สมาคมศิษย์เก่ าสาธิต ประสานมิตร
ร่ วมกับ
โรงเรี ย นสาธิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
จัดโครงการทดสอบความพร้ อม สํ าหรับนักเรียนชันเด็กเล็ก (Pre-test เด็กเล็ก)
วัตถุประสงค์ ของโครงการ

1. เพือให้ผูป้ กครอง และครู สามารถประเมินศักยภาพ ความพร้อมและความสามารถของผูท้ ดสอบ
รวมถึงการนําผลทีได้ไปใช้เป็ นแนวทางพัฒนา ปรับปรุ งจุดทีต้องแก้ไข
2. เพือสร้างความคุน้ เคยให้กบั ผูท้ ดสอบด้วยสถานการณ์ และบรรยากาศทีใกล้เคียงกับการสอบจริ ง

1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครสอบ

เกิดระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556 ทังนีเพือประโยชน์ของท่าน กรุ ณากรอก
ข้อมูลในใบสมัครตามความเป็ นจริ ง
หมายเหตุ: สําหรับการสอบเข้าศึกษาในระดับชันเด็กเล็กของ โรงเรี ยนสาธิ ต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ในปี
การศึกษา 2561 ผูส้ อบต้องเกิดระหว่างวันที 1 มิถุนายน 2555– พฤษภาคม 2556

ระเบียบการสมัครสอบ

1.1 ผูส้ มัคร 1 คน สามารถเข้าทดสอบได้เพียง 1 ครัง และไม่สามารถขอเปลียนแปลงรอบการทดสอบ
ได้ ในกรณี ทีท่านสมัครหลายรอบ ท่านมีสิทธิ สอบได้เพียงครังเดียว เมือชําระเงินแล้วไม่มีสิทธิ ได้รับเงินคืนทุกกรณี
1.2 เนืองจากการรับสมัครทดสอบมีจาํ นวนจํากัด ผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการทดสอบจะพิจารณาตามลําดับของ
การชําระเงินค่าสมัครสอบทีธนาคาร ทังนีเมือมีผสู ้ มัครครบตามจํานวนทีกําหนด ทางธนาคารจะไม่รับชําระเงิน

2. เอกสารหลักฐาน

2.1 รู ปถ่ายติดบัตรหน้าตรงเห็นหน้าชัดเจนเหมือนกันทุกรู ป โดยเป็ นรู ปสี หรื อขาวดําและให้พืนหลังสี
ฟ้าหรื อขาว ขนาด 1 x 1.5นิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รู ป สําหรับติดบนบัตรประจําตัวผูท้ ดสอบ
2.2 บัตรประจําตัวสอบหลักฐานการรับ – ส่ งเด็ก ซึงทัง 2 ส่วนจะต้องนํามาแสดงในวันทดสอบ ประกอบด้วย
2.2.1 ส่ วนของผู้ทดสอบ จะใช้ติดประจําตัวผูท้ ดสอบโดยใส่ ซองพลาสติกใส ติดเข็มกลัดกับหน้าอก
เสื อด้านซ้ายของผูท้ ดสอบ และกรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพือประโยชน์ของผูท้ ดสอบเอง
2.2.2 ส่ วนของผู้ปกครอง เมือส่งผูท้ ดสอบกับเจ้าหน้าทีแล้ว ผูป้ กครองจะต้องเก็บบัตรส่วนของ
ผูป้ กครองไว้เพือใช้เป็ นหลักฐานในการรับผูท้ ดสอบหลังจากการทดสอบเสร็ จสิ น และจะต้อง
คืนส่ วนนีให้กบั เจ้าหน้าที
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2.3 สําเนาสู ติบตั รหรื อสําเนาทะเบียนบ้านหรื อหลักฐานอืนทีแสดงวันเดือนปี เกิดของผูท้ ดสอบ (กรณีเรี ยกตรวจ)

3. กําหนดเวลาการรับสมัคร

ตังแต่วนั จันทร์ที 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันพฤหัสบดีที 28 กันยายน 2560 ปิ ดรับสมัครเวลา
20.00 น. โดย สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรเท่านัน
www.satitprasarnmit.com/pretest

