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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทสอบคัดเลือก) 

รายการดำเนนิการ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการ 

ความเป็นเลิศทาง
ภาษา(GEP) 

โครงการ 
ภาคภาษาอังกฤษ 

(EP) 

โครงการ 
ความเป็นเลิศทาง

ภาษา(GEP) 

โครงการ 
ภาคภาษาอังกฤษ 

(EP) 

1. ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต ์ www.sd.ssru.ac.th 

2. รับสมัครทางเว็บไซตโ์รงเรียน 
 

รอบที่ 1 3 มกราคม 2565  -  3 กุมภาพันธ์ 2565 
4 มกราคม 2564  -  4 มีนาคม 2564 

รอบที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 3 มีนาคม 2565 

3. ดำเนินการสอบคัดเลือก 
 

รอบที่ 1 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 
5 – 6 มีนาคม 2565 

รอบที่ 2 5 – 6 มีนาคม 2565 

4. ประกาศผลสอบข้อเขียน 12 มีนาคม 2565 12 มีนาคม 2565 

5. รายงานตัวและสอบสัมภาษณผ์ู้ท่ีสอบผา่นข้อเขียน 19 มีนาคม 2565 19 มีนาคม 2565 

6. ประกาศผลสอบสมัภาษณ ์ 23 มีนาคม 2565 23 มีนาคม 2565 

7. มอบตัวนักเรียน 2 เมษายน 2565 2 เมษายน 2565 
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หลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษา 

หลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

1. โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP (English Program)    เรยีนภาษาหลัก 8 กลุ่มสาระเป็นภาษาอังกฤษ

และเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 และมกีิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน เช่น English 

Through Movies , English Discovery , English tour Guide , Extra Mathematics เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การทดสอบความรูภ้าษาอังกฤษ และการทัศนศึกษานอกสถานที่  

เป็นต้น 

2. โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GEP (Gifted English Program) หรือภาคปกติ เรียนภาษากับ

เจ้าของภาษา (Native speaker) และเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3  ส่วนวิชาอื่นๆ ยังคงเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีกิจกรรมพฒันาผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียน เช่น 

English Through Movies กจิกรรมค้นคว้าอิสระ กจิกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น โดยใช้ตำรา

เสริมเป็นภาษาอังกฤษใน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับชัน้มัธมศึกษาตอนปลาย 

1. โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP (English Program) เรียนภาษาหลัก 8 กลุ่มสาระเป็นภาษาอังกฤษและ

เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนทั้งหมด 2 แผนการเรียนด้วนกัน 

1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

2) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร ์

2. โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GEP (Gifted English Program) เรียนภาษากับเจ้าของภาษา 

(Native speaker) และเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 ในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนทัง้หมด 

3 แผนการเรียนด้วยกัน ได้แก่ 

1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์

2) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร ์

3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
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การรับสมัคร 

 ระดับ ม.1  แบ่งออกเป็น 2 โครงการ  คือ 1 . โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (ภาคปกติ)  2. โครงการ

ภาคภาษาอังกฤษ (EP)   นักเรียนสามารถสมัครและเข้าสอบโดยเลือกการสอบไดโ้ครงการละไมเ่กิน  2 ครั้ง ซึ่ง

แบ่งการรบัสมัครจะแบ่งเป็นสองรอบสอบ  โดยนักเรียนสามารถสอบได้ท้ังสองรอบสอบ  และสามารถสมัครสอบ

ได้ทั้งสองโครงการ โดยการคัดเลือกระบบจะนำคะแนนท่ีสูงท่ีสุดของแต่ละโครงการมาทำการคัดเลือก   

ตัวอย่างการสมคัร  

ระดับชั้น ม.1นักเรียนสนใจสมัคร 1 โครงการ  รอบแรก สมัครสอบ 1 ครั้ง ได้สอบตามลำดับรอบทีเ่ปิดสอบ   

