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โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทสอบคัดเลือก) 

รายการด าเนินการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โครงการ 

ความเป็นเลิศทาง
ภาษา(GEP) 

โครงการ 
ภาคภาษาอังกฤษ 

(EP) 

โครงการ 
ความเป็นเลิศทาง

ภาษา(GEP) 

โครงการ 
ภาคภาษาอังกฤษ 

(EP) 

1. ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ www.sd.ssru.ac.th 

2. รับสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียน 
 

 6 มกราคม 2564 – 3 มีนาคม 2564 4 มกราคม 2564  -  3 มีนาคม 2564 

3. ด าเนินการสอบคัดเลือก 
 

 6 – 7 มีนาคม 2564 6 – 7 มีนาคม 2564 

4. ประกาศผลสอบข้อเขียน 12 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 

5. รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 20 มีนาคม 2564 20 มีนาคม 2564 

6. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 24 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 

7. มอบตัวนักเรียน 3 เมษายน 2564 3 เมษายน 2564 
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การรับสมัคร 

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

ภาคภาษาอังกฤษ (EP)   นักเรียนสามารถสมัครและเข้าสอบโดยเลือกการสอบไดโ้ครงการละไม่เกิน  1 ครั้ง  โดย

นักเรียนสามารถสอบได้ทั้งสองโครงการ  โดยการคัดเลือกจะแยกคะแนนทั้งสองโครงการมาท าการคัดเลือก   

          นักเรียนสนใจสอบท้ัง 2 โครงการ นักเรียนสามารถสมัครได้ทั้งสองโครงการพร้อมกัน  และน าไปช าระ

เงินทั้งสองโครงการพร้อมกัน นักเรียนจะได้สอบ ทั้งวันเสาร์ 1 โครงการ และวันอาทิตย์อีก 1 โครงการ ซึ่งโดยรวม

นักเรียนสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 ระดับ ม.4  แบ่งออกเป็น 2 โครงการ  คือ 1 . โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (ภาคปกติ)  2. โครงการ

ภาคภาษาอังกฤษ (EP)    สามารถสมัครเพ่ือเข้าสอบไดโ้ครงการละไม่เกิน  1 ครั้ง   สูงสุดไม่เกิน  2 ครั้ง   
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การช าระค่าสมัคร 

 ช าระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  ภายในระยะเวลา 5 วัน ที่ได้สมัครผ่านระบบ  

(หากเกินก าหนดระบบจะยกเลิกการสมัครเองอัตโนมัติ  สามารถสมัครใหม่ได้อีกแต่ถ้าระบบถูกยกเลิกเกิน 2 ครั้ง

จะไม่สามารถสมัครได้อีก) 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร   โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)       400  บาท 

   โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)         450  บาท 

การสอบคัดเลือก 

 ทางโรงเรียนจัดการสอบเข้าศึกษาต่อ ที่ห้องสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดังนี้ 

 โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) 
ม.1  วันที่  6 – 7 มีนาคม 2564  

 
วันที่  6 – 7 มีนาคม 2564 
 

ม.4 วันที่  6 – 7 มีนาคม 2564 วันที่  6 – 7 มีนาคม 2564 
  

 นักเรียนไม่สามารถเลือก วัน และ เวลาสอบได้  จะเป็นไปตามล าดับการสมัครและช าระเงิน  โดย

สามารถดู วันและเวลา ที่ระบบก าลังเปิดรับสมัครได้ที่เมนู  “เช็ครอบท่ีเปิดสอบ” 

 ใช้เวลาในการสอบ  3 ช่ัวโมง 

 นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียน ก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ 

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และ วัน เวลาสอบ ได้ที่เว็บไซต์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  หมายเหต ุหากการสอบรอบเช้าผู้ เข้าสอบไมเ่ตม็จ านวน ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการสอบ

รอบบา่ย 
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ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบในการสอบข้อเขียนเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

 ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นคณะกรรมการก ากับการสอบจะตัด
สิทธิ์ในการสอบหรือไม่พิจารณาค าตอบของท่าน คือ 

 1. การแต่งกาย ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย 

2. ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบให้ถูกต้องก่อนสอบ 

3. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที  ผู้มาสายเกิน 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

4. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 

5. ไม่น าเอกสาร เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยค านวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
6. นั่งสอบตามล าดับเลขท่ี 
7. ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและค าสั่งของกรรมการก ากับการสอบ 
8. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน 
9. ไม่ติดต่อกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือกิจจ าเป็นให้แจ้งต่อกรรมการก ากับการสอบ 
10. ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
11. แสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ (ใบช าระเงิน) และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัว

นักเรียนต่อกรรมการก ากับการสอบ 
12. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการก ากับการสอบ หรือคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก

จะบันทึกไว้ที่กระดาษค าตอบ โดยที่ผู้สอบอาจจะไม่ทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาคะแนนทุกวิชา นอกจากนี้จะ
ตัดสิทธิ์การสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปีต่อๆไปด้วย 

13. เม่ือผู้สอบนั่งที่สอบเรียบร้อย เริ่มท าข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ดูหน้าคู่มือการท าข้อสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์) 

14. ผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องไม่กระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้อ่ืนที่ยังสอบอยู่ อนุญาตให้
ออกจากห้องสอบได้หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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การก าหนดวันสอบให้นักเรียน   

  โรงเรียนจะจัดล าดับ ก่อนหลัง ยึดจากการล าดับการช าระเงิน  โดยให้สอบเรียงล าดับเริ่มจาก  

ในวันแรกเต็มจ านวนห้องสอบ ทั้งเช้า และ บ่าย  แล้วก็จะเริ่มเป็นวันที่สองเช้า และ บ่าย   หากนักเรียนสมัครสอบ

ทั้งสองโครงการ   นักเรียนจะได้สอบวันละหนึ่งโครงการเท่านั้น โดยยึดโครงการความเป็นเลิศทางภาษาจัดสอบ

ก่อน 

  หากนักเรียนต้องการสอบในวันอาทิตย์ ขอให้นักเรียนรอ จนกว่ารอบวันเสาร์จะเต็ม  โดย

สามารถเช็คจ านวนผู้เข้าสอบได้ในเว็บไซต์   
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ขั้นตอนการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้นการสมคัร 

กรอกเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

กรอกข้อมลูนกัเรียน 

3.พมิพ์ใบช าระเงิน 

4.ช าระเงินท่ีธนาคาร 

5. ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน  
และวนัสอบ ที่เว็บไซต์ในวนัถดัไป 

จบกระบวนการสมคัร 

 ตรวจสอบข้อมลูอกีครัง้ 

ถกูต้อง 

ไมถ่กูต้อง 

แก้ไขข้อมลู 

เตรียมมาสอบตามวนัเวลา 

2.สมคัรสอบท่ีเมน ูสมคัรสอบ 

 1.ตรวจสอบวนั-เวลา ท่ีเปิดสอบ 

ท่ีเมน ูรอบสอบ 
สอบได้ตามก าหนด 

  ไมส่ามารถสอบได้ตามก าหนด 

รอจนถึงรอบท่ีต้องการ 
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ขั้นตอนการเข้าสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เร่ิมต้นการเข้าสอบ 

เข้าเมนตูรวจสอบวนัและ
เวลาสอบในเว็บไซต์ 

จดวนัเวลาลงใบท่ีได้ช าระเงินกบัทาง

ธนาคารและเตรียมมาในวนัสอบ 

สิง่ที่ต้องเตรียมในวนัสอบ 

1. ใบช าระเงินสว่นท่ี 1 และหลกัฐานการช าระ
เงินจากทางธนาคาร 

2. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรนกัเรียน ท่ีมี
รูปถ่ายตดิอยูท่ี่บตัร สามารถยืนยนัตวัตนได้ 

 

   3. 
มาสอบในวนัและเวลาที่ได้เข้าสอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที 
โดยสามารถตรวจสอบเลขที่นัง่สอบได้ที่สนามหน้าอาคาร 15 

สิน้สดุกระบวนการ 

 ข้อมลูวนัและเวลาสอบ 

 

มี 

ไมม่ี 

ช าระเงิน และรออพัเดท 

ข้อมลูในวนัถดัไป 

เมื่อสอบเสร็จ สามารถกลบับ้านได้เลย 
ผลสอบคดัเลอืกจะประกาศในเวบ็ไซต์ 
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ก่อนจะสมัครให้เตรียมข้อมูลในการสมัครดังนี้ 

  - เลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 

  - ข้อมูลนักเรียน 

  - ข้อมูลทางการศึกษา (ชื่อโรงเรียน ,ต าบล, อ าเภอ, รหัสไปรษณีย์, เกรดเฉลี่ย )  

  - ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน 

  - ข้อมูลบิดา มารดา 

  - ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) 

 

1.การตรวจสอบรอบสอบ 

เข้าเมนู รอบสอบ เพ่ือตรวจสอบจ านวนผู้เข้าสอบในรอบที่เปิดสอบ  ข้อมูลจะแสดงรอบที่เปิดสอบที่ก าลัง

รับผู้สมัครสอบอยู่ 

เข้าเมนู รอบที่เปิดสอบ แล้วเลือก tab ที่จะแสดงโครงการสอบคัดเลือก  โดยเลือก สอบคัดเลือก ม.1  

หรือ  สอบคัดเลือก ม.4  ดังภาพ 

 

 ผู้สมัครจะไม่สามารถเลือก วัน-เวลาสอบได้  โดยระบบจะก าหนดรอบสอบโดยเรียงวัน-เวลา

อัตโนมัติ หากผู้สมัครยังไม่ต้องการสอบรอบที่ก าลงัเปิดรับ  

 ให้รอรอบสอบที่เปิดรับอยู่เต็มก่อน เพื่อขึ้นรอบสอบใหม่  หรือรอประกาศอีกคร้ัง 
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2. การกรอกข้อมูลในการสมัคร 

1. ให้เข้าเมนู ลงทะเบียนสมัครสอบ    

 

จะปรากฏ เมนู ให้เลือก “สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา”   หากปรากฏเมนูสีเหลือง 

แสดงว่าสามารถสมัครได้  

แต่ถ้าเมนูเป็นสีเทา จะยังไม่สามารถสมัครได้   ให้คลิ๊กเลือกการสมัครสอบ  

 

เลือกระดับชั้นที่ต้องการสมัครสอบ    เลือกโครงการ  และแผนการเรียน 
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2. ให้กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ   (ถ้านักเรียนเคยสมัครสอบมาแล้ว  นักเรียนไม่

จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่นักเรียนเคยกรอกไว้จะแสดงขึ้นมาทันที) 

 

3. เมื่อตรวจสอบเลขท่ีบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน 

  

 

คลิ๊ก 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา                                คูม่ือการสมคัรสอบคดัเลอืก ม.1 , ม.4  ปีการศกึษา 2564                                 

4. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ ให้ท าเครื่องหมายถูก ที่ช่อง “ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ส่งเข้าระบบเป็นข้อมูลที่

ถูกต้องสมบูรณ์”  แล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูล 

5.  ระบบจะใหต้รวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้ง หากต้องการแก้ไข  ให้คลิ๊ก แก้ไขข้อมูล  เมื่อข้อมูล

ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่มยืนยันและพิมพ์ใบสมัครได้ทันที  

 

7.  เมื่อกดปุ่ม ยืนยันและพิมพ์ใบสมัคร ระบบจะพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน  เพ่ือให้ไปช าระเงินที่ธนาคาร

ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น    

             ใบช าระเงินจะอยู่ในแถบหน้าต่างใหม่ สามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF ซ่ึงผู้สมัครสามารถบันทึกเก็บไว้เพื่อสั่ง

พิมพ์ภายหลังได้ หรือหากไม่มีแถบหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เข้าเมนูตรวจสอบการสมัครเพ่ือพิมพ์ใบช าระเงินอีกครั้ง  

(ก าหนดระยะเวลาช าระเงิน  5 วันนับจากวันสมัคร) 

คลิ๊ก 
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 น าไปช าระเงินไปช าระทีเ่คาเตอร์ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ภายในระยะเวลาที่ระบุในใบช าระเงิน 

 

         หากนักเรียนสมัครผิดโครงการหรือแผนการเรียน นักเรียนสามารถสมัครโครงการหรือแผนการ

เรียนใหม่ได้ทันที ซึ่งใบสมัครเดิมจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เม่ือครบ 5 วัน โดยที่ไม่ต้องไปช าระเงิน  แต่หาก

