คำถำมทีพ่ บบ่ อย
1. เด็กต้องแต่งชุดนักเรี ยนหรื อไม่
ไม่ได้กำหนดหรื อบังคับ แต่แนะนำว่ำควรแต่งชุดนักเรี ยนเพือ่ ควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและง่ำยต่อกำรดูแล
รักษำควำมปลอดภัย
2. วันสอบจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์,เครื่ องเขียนอะไรบ้ำง
เครื่ องเขียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบทำงผูจ้ ดั กำรสอบได้เตรี ยมไว้ให้แล้ว ไม่ตอ้ งนำมำ
สิ่งที่ผทู ้ ดสอบจะต้องเตรี ยมมำในวันสอบ คือ
o บัตรประจำตัวสอบพร้อมติดรู ปและตัดตำมรอยที่กำหนดและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยส่วนของ
ผูท้ ดสอบใส่ซองพลำสติกใส ติดเข็มกลัดกับหน้าอกเสื้อด้านซ้ายของผูท้ ดสอบ
o บัตรประจำตัวสอบส่วนของผูป้ กครอง จะต้องนำมำใช้เป็ นหลักฐำนในกำรรับตัวผูท้ ดสอบกลับหลังจำก
สอบเสร็จสิ้น ซึ่งทำงผูจ้ ดั กำรทดสอบจะเก็บส่ วนของผูป้ กครองไว้หลังจำกส่งผูท้ ดสอบให้กบั ผูท้ ี่นำ
หลักฐำนมำรับ
o สำเนำสูติบตั รหรื อทะเบียนบ้ำนหรื อหลักฐำนที่แสดงวันเดือนปี เกิดของผูท้ ดสอบ
o ไม่อนุญำตให้ผทู ้ ดสอบนำของเล่น ของใช้ เครื่ องเขียน นำฬิกำข้อมือ หรื ออุปกรณ์ใด ๆ เข้ำห้องสอบ
3. สำมำรถใช้รูปขนำดอื่นได้หรื อไม่ในกำรติดบัตรประจำตัวสอบ
กำรสอบจริ งกำหนดให้ใช้รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำด 1x1.5นิ้ว (หรื อ9P) โดยให้พ้นื หลังเป็ นสีฟ้ำหรื อขำวเท่ำนั้น
สำหรับกำรสอบ Pretest ทำงผูจ้ ดั กำรสอบอนุโลมให้ใช้รูปที่มีขนำดใกล้เคียงได้ ทั้งนี้จะต้องติดรู ปบนบัตร
ประจำตัวสอบทั้ง 2 ส่วนและตัดตำมรอยที่กำหนดพร้อมทั้งนำมำแสดงในวันสอบโดยผูป้ กครองของผูท้ ดสอบ
จะได้รับคืน 1 ส่วนเพือ่ ใช้เป็ นหลักฐำนยืนยันในกำรรับเด็กกลับ
4. มีอำหำร,เครื่ องดื่มจำหน่ำยหรื อไม่
มีบริ กำรจาหน่ายอำหำรและเครื่ องดื่มจำหน่ำยบริ เวณที่นงั่ รอของผูป้ กครอง
5. รับ-ส่งเด็กได้เมื่อไร
กำหนดกำรสอบแบ่งเป็ น รอบดังนี้
 รอบที่ 1 รำยงำนตัวเวลำ 08:00 น. รับกลับเวลำ 10:30 น.
 รอบที่ 2 รำยงำนตัวเวลำ 09:30 น. รับกลับเวลำ 12.00 น.