4. ขันตอนการรับสมัคร

4.1 เตรี ยมข้อมูลส่วนตัวและเลขประจําตัวประชาชนของนักเรี ยนผูส้ มัครเข้าทดสอบ จากนันเข้า
เว็บไซต์ของสมาคมศิ ษย์เก่าสาธิ ต ประสานมิตร www.satitprasarnmit.com/pretest คลิกปุ่ ม “เข้าสู่ Prasarnmit PreTest เด็กเล็ก”
4.2 ขึนหน้าจอโครงการทดสอบความพร้อมฯ กรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนของนักเรี ยนผูส้ มัคร
เข้าทดสอบ คลิกปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” เพือดําเนิ นการต่อ
4.3

ระบบจะแสดงใบสมัครออนไลน์อตั โนมัติ กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และ ประวัติการศึกษาของ

นักเรี ยนผูส้ มัครทดสอบตามความเป็ นจริ งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (กรณีทีไม่ได้ศึกษากับโรงเรี ยนในระบบเช่น Home
School ให้เลือก“ไม่ได้ศึกษาในโรงเรี ยน”) หลังจากทีกรอกข้อมูลเสร็ จแล้วให้คลิกทีปุ่ม “ส่งข้อมูลการสมัคร”

หมายเหตุ: ถ้าไม่พบชื อโรงเรี ยนในระบบ ให้เลือก คลิกทีนีหากไม่พบโรงเรี ยน แล้วระบบจะ แสดงช่องสําหรับ
กรอกข้อมูลของโรงเรี ยน แล้วคลิกทีปุ่ ม “เพิมข้อมูลโรงเรี ยนเข้าสู่ระบบ”
4.4

กรุ ณากรอกข้อมูลของผูป้ กครองให้ครบถ้วนเพือประโยชน์ของตัวท่านเองในการรับข้อมูลข่าวสาร

4.5

เมือส่ งข้อมูลการสมัครเรี ยบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูล หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว

หรื อเมือมีการเปลียนแปลงใดๆ

ข้อมูลถูกต้องโปรดกดปุ่ม “ข้อมูลถูกต้อง พิมพ์ใบนําส่ งค่าสมัครสอบ” ระบบจะขึนข้อความ หากพิ มพ์แบบฟอร์ ม
แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ คุณแน่ใจหรื อไม่ ถ้าเลือก “OK” ระบบจะดําเนินการพิมพ์ใบนําส่ งเงินค่าสมัคร
สอบ (Pay-in Slip) เพือนําไปชําระเงิน
4.6

นําใบนําส่ งเงินค่าสมัครสอบทีพิมพ์จากระบบ ไปชําระเงินค่าสมัครสอบ จํานวน 950 บาท ที

เคาน์เตอร์ ของธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ ได้ตงแต่
ั วนั ที 11 กันยายน 2560 เวลา .30 น

ถึงวันที 30 กันยายน 2560 เวลา 20.00 น. และเมือเลยกําหนดเวลาระบบจะปิ ดรับสมัครโดยรับชําระเป็ นเงินสดเท่านัน

และต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมการทํารายการ 10 บาทต่อรายการให้กบั ธนาคาร ทังนีโปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน เพือ
ใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิง ในกรณีเกิดปัญหาในการสมัคร

2

หมายเหตุ: สิ ทธิในการสอบจะพิจารณาตามลําดับของการชําระเงิน การสมัครทางเว็บไซต์เป็ นการกรอกใบสมัคร
เท่านันไม่ใช่ลาํ ดับของผูม้ ีสิทธิ เข้าทดสอบ
4.7

ตรวจสอบรายชื อนักเรี ยนผูม้ ีสิทธิเข้ารับการทดสอบ พิมพ์บตั รประจําตัวผูท้ ดสอบและบัตรหลักฐาน

การรับ – ส่ งเด็ก ทางเว็บไซต์ตงแต่
ั วนั จันทร์ที 16 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. โดยพิมพ์ลงในกระดาษสี ขาว ขนาด A4
และติดรู ปถ่ายหน้าตรงของนักเรี ยนผูท้ ดสอบในบัตรประจําตัวสอบทังสองส่ วน และกรอกข้อมูลทีติดต่อได้ของ

ผูป้ กครองทีด้านหลังบัตรประจําตัวสอบให้ครบถ้วน(ดูตวั อย่างบัตรประจําตัวผูท้ ดสอบและบัตรหลักฐานการรับ – ส่ง
เด็ก ในเอกสารแนบ 1)
4.8

หากผูส้ มัครมีปัญหาใด ๆ เกียวกับบัตรประจําตัวผูท้ ดสอบและบัตรหลักฐานการรับ – ส่งเด็ก เช่น

