
วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) 

ระดับชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ รวม 
ม.1 (GEP) 40 ข้อ  

(20 คะแนน) 
40 ข้อ 

 (20 คะแนน) 
40 ข้อ  

(20 คะแนน) 
40 ข้อ  

(20 คะแนน) 
40 ข้อ 

(20 คะแนน) 
200 ข้อ 

(100คะแนน) 
ม.4 (GEP) แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ - 40 ข้อ 

(40 คะแนน) 
40 ข้อ 

(40 คะแนน) 
- 40 ข้อ 

(20 คะแนน) 
120 ข้อ 

(100 คะแนน) 
ม.4 (GEP) แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ  

(20 คะแนน) 
40 ข้อ  

(40 คะแนน) 
- 40 ข้อ  

(20 คะแนน) 
40 ข้อ  

(20 คะแนน) 
160 ข้อ 

(100 คะแนน) 
ม.4 (GEP) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – จีน 40 ข้อ  

(40 คะแนน) 
- - 40 ข้อ  

(20 คะแนน) 

อังกฤษ 20 ข้อ  
จีน 20 ข้อ 

(40 คะแนน) 

120 ข้อ 
(100 คะแนน) 

 

ภาคภาษาอังกฤษ (EP) 

ระดับชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ รวม 
ม.1 (EP) - 50 ข้อ 

 (25 คะแนน) 
50 ข้อ 

 (25 คะแนน) 
- 100 ข้อ 

 (50 คะแนน) 
200 ข้อ 

(100 คะแนน) 
ม.4 (EP) แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ - 50 ข้อ 

(25 คะแนน) 
50 ข้อ 

(25 คะแนน) 
- 100 ข้อ 

(50 คะแนน) 
200 ข้อ 

(100 คะแนน) 
ม.4 (EP) แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ  

(12.5 คะแนน) 
50 ข้อ  

(25 คะแนน) 
- 25 ข้อ  

(12.5 คะแนน) 
100 ข้อ  

(50 คะแนน) 
200 ข้อ 

(100 คะแนน) 
 



ขั้นตอนการสอบ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร ์

 

 

1. นักเรียนพร้อมกันที่บริเวณสนามหน้าอาคาร 15 โรงเรียนสาธิตฯ ก่อนถึงเวลาสอบ 30 นาที  

2. อาจารย์ผู้คุมสอบ จะตรวจเช็คเอกสารความถูกต้องให้ครบถ้วน มีเอกสารต่อไปนี้ 

               1. ใบแจ้งการช าระเงิน ที่ได้ช าระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

               2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรที่ราชการออกให้และมีรูปผู้เข้าสอบ 

3. อาจารย์ผู้คุมสอบ จะพานักเรียนมาที่ห้องสอบ  

4. เมื่อนักเรียนนั่งประจ าที่สอบเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้คุมสอบ จะอธิบายวิธีการท าข้อสอบให้นักเรียนเข้าใจ และ

ตอบปัญหาที่นักเรียนสงสัย  หากไม่มีข้อสงสัย นักเรียนก็เริ่มลงมือท าข้อสอบได้ 

5. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที 

6. นักเรียนสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อสอบแล้ว 1 ชั่วโมง 30 นาที 

7. นักเรียนที่ท าข้อสอบทุกข้อแล้ว ตรวจสอบค าตอบเรียบร้อยแล้วพร้อมจะส่งข้อสอบ ให้นักเรียนยกมือเพื่อแจ้ง

อาจารย์ผู้คุมสอบ  

8. เสร็จสิ้นการสอบคัดเลือก สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกในเว็บไซต์ วันที่ 12 มีนาคม 2564 

  



วิธีการท าข้อสอบ 

1. หน้าจอ log in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เมื่อ log in ได้แล้ว จะข้ึนข้อมูลมาให้ตรวจสอบ 

 

ให้นักเรียนตรวจดูชื่อ  -  นามสกุล  

                                                        
                                                

1234567891011 
สาธิตสวนสนุนัทา 



และอ่านข้อปฏิบัติ   เรียบร้อย กดปุ่มยอมรับ 

3. เข้ามาสู่หน้า รายวิชาที่นักเรียนต้องสอบ  เลือกวิชาที่ต้องการท าข้อสอบ และสามารถเปลี่ยนวิชาสอบได้

ตลอดเวลา 

ข้อควรระวัง  เมื่อกดเลือกวิชาแล้ว ให้รอการประมวลผลข้อสอบประมาณ 3 วินาที  

 

รอเวลาสอบพร้อมกัน  เมื่อพรอ้มแล้ว กดเลือกวิชาไหนก่อนก็ได้ และเปลี่ยนวิชาได้ทุกเวลา 

มีเวลาท าข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง (180 นาที)  

  

1234567891011 
สาธิตสวนสนุนัทา 



4. เริ่มท าข้อสอบ  เลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด  แล้วกดปุ่มยืนยันค าตอบ   

สถานะการท าข้อสอบด้านขวามือ  สีแดง = ยังไม่ได้ท า  จะเปลี่ยนเป็น    สีเขียว = ยืนยันค าตอบแล้ว             

เมื่อกดปุ่มยืนยันค าตอบ รอประมาณ 2 วินาที เพ่ือบันทึกการตอบ  นักเรียนสามารถเปลี่ยนค าตอบได้ใน

ภายหลัง 

 

เลือกค าตอบที่ถูกต้องทีส่ดุ  และกดปุม่ยืนยันค าตอบ เพ่ือเปลี่ยนเป็นข้อถัดไป 

หากกดปุม่ข้อถัดไปโดยทีไ่ม่ได้กดยืนยันค าตอบ ระบบจะไม่บันทกึค าตอบที่นักเรียนเลือกไว้ 

นักเรียนสามารถข้ามข้อค าถามไปยังข้อถัดไปได้ โดยกดปุ่ม ข้อถัดไป มุมด้านขวาล่าง หรือท่ีเลขข้อของ

กระดาษค าตอบ 

5.  เมื่อท าครบ ทุกข้อทุกวิชา  ครบ 200 ข้อ  จะมีปุ่ม “ส่งค าตอบ”  นักเรียนตอ้งแน่ใจว่าไม่

ต้องการแก้ไขค าตอบแล้ว    หากนักเรียนพร้อมจะส่งค าตอบในการค านวนคะแนนแล้ว   ให้ยก



มือบอก อาจารย์ผู้คุมสอบ แล้วกดปุม่ส่งค าตอบได้ทันที   

                              link           
                                          
                                                
                            

 
 

6. เมื่อกดส่งค าตอบเรียบร้อย จะข้ึนหน้าจอสีแดง  ให้นักเรียน แจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบ   

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านได้ในเว็บไซต์ตามวันเวลาที่ก าหนด 

 