การรับ-ส่งควรมำก่อนเวลำอย่ำงน้อย 15-30 นำที เนื่องจำกแต่ละห้องจะเลิกไม่พร้อมกัน
ผูป้ กครองจะต้องนำเด็กมำรำยงำนตัวและรับกลับตำมเวลำและสถำนที่ตำมที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบ

6. สอบที่ไหน
สถำนที่สอบ โรงเรี ยนสำธิต มศว ประสำนมิตร (ฝ่ ำยประถม) ไม่อนุญำตให้ผปู ้ กครองและผูไ้ ม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรสอบเข้ำหรื อผ่ำนเข้ำ-ออกในบริ เวณอาคารเรี ยน
7. จอดรถได้ที่ใดบ้ำง
ขอควำมกรุ ณำใช้บริ กำรรถสำธำรณะเพือ่ ควำมสะดวกเนื่องจำกที่จอดรถภำยในบริ เวณที่จอดรถของ มศว (มี
ค่ำใช้จ่ำย) และพื้นที่โดยรอบมีจำนวนจำกัดและควรเผือ่ เวลำสำหรับกำรจรำจรด้วย กำรเดินทำงและที่จอดรถ
สำมำรถดูได้จำกแผนที่ในเว็บไซด์ www.satitprasarnmit.com/pretest/Map.pdf
หำกนำรถส่วนตัวมำ ควรมีผปู ้ กครองมำกับเด็กด้วย (นอกเหนือจำกผูข้ บั ขี่) ทั้งนี้เพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ ด็กเอง
กรณี ที่
o กำรจรำจรอำจจะติดขัดมำก
o หำที่จอดรถไม่ได้
o ที่จอดรถอำจจะไกลจำกจุดที่ส่ง
เพือ่ เด็กจะได้ไม่ตอ้ งรี บเร่ งและมำทันเวลำส่งตัวโดยไม่เหนื่อยจนกินไป
หมำยเหตุ มีที่จอดรถของเอกชนให้บริ กำรในบริ เวณใกล้เคียง (มีค่ำใช้จ่ำย)
8. สำมำรถเปลี่ยนรอบกำรสอบได้หรื อไม่
ไม่สำมำรถทำได้ เนื่องจำกกำรสอบมีกำรจำกัดจำนวนที่นงั่ และเป็ นกำรสุ่มจำกระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่
สำมำรถเปลี่ยนรอบกำรสอบได้ รวมถึงที่นงั่ สอบและข้อสอบได้ถูกกำหนดชื่อและเลขของผูท้ ดสอบแต่ละคน
ไว้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงก็จะกระทบกับลำดับถัดไปที่เหลือทั้งหมด
9. สมัครซ้ ำได้หรื อไม่
สมัครซ้ ำได้แต่จะทดสอบได้เพียงรอบเดียวเท่ำนั้น หรื ออำจจะได้รอบเดียวกันในกำรสอบ และไม่มีกำรคืนค่ำสมัคร
ทุกกรณี
10. ถ้ำสมัครไว้ช่วงเช้ำแต่มีเหตุสุดวิสัยทำให้มำไม่ทนั ในรอบแรก ขอควำมกรุ ณำเลื่อนไปสอบรอบ 2 แทนได้
หรื อไม่
ไม่ได้และหำกมำสำยเกิน 15 นำทีจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ เพรำะเลขที่นงั่ สอบและข้อสอบได้จดั เตรี ยมไว้
สำหรับผูท้ ดสอบในแต่ละรอบเท่ำนั้น

11. เด็กฝำแฝดจะขอให้สอบในรอบเดียวกันได้หรื อไม่
พีน่ อ้ งฝำแฝดสำมำรถสอบในรอบเดียวกันได้เพือ่ ควำมสะดวกของผูป้ กครอง ทั้งนี้ ในขั้นตอนกำรสมัครจะมีให้
เลือกกรณี ที่เป็ นพีน่ อ้ งฝำแฝดซึ่งจะต้องกรอกรำยละเอียดข้อมูลร่ วมกันโดยจะต้องระบุรำยละเอียดส่วนตัวให้
ครบถ้วนเช่นเลขประจำตัวประชำชนและข้อมูลอื่นที่แตกต่ำงกัน หำกผูส้ มัครไม่ได้เลือกทำขั้นตอนนี้หรื อ
สมัครทีละคนก็อำจจะได้หรื อไม่ได้สอบในรอบเดียวกันเนื่องจำกรอบที่สอบเป็ นกำรสุ่มโดยระบบและจะไม่มี
กำรแก้ไขเพือ่ ให้ได้รอบเดียวกันในภำยหลัง
ในระบบกำรรับสมัครสำมำรถรองรับพีน่ อ้ งฝำแฝดได้ถึง 3 คน กรณี ที่มำกกว่ำนี้ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมเบอร์
โทรศัพท์หรื ออีเมล์ที่กำหนดไว้ทนั ทีหลังจำกชำระเงิน
12. อำยุต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดจะสมัครได้หรื อไม่
