คําถามทีพบบ่ อย

1. เด็กต้องแต่งชุดนักเรี ยนหรื อไม่
ไม่ได้กาํ หนดหรื อบังคับ แต่แนะนําว่าควรแต่งชุดนักเรี ยนเพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและง่ายต่อการดูแล
รักษาความปลอดภัย
2. วันสอบจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์,เครื องเขียนอะไรบ้าง
เครื องเขียนและอุปกรณ์ทีใช้ในการสอบทางผูจ้ ดั การสอบได้เตรี ยมไว้ให้แล้ว
สิ งทีต้องเตรี ยมมาในวันสอบคือ
o บัตรประจําตัวสอบพร้อมติดรู ปและตัดตามรอยทีกําหนดและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยส่ วนของผู ้
ทดสอบทางผูจ้ ดั การทดสอบจะจัดเตรี ยมซองพลาสติกสําหรับติดทีเสื อในวันทดสอบ
o บัตรประจําตัวสอบส่ วนของผูป้ กครอง จะต้องนํามาใช้เป็ นหลักฐานในการรับตัวผูท้ ดสอบกลับหลังจาก
สอบเสร็ จสิ น ซึ งทางผูจ้ กั การทดสอบจะเก็บส่วนของผูป้ กครองไว้หลังจากส่ งผูท้ ดสอบให้กบั ผูท้ ีนํา
หลักฐานมารับ
o สําเนาสู ติบตั รหรื อทะเบียนบ้านหรื อหลักฐานทีแสดงวันเดือนปี เกิดของผูท้ ดสอบ
o ไม่อนุญาตให้ผทู ้ ดสอบนําของเล่น ของใช้ เครื องเขียน นาฬิ กา หรื ออุปกรณ์ใดๆเข้าห้องสอบ
3. สามารถใช้รูปขนาดอืนได้หรื อไม่ในการติดบัตรประจําตัวสอบ
การสอบจริ งกําหนดให้ใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1x1.5นิว (หรื อ9P) โดยให้พืนหลังเป็ นสี ฟ้าหรื อขาวเท่านัน
สําหรับการสอบ Pretest ทางผูจ้ ดั การสอบอนุโลมให้ใช้รูปทีมีขนาดใกล้เคียงได้ ทังนีจะต้องติดรู ปบนบัตร
ประจําตัวสอบทัง 2 ส่วนและตัดตามรอยทีกําหนดพร้อมทังนํามาแสดงในวันสอบโดยผูป้ กครองของผูท้ ดสอบ
จะได้รับคืน 1 ส่วนเพือใช้เป็ นหลักฐานยืนยันในการรับเด็กกลับ
4. มีอาหาร,เครื องดืมจําหน่ายหรื อไม่
มีบริ การจําหน่ายอาหารและเครื องดืมจําหน่ายบริ เวณทีนังรอของผูป้ กครอง
5. รับ-ส่งเด็กได้เมือไร
กําหนดการสอบแบ่งเป็ น รอบดังนี
 รอบที 1 รายงานตัวเวลา 08:00 น. รับกลับเวลา 10:30 น.
 รอบที 2 รายงานตัวเวลา 09:30 น. รับกลับเวลา 12.00 น.
