขประจ าตัวสอบ วิชาที่
สอบและห้องสอบบนหัวกระดาษค าตอบให้เขียนด้วยปากกา ดังนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมปากกา ดินสอด าชนิด 2B 
และยางลบ (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด)   
 

๙. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกฯ 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 256๖ ภำยในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 256๖ สถานที่ต่อไปนี้ 
 - เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.psu.ac.th   
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน บริเวณด้านข้างอาคาร 7 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  

๑๐. กำรรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์ 
 ผู้ที่สอบได้ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ ๖ – 1๐ กุมภำพันธ์ 256๖ ทั้งนี้หากไม่รายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์ตามวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๑. กำรมอบตัวนักเรียน 
 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตฯ      
(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 256๖ ต้องมอบตัวเข้าเรียนโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ท าสัญญามอบตัว            
ในวันเสำร์ที ่4 มีนำคม 256๖  โดยรับมอบตัว 2 ช่วงเวลาดังนี้                                    

        - ช่วงเช้า เวลา  09.00 - 12.00 น.  บัตรคิวหมายเลข ๑ – ๑๕๐ 
        - ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.  บัตรคิวหมายเลข ๑๕๑ เป็นต้นไป 

    สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
   

                /2. ในวันมอบตัว… 

 



-๕- 
 

 2. ในวันมอบตัวให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่      
หากเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ ให้แต่งกายสุภาพ 
 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาในวันมอบตัวนักเรียน 
      3.1 ใบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และหลักฐานการช าระเงินยืนยันสิทธิ์ 
      3.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
      3.3 ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
      3.4 ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา จ านวน 1 ชุด              
                     (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
      3.5 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร บิดาหรือมารดาหรือนักเรียน  1 ชุด 
      3.6 หลักฐานการศึกษา 
  3.6.1 หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   3.6.2 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6)  
 

   หมำยเหต ุ: ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองจัดส่งหลักฐานการศึกษาตามข้อ 3.6 ที่ห้องทะเบียน โรงเรียน
สาธิตฯ ภำยในวันที่ ๑๒ เมษำยน 256๖ (เฉพาะวันเวลาราชการ) ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการจัดส่งเอกสารตามวันที่
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
  4. นโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวอุปถัมภ์ของ ศอ.บต.  
 

๑๒. ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน 
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
           ๑. นักเรียนที่สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และสอบได้คะแนนล าดับที่ ๑  
ของผู้เข้าสอบทั้งหมด  
   ๒. นักเรียนที่สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และสอบได้คะแนนล าดับที่ ๑  
ของผู้เข้าสอบทั้งหมด 
   เมื่อนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จะจัดสรรทุนการศึกษาเป็นค่าพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจนจบการศึกษาตลอดระยะเวลา ๓ ปี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โดยในระหว่างเรียน
นักเรียนจะต้องมีความประพฤติดี และรักษาระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ (GPA) ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

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