สำหรับกำรสอบ Pretest กำหนดให้ผทู ้ ดสอบต้องเกิดระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2554 - 31 พฤษภำคม 2556
(สำหรับกำรสอบจริ งประจำปี กำรศึกษำ 2561 ผูส้ อบต้องเกิดระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2555 – 31 พฤษภำคม
2556 เท่ำนั้น) หำกเด็กมีอำยุต่ำกว่ำเกณฑ์ทกี่ ำหนดอำจทำให้ขำดควำมพร้อมซึ่งจะมีผลเสียต่อเด็กคนอื่นและ
ตัวเด็กเองสำหรับกำรสอบในอนำคต เช่นอำจจะกลัวกำรสอบ จึงไม่แนะนำ ทั้งนี้ในวันสอบกำหนดให้นำ
หลักฐำนที่ระบุวนั เดือนปี เกิดมำแสดงด้วยหำกพบว่ำอำยุต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบและจะ
ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบ
13. อำยุเกินกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดจะสมัครได้หรื อไม่
สำหรับกำรสอบ Pretest กำหนดให้เด็กต้องเกิดระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2554 - 31 พฤษภำคม 2556 หำกมีอำยุ
เกินกว่ำนี้จะเป็ นกำรเสียเวลำโดยเปล่ำประโยชน์ท้งั รู ปแบบกำรสอบและผลสอบที่ไม่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้
14. ถ้ำเด็กร้องไห้ไม่ยอมสอบจะทำอย่ำงไร
ถ้ำผูป้ กครองนำเด็กมำรำยงำนตัวได้ทำงผูจ้ ดั กำรทดสอบจะมีวธิ ีดูแลเด็กเอง แนะนำว่ำควรพูดคุยทำควำมเข้ำใจ
กับเด็กล่วงหน้ำและไม่ควรกดดันเด็กให้เกิดควำมเครี ยด
15. หำกเด็กต้องกำรเข้ำห้องน้ ำในขณะสอบจะทำอย่ำงไร
ผูจ้ ดั กำรทดสอบจะจัดให้เด็กเข้ำห้องน้ ำให้เรี ยบร้อยก่อนกำรสอบจะเริ่ ม หำกเด็กต้องกำรเข้ำห้องน้ ำ(และ
สำมำรถแจ้งให้ผจู ้ ดั กำรทดสอบทรำบได้) ผูจ้ ดั กำรทดสอบจะดูแลให้
16. เด็กควรจะเตรี ยมตัวอย่ำงไรบ้ำง
เด็กควรพักผ่อนให้เพียงพอและผูป้ กครองไม่ควรสร้ำงควำมเครี ยดหรื อให้ควำมหวังกับเด็ก

17. ชำระเงินแล้วแต่ไม่มีรำยชื่อ
กรุ ณำนำหลักฐำนกำรชำระเงินมำติดต่อกับผูจ้ ดั กำรสอบในวันเสำร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 13:00-16:00
น. ที่หอ้ งสมำคมศิษย์เก่ำสำธิต ประสำนมิตร ภำยในบริ เวณร.ร.สำธิต มศว ประสำนมิตร (ฝ่ ำยประถม) เบอร์
โทรมือถือ ของ call center
18. มีรำยชื่อแล้วแต่พมิ พ์บตั รประจำตัวสอบไม่ได้
กรุ ณำนำหลักฐำนกำรชำระเงินมำติดต่อกับผูจ้ ดั กำรสอบในวันเสำร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 13:00-16:00
น.ที่หอ้ งสมำคมศิษย์เก่ำสำธิต ประสำนมิตร ภำยในบริ เวณร.ร.สำธิต มศว ประสำนมิตร (ฝ่ ำยประถม)
โทร มือถือ call center และเบอร์โทรสมำคม
19. ถ้ำมำสอบไม่ได้และแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำจะขอค่ำสมัครคืน
ไม่สำมำรถคืนค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบได้ เนื่องจำกกำรสอบมีกำรจำกัดจำนวนที่นงั่ และปิ ดรับเมื่อมีผชู ้ ำระเงิน
ครบตำมจำนวน ดังนั้นเมื่อมีกำรสละสิ ทธิ์กำรสอบ หรื อไม่ได้มำสอบ ทำงผูจ้ ดั จึงไม่สำมำรถคืนค่ำสมัครทดสอบ
ได้ ทุกกรณี เพรำะเอกสารกำรทดสอบได้ถูกจัดเตรี ยมไว้สำหรับผูส้ มัครนั้นๆแล้ว
20. เพิง่ ทรำบข่ำวแต่เลยกำหนดกำรรับสมัครไปแล้ว (หรื อเต็มแล้ว)จะขอสมัครเพิม่ ได้หรื อไม่
เนื่องจำกกำรทดสอบมีกำรจำกัดจำนวนที่นงั่ โดยพิจำรณำตำมลำดับกำรชำระเงินจึงไม่สำมำรถรับเพิม่ ได้
21. สมัครไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้ชำระเงินภายในกาหนดเวลา จะสามารถชาระเงินเพิม่ เติมได้หรื อไม่
ไม่สำมำรถรับชาระเงินเพิม่ ได้ เนื่องจำกกำรทดสอบมีกำรจำกัดจำนวนที่นงั่
22. เด็กไม่ได้เป็ นคนไทย เรี ยนร.ร.นำนำชำติ จะสมัครสอบได้ไหม
กรณี เด็กชำวต่ำงชำติ หำกต้องกำรทดสอบ เด็กควรจะฟังภำษำไทยเข้ำใจเพือ่ ที่หำคำตอบข้อนั้นๆได้
23. กำรที่สอบPretestได้คะแนนดีจะมีโอกำสสอบได้ (ของจริ ง)หรื อไม่
กำรสอบ Pretest กับกำรสอบจริ งมีควำมใกล้เคียงกันในเรื่ องรู ปแบบและบรรยำกำศของกำรสอบ แต่ไม่สำมำรถ
นำผลกำรสอบมำเป็ นตัววัดผลของกำรสอบจริ งได้ โดยผลการทดสอบ อำจนำมาใช้ในกำรวิเครำะห์เพือ่ กำร
เตรี ยมตัวสำหรับกำรสอบจริ งได้ แต่ท้งั นี้ยงั มีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกหลำยประกำรที่มีผลต่อกำรทำสอบของ
เด็กในวันนั้นๆ ซึ่งปั จจัยเหล่ำนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นกำรสอบแต่ละครั้งอำจให้ผลที่ต่ำงกัน
24. สอบวิชำอะไรบ้ำง

วิชำที่สอบจะเป็ นกำรวัดควำมสำมำรถและควำมพร้อมของเด็กที่จะเรี ยนในชั้นเด็กเล็กหรื ออนุบำล 3 โดยไม่
เน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้
25. สำมำรถนำข้อสอบกลับได้หรื อไม่
ไม่อนุญำตให้นำข้อสอบออกจำกห้องสอบไม่วำ่ กรณี ใด ๆ
26. มีหนังสือ รวมข้อสอบเก่ำจำหน่ำยหรื อไม่
ไม่มีและไม่เคยมีกำรนำข้อสอบเก่ำมำเผยแพร่ ส่ วนหนังสือรวมข้อสอบที่จำหน่ำยอยูท่ วั่ ไปนั้น ขอให้พจิ ำรณำ
ตำมแต่วจิ ำรณญำณของแต่ละบุคคล
27. จะทรำบอะไรบ้ำงจำกผลกำรสอบ
ประกำศผลกำรทดสอบจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งทำงเว็บไซต์ เมื่อระบบเปิ ดให้เข้ำไปเช็คผลสอบ สำมำรถเข้ำไป
กรอกเลขประจำตัวประชำชนของผูท้ ดสอบที่ http://pretest.satitprasarnmit.com/CheckIDCard.aspx โดย
ประกำศเป็ น
o คะแนน T-Score (เฉพำะบุคคล)
o อันดับของผูส้ อบ
o จำนวนผูส้ อบทั้งหมด
o คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของกำรสอบครั้งนี้
**ไม่มีกำรประกำศรำยละเอียด หรื อหัวข้อของคะแนนทดสอบ รวมถึงกำรประเมินผลอื่นใดทั้งสิ้น
28. T-score คืออะไรคะ
คือกำรเอำคำตอบทั้งหมดมำคำนวณหำค่ำกำรกระจำย ถ้ำมีผตู ้ อบถูกในข้อนั้นมำกคะแนน T-Score จะไม่สูง
หรื อต่ำมำก แต่ถำ้ ข้อที่มีผตู ้ อบถูกน้อยคนที่ตอบถูกคะแนนจะสูงมำกเมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยและค่ำต่ำสุด
(สำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ที่หน้ำเว็บไซด์ www.satitprasarnmit.com/pretest)
29. ถ้ำมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนจะขอดูผลกำรสอบได้หรื อไม่
สำมำรถขอดูผลคะแนนได้ (ซึ่งจะเหมือนกับที่ประกำศ) แต่ไม่อนุญำตให้ดูกระดำษคำตอบ และไม่มีกำรแจ้ง
รำยละเอียด หรื อหัวข้อของคะแนนทดสอบ รวมถึงกำรประเมินผลอื่นใดทั้งสิ้น
30. อยำกทรำบผลคะแนนสูงสุดและผูท้ ไี่ ด้รำงวัล
ในส่วนของคะแนนสูงสุดนั้นจะประกำศผลให้ทรำบทำงเว็บไซด์ www.satitprasarnmit.com/pretest
พร้อมกำรประกำศผลสอบ สำหรับวันมอบรำงวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