การรับ-ส่งควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย 15-30 นาที เนืองจากแต่ละห้องจะเลิกไม่พร้อมกัน
ผูป้ กครองจะต้องนําเด็กมารายงานตัวและรับกลับตามเวลาและสถานที ตามทีระบุในบัตรประจําตัวสอบ

6. สอบทีไหน
สถานที สอบ โรงเรี ยนสาธิ ต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ไม่อนุญาตให้ผปู ้ กครองและผูไ้ ม่มีส่วนเกี ยวข้อง
กับการสอบเข้าหรื อผ่านเข้า-ออกในบริ เวณอาคารเรี ยน
7. จอดรถได้ทีใดบ้าง
ขอความกรุ ณาใช้บริ การรถสาธารณะเพือความสะดวกเนืองจากทีจอดรถภายในบริ เวณทีจอดรถของ มศว (มี
ค่าใช้จ่าย) และพืนทีโดยรอบมีจาํ นวนจํากัดและควรเผือเวลาสําหรับการจราจรด้วย การเดินทางและที จอดรถ
สามารถดูได้จากแผนที ในเว็บไซด์ www.satitprasarnmit.com/pretest/Map.pdf
หากนํารถส่ วนตัวมา ควรมีผปู ้ กครองมากับเด็กด้วย (นอกเหนื อจากผูข้ บั ขี) ทังนีเพือประโยชน์ของผูเ้ ด็กเอง
กรณี ที
o การจราจรอาจจะติดขัดมาก
o หาทีจอดรถไม่ได้
o ทีจอดรถอาจจะไกลจากจุดที ส่ง
เพือเด็กจะได้ไม่ตอ้ งรี บเร่ งและมาทันเวลาส่ งตัวโดยไม่เหนือยจนกินไป
หมายเหตุ มีทีจอดรถของเอกชนให้บริ การในบริ เวณใกล้เคียง (มีค่าใช้จ่าย)
8. สามารถเปลียนรอบการสอบได้หรื อไม่
ไม่สามารถทําได้ เนืองจากการสอบมีการจํากัดจํานวนทีนังและเป็ นการสุ่ มจากระบบคอมพิวเตอร์จึงไม่
สามารถเปลียนรอบการสอบได้ รวมถึงที นังสอบและข้อสอบได้ถูกกําหนดชือและเลขของผูท้ ดสอบแต่ละคน
ไว้หากมีการเปลียนแปลงก็จะกระทบกับลําดับถัดไปทีเหลือทังหมด
9. สมัครซําได้หรื อไม่
สมัครซําได้แต่จะทดสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านัน หรื ออาจจะได้รอบเดียวกันในการสอบ และไม่มีการคืนค่าสมัคร
ทุกกรณี
10. ถ้าสมัครไว้ช่วงเช้าแต่มีเหตุสุดวิสัยทําให้มาไม่ทนั ในรอบแรก ขอความกรุ ณาเลือนไปสอบรอบ แทนได้
หรื อไม่
ไม่ได้และหากมาสายเกิน 15 นาทีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เพราะเลขทีนังสอบและข้อสอบได้จดั เตรี ยมไว้
สําหรับผูท้ ดสอบในแต่ละรอบเท่านัน

11. เด็กฝาแฝดจะขอให้สอบในรอบเดียวกันได้หรื อไม่
พีน้องฝาแฝดสามารถสอบในรอบเดียวกันได้เพือความสะดวกของผูป้ กครอง ทังนี ในขันตอนการสมัครจะมีให้
เลือกกรณี ทีเป็ นพีน้องฝาแฝดซึ งจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลร่ วมกันโดยจะต้องระบุรายละเอียดส่ วนตัวให้
ครบถ้วนเช่นเลขประจําตัวประชาชนและข้อมูลอืนทีแตกต่างกัน หากผูส้ มัครไม่ได้เลือกทําขันตอนนีหรื อ
สมัครทีละคนก็อาจจะได้หรื อไม่ได้สอบในรอบเดียวกันเนื องจากรอบทีสอบเป็ นการสุ่ มโดยระบบและจะไม่มี
การแก้ไขเพือให้ได้รอบเดียวกันในภายหลัง
ในระบบการรับสมัครสามารถรองรับพีน้องฝาแฝดได้ถึง 3 คน กรณีทีมากกว่านี กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีตามเบอร์
โทรศัพท์หรื ออีเมล์ทีกําหนดไว้ทนั ทีหลังจากชําระเงิน
12. อายุตากว่
ํ าเกณฑ์ทีกําหนดจะสมัครได้หรื อไม่
สําหรับการสอบ Pretest กําหนดให้ผทู ้ ดสอบต้องเกิดระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2556