ระบบยกเลิกการสมัคร เกิน 2 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครโครงการหรือแผนการเรียนนั้นๆได้อีก) 
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3. พิมพ์ใบช าระเงิน 

  

ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบช าระเงินใหม่ได้อีกคร้ังที่ เมนู ตรวจสอบการสมัคร โดยกรอก

หมายเลขประจ าตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ 

 

 

 

ระบบจะท าการค้นหาการสมัครของนักเรียน  โดยจะแสดงชื่อ  รายละเอียดการสมัคร  และสถานะในการ

ช าระเงิน ถ้าต้องการพิมพ์ใบช าระเงิน ให้ คลิ๊กที่ปุ่ม พิมพ์  เพ่ือท าการพิมพ์ใบช าระเงิน (หากเกินก าหนด 5 วัน

ระบบจะยกเลิกการสมัครและการจอง  จะไม่สามารถ พิมพ์ใบช าระเงินได้  ต้องสมัครใหม่)     

4.การช าระเงิน 

 ให้น าใบแจ้งการช าระเงิน  ไปช าระเงินทีเ่คาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  ภายในวันที่ระบุในใบแจ้ง

การช าระเงิน  (ภายใน 5 วัน)  ธนาคารจะเก็บส่วนล่างไว้   ให้นักเรียนเก็บส่วนบนไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือน ามาแสดงใน

การเข้าสอบ พร้อมบัตรประชาชน  หรือบัตรที่มีรูปถ่ายนักเรียนติดอยู่ 

 

ถ้านักเรียนสมัครแล้วไม่ไปช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ระบบจะยกเลิกการสมัครอัตโนมัติ  

หากระบบยกเลิกการสมัคร เกิน 2 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครได้อีก  (ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ) 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา                                คูม่ือการสมคัรสอบคดัเลอืก ม.1 , ม.4  ปีการศกึษา 2564                                 

 

4. ตรวจสอบวันสอบ 

 เมื่อท าการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาก าหนดไว้  นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ภายใน 24 

ชั่วโมง หลังจากช าระเงิน ระบบจะอัพเดทข้อมูลในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. โดยนักเรียนสามารถมาตรวจสอบ

วันสอบไดท้ี่เมนู ตรวจสอบการสมัคร  ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชน และกดปุ่มตรวจสอบ 

ระบบจะแสดง ชื่อ รายละเอียดการสมัคร และสถานะการช าระเงิน  หากสถานะการช าระเงินเรียบร้อย

แล้ว  สามารถตรวจสอบวัน เวลาสอบ โดยคลิ๊กปุ่มตรวจสอบ   

 

ระบบจะแสดงวันเวลาและห้องในการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊ก 
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การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ   

1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 30 นาที   เพ่ือตรวจสอบรายชื่อที่สนามหน้าอาคาร 15 
2. นักเรียนมาเข้าแถวที่สนามหน้าอาคาร 15  ตามล าดับที่นั่งสอบ โดยมีกรรมการกองกลางตรวจสอบ

รายชื่อ  จากนัน้จะน านักเรียนขึ้นไปยังห้องสอบ 

จากนั้น กรรมการคุมสอบจะอธิบายการใช้งานระบบท าข้อสอบให้นักเรียนทราบ  และเริ่มท าข้อสอบ
พร้อมกัน เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ให้นักเรียนยื่นหลักฐานการช าระเงิน กับกรรมการคุมสอบและไปนั่งรอคะแนนสอบ
ได้ที่ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้ จะใช้เวลารอผลประมาณ 10 นาท ี

หลักฐานที่น ามาสอบ 
1. หลักฐานการช าระเงิน ที่ได้ช าระเงินกับทางธนาคาร 
2. บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูป 
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รายวิชาท่ีสอบคัดเลือก 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)   
วิชาที่สอบ  

- 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)  
วิชาที่สอบ  

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)  
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  

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

 

คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
วิชาที่สอบ  
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  - 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 
วิชาที่สอบ  

  - ภาษาอังกฤษ  (30 ข้อ)    30  คะแนน 
  - ภาษาจีน (10 ข้อ)    10  คะแนน 

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

 

โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)  
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  

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

 
คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

วิชาที่สอบ  
  - 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 เนื้อหาวิชาที่สอบ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบเนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด  

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

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โทร. 02-1601066  ต่อ 203 , 235 