ไม่สามารถเรี ยกพิมพ์ได้ หรื อไม่พบบัตรประจําตัวผูท้ ดสอบของตนเองในระบบหลังจากชําระเงิ นแล้ว ขอให้มาติดต่อ

ด้วยตนเอง ที โรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) พร้อมหลักฐานการชําระเงิน และสําเนาสู ติบตั ร หรื อสําเนา
ทะเบียนบ้าน ในวันเสาร์ ที 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. เท่ านัน

5. กําหนดการทดสอบความพร้ อม

6.1 วันทดสอบ วันอาทิตย์ที 19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรี ยนสาธิ ต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
เวลาการทดสอบแบ่ งเป็ น 2 รอบ โดยส่งผูส้ อบตามสถานทีและเวลาทีระบุในบัตรประจําตัวสอบ
รอบที 1 ผูส้ มัครรายงานตัวเวลา 08.00 น. ทดสอบเวลา 09.00 น. รับกลับเวลา 10.30 น.
รอบที 2 ผูส้ มัครรายงานตัวเวลา 09.30 น. ทดสอบเวลา 10.30 น. รับกลับเวลา 12.00 น.

6.2 การปฏิบัตติ นสํ าหรั บผู้เข้ ารั บการทดสอบ
6.2.1 ติดรู ปถ่ายทังสองรู ปบนบัตรประจําตัวสอบที ใส่ ในซองพลาสติก ถ้าไม่มีรูปจะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบทังนีเพือความปลอดภัยในการรับ-ส่ง (ดูตวั อย่างบัตรประจําตัวสอบในเอกสารแนบ 1)
6.2.2 ติดบัตรประจําตัวสอบทีหน้าอกเสื อด้านซ้ายด้วยเข็มกลัด ไม่ให้ ใช้ สายคล้ องคอ
6.2.3 แต่งกายชุดนักเรี ยนหรื อชุดสุ ภาพ
6.2.4 ไม่อนุญาตให้ผทู ้ ดสอบนําของเล่น,ของใช้ เครื องเขียน นาฬิกา หรื ออุปกรณ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ
6.2.5 ต้องส่ งผูท้ ดสอบตามรอบทีกําหนดไว้ในบัตรเท่านัน ไม่สามารถเปลียนรอบการทดสอบได้
6.2.6 กรุ ณารายงานตัวตามเวลาทีกําหนด หากมาช้าเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ สอบ
6.2.7 การเดิ นทางควรใช้รถสาธารณะเพื อลดปั ญหาการจราจร** (ดูรายละเอียดการเดิ นทางได้
จากแผนทีในเอกสารแนบ 2)
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6. การประกาศผลการทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครังทางเว็บไซต์ โดยสามารถดูคะแนนจาก
www.satitprasarnmit.com/pretest แสดงผลคะแนนแบบ T-Score ของผูท้ ดสอบ ลําดับที และ คะแนน
T-Score สู งสุด และตําสุด

7. รางวัล

ผูท้ ดสอบทีสามารถทําคะแนนได้สูงสุด 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัล และเกียรติบตั ร ทังนีคํา
ตัดสิ นของกรรมการ ให้ถือเป็ นสิ นสุ ด โดยจะตรวจสอบจากคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเป็ นสํ าคัญ เจ้าหน้าทีจะ
ทําการติดต่อผูป้ กครองของผูท้ ดสอบ (ตามทีระบุไว้ในใบสมัคร) เพือนัดหมายมารับมอบรางวัล
โดยกําหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทังนี ผูจ้ ดั การทดสอบขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายละเอียด
ซึงจะแจ้งให้ผทู ้ ีได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า และขอสงวนสงวนสิ ทธิสําหรับผูไ้ ด้รับรางวัลซึ งเป็ นนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนสาธิ ต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ไม่ให้รับรางวัลและเกียรติบตั รทุกประเภท
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมโดยติดต่อที โทร 065-653-7561, 065-653-7562
(จันทร์ -ศุกร์ เวลา 09:00-17:00น.)
หรื อทาง E-mail: pretestdeklek@yahoo.com

หมายเหตุ :
* สําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยนชันเด็กเล็กของโรงเรี ยนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ในปี
การศึกษา 2561 ผูส้ อบต้องเกิดระหว่าง มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 เท่านัน
** ผลการทดสอบ เป็ นการประเมินความรู ้ ความสามารถของผูท้ ดสอบ ไม่มีผลต่อการเข้ าศึกษาต่ อในชันเด็กเล็ก
ของโรงเรี ยน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
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