หากไม่พอใจในการสอบสามารสมัครสอบอีกครัง้ในรอบทีส่อง 

          นักเรียนสนใจสอบทั้ง 2 โครงการ นักเรียนสามารถสมัครได้ต้ังแต่รับสมคัรรอบแรก โดยเลอืกสมัคร 2 

โครงการก่อน  และนำไปชำระเงิน  นักเรียนจะได้สอบ ทั้งวันเสาร์ 1 โครงการ และวันอาทิตย์อีก 1 โครงการ   

จากน้ันรอเปิดรบัสมัครรอบท่ีสอง  นักเรียนกส็มัครได้อีก 2 โครงการ  โดยสามารถสมัครซ้ำโครงการทีส่อบไปแล้ว

ได้ เพราะแต่ละโครงการสมัครสอบได้สองรอบ) รวมทัง้หมด นักเรียนสอบได้สงูสุด 4 ครั้ง 

 ระดับ ม.4  สามารถสมัครเพื่อเข้าสอบได้ สงูสุดไมเ่กิน  2 ครั้ง  โดยสามารถเลือกโครงการ และแผนการ

เรียนไมเ่หมอืนกันได้ แต่หากนักเรียนสมัครโครงการเดียวกนั นักเรียนต้องชำระเงินทีส่มัครครั้งแรกก่อนถึงจะสมัคร

ครั้งทีส่องได ้

หมายเหตุ นักเรียนต้องสมัครและชำระเงินตามกำหนดการของในแต่ละรอบเท่านั้น โดยแต่ละรอบสามารถสมัครได้ท้ังสอง

โครงการพร้อมกัน หากนักเรียนสมัครท้ังสองโครงการในรอบเดียวกันโรงเรียนจะจัดการสอบให้โครงการละวันกัน(สอบวันเสาร์

และอาทิตย์) 
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การชำระคา่สมัคร 

 ชำระเงินได้ทีเ่คาเตอร์ธนาคารกรงุไทย ทุกสาขา  ภายใน 5 วัน ที่ได้สมัครผ่านระบบ  (หากเกินกำหนด

ระบบจะยกเลิกการสมัครเองอัตโนมัติ  สามารถสมัครใหม่ได้อีกแต่ถ้าระบบถูกยกเลิกเกิน 2 ครั้งจะไม่สามารถ

สมัครได้อีก) 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร   โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)       400  บาท 

   โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)         450  บาท 

การสอบคัดเลือก 

 ทางโรงเรียนจัดการสอบเข้าศึกษาต่อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ห้องสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา  โดยแบ่งรอบสอบเป็นดังนี ้

 โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) 
ม.1 รอบที่ 1   วันที่  5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 

รอบที่ 2   วันที่  5 – 6 มีนาคม 2565 
 

รอบที่ 1   วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 
รอบที่ 2   วันที่  5 – 6 มีนาคม 2565 
 

ม.4 วันที่  5 – 6 มีนาคม 2565 วันที่  5 – 6 มีนาคม 2565 
  

 นักเรียนไมส่ามารถเลือก วัน และ เวลาสอบได้  จะเปน็ไปตามลำดับการสมคัรและชำระเงิน  โดย

สามารถดู วันและเวลา ท่ีระบบกำลังเปิดรับสมัครได้ท่ีเมน ู “เช็ครอบที่เปิดสอบ” 

 เวลาสอบ  รอบเช้า  9.00 -12.00 น.   รอบบ่าย  13.00  - 16.00  น. 