(สําหรับการสอบจริ งประจําปี การศึกษา 2561 ผูส้ อบต้องเกิดระหว่างวันที 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม
2556 เท่านัน) หากเด็กมีอายุตากว่
ํ าเกณฑ์ทีกําหนดอาจทําให้ขาดความพร้อมซึ งจะมีผลเสี ยต่อเด็กคนอืนและ
ตัวเด็กเองสําหรับการสอบในอนาคต เช่นอาจจะกลัวการสอบ จึงไม่แนะนํา ทังนี ในวันสอบกําหนดให้นาํ
หลักฐานทีระบุวนั เดื อนปี เกิดมาแสดงด้วยหากพบว่าอายุตากว่
ํ าเกณฑ์ทีกําหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมการทดสอบ
13. อายุเกินกว่าเกณฑ์ทีกําหนดจะสมัครได้หรื อไม่
สําหรับการสอบ Pretest กําหนดให้เด็กต้องเกิดระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2556 หากมีอายุ
เกินกว่านีจะเป็ นการเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์ทงรู
ั ปแบบการสอบและผลสอบทีไม่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้
14. ถ้าเด็กร้องไห้ไม่ยอมสอบจะทําอย่างไร
ถ้าผูป้ กครองนําเด็กมารายงานตัวได้ทางผูจ้ ดั การทดสอบจะมีวิธีดูแลเด็กเอง แนะนําว่าควรพูดคุยทําความเข้าใจ
กับเด็กล่วงหน้าและไม่ควรกดดันเด็กให้เกิดความเครี ยด
15. หากเด็กต้องการเข้าห้องนําในขณะสอบจะทําอย่างไร
ผูจ้ ดั การทดสอบจะจัดให้เด็กเข้าห้องนําให้เรี ยบร้อยก่อนการสอบจะเริ ม หากเด็กต้องการเข้าห้องนํา(และ
สามารถแจ้งให้ผจู้ ดั การทดสอบทราบได้) ผูจ้ ดั การทดสอบจะดูแลให้
16. เด็กควรจะเตรี ยมตัวอย่างไรบ้าง
เด็กควรพักผ่อนให้เพียงพอและผูป้ กครองไม่ควรสร้างความเครี ยดหรื อให้ความหวังกับเด็ก

17. ชําระเงินแล้วแต่ไม่มีรายชือ
กรุ ณานําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อกับผูจ้ ดั การสอบในวันเสาร์ที 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00-16:00
น. ทีห้องสมาคมศิษย์เก่าสาธิ ต ประสานมิตร ภายในบริ เวณร.ร.สาธิ ต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) เบอร์
โทรมือถือ ของ call center
18. มีรายชือแล้วแต่พิมพ์บตั รประจําตัวสอบไม่ได้
กรุ ณานําหลักฐานการชําระเงินมาติดต่อกับผูจ้ ดั การสอบในวันเสาร์ที 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00-16:00
น.ทีห้องสมาคมศิษย์เก่าสาธิ ต ประสานมิตร ภายในบริ เวณร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
โทร มือถือ call center และเบอร์โทรสมาคม
19. ถ้ามาสอบไม่ได้และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะขอค่าสมัครคืน
ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนี ยมการทดสอบได้ เนืองจากการสอบมีการจํากัดจํานวนที นังและปิ ดรับเมือมีผชู ้ าํ ระเงิน
ครบตามจํานวน ดังนันเมือมีการสละสิ ทธิการสอบ หรื อไม่ได้มาสอบ ทางผูจ้ ดั จึงไม่สามารถคืนค่าสมัครทดสอบ
ได้ ทุกกรณี เพราะเอกสารการทดสอบได้ถูกจัดเตรี ยมไว้สาํ หรับผูส้ มัครนันๆแล้ว
20. เพิงทราบข่าวแต่เลยกําหนดการรับสมัครไปแล้ว (หรื อเต็มแล้ว)จะขอสมัครเพิมได้หรื อไม่