 ใช้เวลาในการสอบ  3 ชั่วโมง 

 นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียน ก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ห้องสอบ 

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และ วัน เวลาสอบ ได้ท่ีเว็บไซต์  

 

*  หมายเหต ุหากการสอบรอบเชา้ผูเ้ขา้สอบไม่เต็มจ านวน ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการสอบ

รอบบ่าย  

หากนักเรียนสมัครท้ังสองโครงการในรอบเดียวกันโรงเรียนจะจัดการสอบให้โครงการละวันกัน โดยยึด

ให้การสอบโครงการความเป็นเลิศทางภาษาเป็นวันแรก  แล้วโครงการภาคภาษาอังกฤษเป็นอีกวัน 
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การกำหนดวันสอบให้นักเรียน   

  ผู้สอบไมส่ามารถเลือกวันและเวลาสอบเองได้  ทางโรงเรียนจะจัด วันเวลาสอบ ตามลำดับ โดย

ยึดลำดับจากการชำระเงิน   โดยจะจัดรอบสอบตามลำดับช่วงเวลาจนเต็มที่นัง่สอบ แล้วจงึเปิดในช่วงเวลาถัดไป  

แต่ถ้านักเรียนไดส้มัครสอบทัง้สองโครงการพรอ้มกัน นักเรียนจะได้สอบวันละหนึ่งโครงการเท่านั้น โดย

ยึดโครงการความเป็นเลิศทางภาษาจัดสอบก่อน ส่วนอีกโครงการที่นกัเรียนสมัคร นักเรียนจะได้สอบในอีกวัน 

  หากผู้สมัครยังไม่ต้องการสอบในช่วงเวลาปัจจุบันท่ีเปิดให้สมัคร ขอให้นักเรียนรอ จนกว่าได้

ช่วงเวลาท่ีผู้สมัครต้องการ  โดยสามารถเช็คจำนวนผู้เขา้สอบและรอบที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์     

รอบที่เปิดสอบ 

 ม.1  รอบที่ 1     1.  วันเสาร์ท่ี  5  กุมภาพันธ์ 2565     เวลา 09.00 – 12.00 น. 

    2.  วันเสาร์ท่ี  5  กุมภาพันธ์ 2565     เวลา 13.00 – 16.00 น. 

3.  วันอาทิตย์ท่ี 6  กุมภาพันธ์ 2565     เวลา 09.00 – 12.00 น. 

    4.  วันอาทิตย์ท่ี 6  กุมภาพันธ์ 2565     เวลา 13.00 – 16.00 น.   

 

    รอบที่ 2 1.  วันเสาร์ท่ี 5 มีนาคม 2565    เวลา 09.00 – 12.00 น. 

    2.  วันเสาร์ท่ี 5 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

    3.  วันอาทิตย์ท่ี  6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

    4.  วันอาทิตย์ท่ี  6 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
 ม.4     1.  วันเสาร์ท่ี 5 มีนาคม 2565    เวลา 13.00 – 16.00 น. 

    2.  วันอาทิตย์ท่ี  6 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

     

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบสอบตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน้การสมคัร 

กรอกเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

กรอกขอ้มลูนกัเรียน 

3.พิมพใ์บช าระเงิน 

4.ช าระเงินท่ีธนาคาร 

5. ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน  
และวนัสอบ ที่เว็บไซตใ์นวนัถัดไป 

จบกระบวนการสมัคร 

 ตรวจสอบขอ้มูลอีกครัง้ 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

แกไ้ขขอ้มลู 

เตรียมมาสอบตามวนัเวลา 

2.สมคัรสอบที่เมนู สมคัรสอบ 

 1.ตรวจสอบวนั-เวลา ทีเ่ปิดสอบ 

ที่เมนู รอบสอบ 
สอบไดต้ามก าหนด 

  ไม่สามารถสอบไดต้ามก าหนด 

รอจนถึงรอบที่ตอ้งการ 
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ก่อนจะสมัครให้เตรียมข้อมูลในการสมัครดังน้ี 

  - เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน 

  - ข้อมูลนักเรียน 

  - ข้อมูลทางการศึกษา (ช่ือโรงเรียน ,ตำบล, อำเภอ, รหสัไปรษณีย์, เกรดเฉลี่ย )  

  - ที่อยู่ปจัจบุันของนักเรียน 

  - ข้อมูลบิดา มารดา 

  - ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) 