เนืองจากการทดสอบมีการจํากัดจํานวนที นังโดยพิจารณาตามลําดับการชําระเงินจึงไม่สามารถรับเพิมได้
21. สมัครไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้ชาํ ระเงินภายในกําหนดเวลา จะสามารถชําระเงินเพิมเติมได้หรื อไม่
ไม่สามารถรับชําระเงินเพิมได้ เนื องจากการทดสอบมีการจํากัดจํานวนทีนัง
22. เด็กไม่ได้เป็ นคนไทย เรี ยนร.ร.นานาชาติ จะสมัครสอบได้ไหม
กรณี เด็กชาวต่างชาติ หากต้องการทดสอบ เด็กควรจะฟั งภาษาไทยเข้าใจเพื อทีหาคําตอบข้อนันๆได้
23. การทีสอบPretestได้คะแนนดีจะมีโอกาสสอบได้ (ของจริ ง)หรื อไม่
การสอบ Pretest กับการสอบจริ งมีความใกล้เคียงกันในเรื องรู ปแบบและบรรยากาศของการสอบ แต่ไม่สามารถ
นําผลการสอบมาเป็ นตัววัดผลของการสอบจริ งได้ โดยผลการทดสอบ อาจนํามาใช้ในการวิเคราะห์เพือการ
เตรี ยมตัวสําหรับการสอบจริ งได้ แต่ทงนี
ั ยังมีปัจจัยแวดล้อมอืนๆอีกหลายประการทีมีผลต่อการทําสอบของ
เด็กในวันนันๆ ซึงปัจจัยเหล่านี อาจเปลียนแปลงได้ ดังนันการสอบแต่ละครั งอาจให้ผลทีต่างกัน
24. สอบวิชาอะไรบ้าง
วิชาทีสอบจะเป็ นการวัดความสามารถและความพร้อมของเด็กทีจะเรี ยนในชันเด็กเล็กหรื ออนุบาล 3 โดยไม่
เน้นการอ่านออกเขียนได้

25. สามารถนําข้อสอบกลับได้หรื อไม่
ไม่อนุญาตให้นาํ ข้อสอบออกจากห้องสอบไม่วา่ กรณี ใด ๆ
26. มีหนังสื อ รวมข้อสอบเก่าจําหน่ายหรื อไม่
ไม่มีและไม่เคยมีการนําข้อสอบเก่ามาเผยแพร่ ส่วนหนังสื อรวมข้อสอบทีจําหน่ายอยู่ทวไปนั
ั
น ขอให้พิจารณา
ตามแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล
27. จะทราบอะไรบ้างจากผลการสอบ
ประกาศผลการทดสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครังทางเว็บไซต์ เมือระบบเปิ ดให้เข้าไปเช็คผลสอบ สามารถเข้าไป
กรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูท้ ดสอบที http://pretest.satitprasarnmit.com/CheckIDCard.aspx โดย
ประกาศเป็ น
o คะแนน T-Score (เฉพาะบุคคล)
o อันดับของผูส้ อบ
o จํานวนผูส้ อบทังหมด
o คะแนนสูงสุ ด-ตําสุดของการสอบครังนี
**ไม่มีการประกาศรายละเอียด หรื อหัวข้อของคะแนนทดสอบ รวมถึงการประเมินผลอื นใดทังสิ น
28. T-score คืออะไรคะ
คือการเอาคําตอบทังหมดมาคํานวณหาค่าการกระจาย ถ้ามีผตู ้ อบถูกในข้อนันมากคะแนน T-Score จะไม่สูง
หรื อตํามาก แต่ถา้ ข้อทีมีผตู ้ อบถูกน้อยคนทีตอบถูกคะแนนจะสู งมากเมือเทียบกับค่าเฉลียและค่าตําสุด
(สามารถดูรายละเอียดเพิ มเติมได้ทีหน้าเว็บไซด์ www.satitprasarnmit.com/pretest)
29. ถ้ามีขอ้ สงสัยเกียวกับผลคะแนนจะขอดูผลการสอบได้หรื อไม่
สามารถขอดูผลคะแนนได้ (ซึ งจะเหมือนกับทีประกาศ) แต่ไม่อนุ ญาตให้ดูกระดาษคําตอบ และไม่มีการแจ้ง
รายละเอียด หรื อหัวข้อของคะแนนทดสอบ รวมถึงการประเมินผลอืนใดทังสิ น
30. อยากทราบผลคะแนนสู งสุดและผูท้ ีได้รางวัล
ในส่วนของคะแนนสู งสุ ดนันจะประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซด์ www.satitprasarnmit.com/pretest
พร้อมการประกาศผลสอบ สําหรับวันมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