 

1.การตรวจสอบรอบสอบ 

เข้าเมนู รอบสอบ เพื่อตรวจสอบจำนวนผูเ้ข้าสอบในรอบทีเ่ปิดสอบ  ข้อมูลจะแสดงรอบที่เปิดสอบที่กำลงั

รับผู้สมัครสอบอยู ่

เข้าเมนู รอบทีเ่ปิดสอบ แล้วเลือก tab ที่จะแสดงโครงการสอบคัดเลอืก  โดยเลอืก สอบคัดเลือก ม.1  

หรือ  สอบคัดเลือก ม.4  ดังภาพ 

 

 ผู้สมัครจะไม่สามารถเลือก วัน-เวลาสอบได้  โดยระบบจะกำหนดรอบสอบโดยเรียงวัน-เวลา

อัตโนมัติ หากผู้สมัครยังไม่ต้องการสอบรอบที่กำลังเปิดรับ  

 ให้รอรอบสอบที่เปิดรับอยู่เต็มก่อน เพื่อขึ้นรอบสอบใหม่  หรือรอประกาศอีกครั้ง 
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2. ลงทะเบียนการสมัคร 

1. ให้เข้าเมนู ลงทะเบียนสมัครสอบ    

 

จะปรากฏ เมนู ใหเ้ลือก “สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา”    

       สถานะ  เมนูสีเหลือง แสดงว่าสามารถสมัครได้  

                  เมนูสีเทา    ยังไม่สามารถสมัครได ้

  ให้คลิ๊กเลอืกการสมัครสอบ  

 

เลือกระดบัช้ันที่ต้องการสมัครสอบ    เลือกโครงการ  และแผนการเรียน 
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2. ให้กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ   (ถ้านักเรียนเคยสมัครสอบมาแล้ว  นักเรียนไม่

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่ ข้อมลูที่นักเรียนเคยกรอกไว้จะแสดงข้ึนมาทันที) 

 

3. เมื่อตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว ระบบจะให้กรอกข้อมลูต่างๆให้ครบถ้วน 

  

 

คลิ๊ก 
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4. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ ใหท้ำเครือ่งหมายถูก ที่ช่อง “ขอยืนยันว่าข้อมูลทีส่่งเข้าระบบเป็นข้อมลูที่

ถูกต้องสมบรูณ์”  แล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูล 

5.  ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมลูทีก่รอกอีกครัง้ หากต้องการแก้ไข  ให้คลิ๊ก แก้ไขข้อมูล  เมื่อข้อมูลถูกตอ้ง

สมบรูณ์แล้ว ให้กดปุ่มยืนยันและพิมพ์ใบสมัครได้ทันที  

 

 7.  เมื่อกดปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร ระบบจะพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน  เพื่อให้ไปชำระเงินที่ธนาคารได้ทันที โดย

จะทำการ ส่งออกเป็นไฟล์ PDF ซึ่งผู้สมัครสามารถบันทึกเกบ็ไว้เพื่อปริ้นต์ทีหลังได้ หากไมส่ามารถพิมพ์ได้ในเวลาที่

สมัครสามารถกลบัมาพมิพ์ใบสมัครในภายหลังได้ ในเมนูตรวจสอบการสมัคร (พิมพ์ใหม่ได้ภายใน 3 วัน เพราะ

ระบบจะตัดการสมัครออก หากไม่ชำระเงินภายใน 3 วัน) 

คลิ๊ก 
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         หากไม่ขึ้นนักเรียนสมัครผิดโครงการหรือแผนการเรียน นักเรียนสามารถสมัครโครงการหรือ

แผนการเรียนใหม่ได้ทันที ซึ่งใบสมัครเดิมจะถูกยกเลิกอัตโนมัต ิเมื่อครบ 3 วัน โดยท่ีไม่ต้องไปชำระเงิน  

แตห่ากระบบยกเลิกการสมัคร เกิน 2 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครโครงการหรือแผนการเรียนนัน้ๆได้อีก) 

 

 

 นักเรียนต้องนำไปชำระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา ภายในระยะเวลาท่ีระบุในใบชำระเงิน 
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         หากไม่ขึ้นหน้าใบแจ้งค่าสมคัรสอบ  สามารถคลิ๊กท่ี ตรวจสอบการสมัคร ได้เพ่ือทำการพิมพ์ใบแจ้ง

ค่าสมัคร  
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3. พิมพ์ใบชำระเงิน 

 หากไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ในข้ันตอนการกรอกข้อมลู หรือตอ้งการพิมพ์ใหม่  ให้ 

เข้าสู่เว็บไซต์  เข้าเมนู  ตรวจสอบการสมัคร  ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ 

 

 

 

ระบบจะทำการค้นหาการสมัครของนักเรียน  โดยจะแสดงช่ือ  รายละเอียดการสมัคร  และสถานะในการ

ชำระเงิน ถ้าต้องการพิมพ์ใบชำระเงิน ให้ คลิ๊กที่ปุม่ พิมพ์  เพื่อทำการพิมพ์ใบชำระเงิน (หากเกินกำหนด 3 วัน 

ระบบจะยกเลิกการสมัครและการจอง  จะไม่สามารถ พิมพใ์บชำระเงินได้  ต้องสมัครใหม่)     

 

4.การชำระเงิน 

 ให้นำใบแจง้การชำระเงิน  ไปชำระเงินทีเ่คาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ภายในวันที่ระบุในใบแจง้

การชำระเงิน  (ภายใน 3 วัน)  ธนาคารจะเก็บส่วนล่างไว้   ให้นักเรียนเก็บส่วนบนไว้ให้ดีที่สุด เพื่อนำมาแสดงใน

การเข้าสอบ พร้อมบัตรประชาชน  หรือบัตรทีม่ีรปูถ่ายนักเรยีนติดอยู่ 

ถ้านักเรียนสมัครแล้วไม่ไปชำระเงินภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  ระบบจะยกเลิกการสมัครอัตโนมัติ  

หากระบบยกเลิกการสมัคร เกิน 2 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครได้อีก  (ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ) 
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4. ตรวจสอบวันและเวลาสอบ 

 เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลากำหนดไว้  นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ภายใน 24 

ช่ัวโมง หลังจากชำระเงิน ระบบจะอัพเดทข้อมลูในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. โดยนักเรียนสามารถมาตรวจสอบ

วันสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบการสมัคร  ให้กรอกเลขทีบ่ัตรประชาชน และกดปุ่มตรวจสอบ 

ระบบจะแสดง ช่ือ รายละเอียดการสมัคร และสถานะการชำระเงิน  หากสถานะการชำระเงินเรียบร้อย

แล้ว  สามารถตรวจสอบวัน เวลาสอบ โดยคลิ๊กปุ่มตรวจสอบ   

 

ระบบจะแสดงวันเวลาและห้องในการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 
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กระบวนการขั้นตอนการเข้าสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เริ่มตน้การเขา้สอบ 

เขา้เมนตูรวจสอบวนัและ
เวลาสอบในเว็บไซต ์

จดวนัเวลาลงใบที่ไดช้ าระเงินกับทาง

ธนาคารและเตรียมมาในวนัสอบ 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียมในวนัสอบ 

1. ใบช าระเงินส่วนที่ 1 และหลักฐานการช าระ
เงินจากทางธนาคาร 

2. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรนักเรียน ที่มี
รูปถ่ายติดอยู่ที่บัตร สามารถยืนยนัตวัตนได ้

 

   3. 
มาสอบในวนัและเวลาที่ไดเ้ขา้สอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที 
โดยสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบไดท้ี่สนามหนา้อาคาร 15 

สิน้สดุกระบวนการ 

 ขอ้มลูวนัและเวลาสอบ 

 

มี 

ไม่มี 

ช าระเงนิ และรออพัเดท 

ขอ้มลูในวนัถดัไป 

เมื่อสอบเสร็จ สามารถกลบับา้นไดเ้ลย 
ผลสอบคัดเลือกจะประกาศในเว็บไซต ์
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การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ   

1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 30 นาที   เพื่อตรวจสอบรายช่ือที่สนามหน้าอาคาร 15 
2. นักเรียนมาเข้าแถวที่สนามหน้าอาคาร 15  ตามลำดับที่นัง่สอบ โดยมีกรรมการกองกลางตรวจสอบ

รายช่ือ  จากนัน้จะนำนักเรียนข้ึนไปยงัห้องสอบ 

จากนั้น กรรมการคุมสอบจะอธิบายการใช้งานระบบทำข้อสอบให้นักเรียนทราบ  และเริ่มทำข้อสอบ
พร้อมกัน เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ให้นักเรียนยื่นหลกัฐานการชำระเงิน กับกรรมการคุมสอบและไปนั่งรอคะแนนสอบ
ได้ที่ห้องทีจ่ัดเตรียมไว้ให้ จะใช้เวลารอผลประมาณ 10 นาท ี

หลักฐานที่นำมาสอบ 
1. หลักฐานการชำระเงิน ท่ีไดช้ำระเงินกับทางธนาคาร 
2. บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรท่ีทางราชการออกให้และมีรูป 
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ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

 ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อยา่งเคร่งครดั มิฉะนั้นคณะกรรมการกำกบัการสอบจะตัด
สิทธิ์ในการสอบหรือไม่พิจารณาคำตอบของท่าน คือ 

 1. การแต่งกาย ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย 

2. ตรวจสอบวันเวลาและสถานท่ีสอบให้ถูกต้องก่อนสอบ 

3. ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที  ผูม้าสายเกนิ 30 นาที จะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าสอบ 

4. ไม่เขา้ห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 

5. ไม่นำเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยคำนวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
6. นั่งสอบตามลำดับเลขที ่
7. ปฏิบัติตามระเบยีบเกี่ยวกับการสอบและคำสั่งของกรรมการกำกบัการสอบ 
8. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกคำตอบของตน 
9. ไม่ติดต่อกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือกิจจำเป็นให้แจ้งต่อกรรมการกำกับการสอบ 
10. ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
11. แสดงบัตรประจำตัวผู้สมคัรสอบ (ใบชำระเงิน) และบตัรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัว

นักเรียนต่อกรรมการกำกับการสอบ 
12. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการกำกับการสอบ หรือคณะกรรมการดำเนนิการสอบคัดเลือก

จะบันทึกไว้ท่ีกระดาษคำตอบ โดยท่ีผู้สอบอาจจะไม่ทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาคะแนนทุกวิชา นอกจากน้ีจะ
ตัดสิทธิ์การสมัครเขา้เป็นนักเรียนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปีต่อๆไปด้วย 

13. เมื่อผู้สอบนั่งท่ีสอบเรยีบร้อย เริม่ทำข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ดูหน้าคู่มือการทำข้อสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์) 

14. ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้อ่ืนท่ียังสอบอยู่ อนุญาตให้
ออกจากห้องสอบได้หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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ข้ันตอนการสอบ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

  

                         ค    ล   ล                     
                   ิ     ล  ก       ิ           
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                  ก ล

   ก        
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        ล     ิ      ล    ล     ล                                      

ค     

    ล  ก

    ล  ก
ค     

   ก  select

   ก                 
            ล  ก   
           

            
 
       ล                
                       

 

นักเรียนสามารถเลือกทำวิชาใดก่อนก็ได้  โดยท้ังหมดมีเวลาในการทำข้อสอบ  180 นาที (3 ชั่วโมง) 

  ิ     ิ          ิ         ก                                     ล     
     ิ  ค ิ             ิ                              ก   ล     ค      ล   
     

     Story…                       
                        ล  ก                
           ก  ก                        
 ล         

    ล   ก         
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        ค           ล         link    ค      
        ค       ก    ล   ก    ค         ล 
  ก               ิ  ก    ก       ค    ก  ิ  ล  
                 ก       ล  

 

6.  เมื่อกดส่งคำตอบเรยีบร้อย จะขึ้นหน้าจอสีแดง  ให้นักเรียน แจ้งอาจารยผ์ู้คุมสอบ  จึงถือเป็นการสอบที่

เสร็จสมบูรณ ์

 

7. รอประกาศผลการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ ตามวันเวลาท่ีประกาศไว้   หากท่านได้สอบตั้งแต่รอบแรก 

และต้องการทำคะแนนให้ดีกว่าเดิม สามารถสมัครสอบรอบสองได้ 
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รายวิชาที่สอบคัดเลือก 
 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
 
โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)   
วิชาท่ีสอบ  

- ภาษาไทย (40 ข้อ)  20  คะแนน 
- คณิตศาสตร์ (40 ข้อ)  20  คะแนน 
- วิทยาศาสตร์ (40 ข้อ)  20  คะแนน 
- สังคมศึกษา (40 ข้อ)  20  คะแนน 
- ภาษาอังกฤษ (40 ข้อ)  20  คะแนน 
  รวม          100  คะแนน 

 
 
โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)  
วิชาท่ีสอบ  

- คณิตศาสตร์ (50 ข้อ)  25  คะแนน 
- วิทยาศาสตร์ (50 ข้อ)  25  คะแนน 
- ภาษาอังกฤษ (100 ข้อ)  50  คะแนน 
  รวม          100  คะแนน 
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ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
 
โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)  
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  

วิชาท่ีสอบ  
- คณิตศาสตร์  (40 ข้อ)    40  คะแนน 
- วิทยาศาสตร์  (40 ข้อ)    40  คะแนน 
- ภาษาอังกฤษ (40 ข้อ)    20  คะแนน 
  รวม   100  คะแนน 
 
 
 

 

คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
วิชาท่ีสอบ  

  - คณิตศาสตร์  (40 ข้อ)    40  คะแนน 
- ภาษาอังกฤษ  (40 ข้อ)    20  คะแนน 
- ภาษาไทย  (40 ข้อ)    20  คะแนน 
- สังคมศึกษา   (40 ข้อ)    20  คะแนน 
  รวม   100  คะแนน 
 

 

ภาษาอังกฤษ – จีน 
วิชาท่ีสอบ  

  - ภาษาอังกฤษ  (20 ข้อ)    20  คะแนน 
  - ภาษาจีน (20 ข้อ)    20  คะแนน 

- ภาษาไทย  (40 ข้อ)    40  คะแนน 
- สังคมศึกษา   (40 ข้อ)    20  คะแนน 
  รวม   100  คะแนน 
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ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
 
โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)  
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  

วิชาท่ีสอบ  
- คณิตศาสตร์  (50 ข้อ)    25  คะแนน 
- วิทยาศาสตร์  (50 ข้อ)    25  คะแนน 
- ภาษาอังกฤษ (100 ข้อ)   50  คะแนน 
  รวม   100  คะแนน 

 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

วิชาท่ีสอบ  
  - คณิตศาสตร์  (50 ข้อ)    25    คะแนน 

- ภาษาอังกฤษ  (100 ข้อ)   50    คะแนน 
- ภาษาไทย  (25 ข้อ)   12.5  คะแนน 
- สังคมศึกษา   (25 ข้อ)   12.5  คะแนน 
  รวม    100    คะแนน 

 
 

ระดับชั้น เนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  สอบเน้ือหาตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย วชิา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 สอบเน้ือหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

 

หากมีข้อสงสยัประการใด  

สามารถสอบถามได้ที่  facebook :  https://www.facebook.com/sd.ssru 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โทร. 02-1601066  ต่อ 203 , 235 


