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โครงการบรกิารวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียน 

ของนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

วัน / เดือน / ปี รายการ 
เสาร์ ที่ 18 มกราคม – 
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

รับสมัครทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพ่ือพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563    
โดยกรอกข้อมูล Online จากเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.spsm.ac.th) 

เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความพร้อมทางการเรียน 
อาทิตยท์ี่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 -ผู้สมัครสามารถเข้ารับบริการวิชาการ มีทั้งหมด 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, และ 

ภาษาอังกฤษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 (โรงยิม) เวลา 8.30 – 11.30 น. 
-ผู้ปกครองรับฟังวิธีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน เวลา 9.00 – 11.30 น. 

เสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทดสอบความพร้อมนักเรียนทุกประเภท 
เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 - ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกประเภท 

- ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนโครงการความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล 
- สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ครั้งที่ 1) พร้อมเอกสารหลักฐาน 
- สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว(ครั้งที่ 1) 

พุธที่ 4 มีนาคม 2563 
พุธที่ 4 - พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 

- ประกาศผลทดสอบความพร้อมทางการเรียนทุกประเภท จากเว็บไซต์โรงเรียน (www.spsm.ac.th) 
- รับเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เวลา 8.30 – 15.00 น. 

เสารที่ 14 มีนาคม 2563 -สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (ครั้งที่ 2) เวลา 8.00 เป็นต้นไป เรียงตามล าดับบัตรคิว 
- สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกประเภทและ นักเรียนโครงการความ
ร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอลเวลา 8.00 เป็นต้นไป 
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
และกลุ่มวิจัย(กลุ่ม1)  เวลา 13.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 

อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนทั่วไป และกลุ่มวิจัย(กลุ่ม2)  เวลา 8.00 – 12.00 น. 
อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 
อังคารที่ 17 – พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 

- ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุกประเภท 
- ผู้ปกครองรับเอกสารการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เข้าใหม่) ปีการศึกษา 2563 เวลา
ราชการ (8.30 – 15.00 น.) 

เสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เข้าใหม่) ปีการศึกษา 2563 
พุธ ที่ 1 – ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ 
พฤษภาคม 2563 - นักเรียนพิมพ์ตารางเรียนจากเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.spsm.ac.th) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- รับเครื่องแบบนักเรียน, แบบเรียน ได้ที่ อาคาร   ชั้น เวลา 8.30 – 15.30 น. 

การช าระเงิน 
1. นักเรียนทั่วไป ช าระเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จ านวน 900 บาท 
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวช าระเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จ านวน 2,000 บาท 
3. โครงการความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอลช าระเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จ านวน 2,000 บาท 
4. นักเรียนทั่วไปที่สมัครความสามารถพิเศษทุกประเภทช าระเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จ านวน 2,000 บาท 
5. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ช าระเงินโดยผ่านธนาคารกรุงไทย จ านวน 2,000 บาท 

 
 
 

http://www.spsm.ac.th/
http://www.spsm.ac.th/


หน้า...2 

 

ประเภทของการสมัคร 
1. นักเรียนทั่วไป (รับจ านวน 100 คน) 
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (รับจ านวนไม่เกิน 2 คน) 
3. โครงการความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอล (รับจ านวนไม่เกิน 10 คน) 
4. นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษประเภท  

4.1 ดนตรี  (รับจ านวนไม่เกิน 15 คน) 
  4.1.1 ดนตรีไทย ได้แก่ จะเข้ ซอ3สาย ซอด้วง ซออู้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
เครื่องหนังไทย (กลองไทย) ขับร้องเพลงไทย 
  4.1.2 ดนตรีสากล  ได้แก่ เครื่องสายสากล (Violin, Viola, Cello, Double Bass) + กีตาร์คลาสสิค   
วงโยธวาทิต  ความสามารถด้าน Flute/ Piccolo, Clarinet, Saxophone, Oboe, Bassoon, Trumpet, French Horn, 
Mello phone, Trombone, Baritone, Euphonium, Tuba, Marimba 
 4.2 นาฏศิลป์ไทย (รับจ านวน 10 คน) 
  4.2.1 โขน  รับเฉพาะผู้ชาย ได้แก่ โขนพระ  โขนยักษ์ และ โขนลิง 
  4.2.2 ละครพระ – ละครนาง  รับเฉพาะผู้หญิง  
 4.3 ลีลาศ (รับจ านวน 2 คน)  
 4.4 กีฬาต่างๆ (รับจ านวน 15 คน) ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล เปตอง เทนนิส ว่ายน้ า  บาสเกตบอล 
แฮนด์บอล และกรีฑา 
  5.  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รับจ านวนไม่เกิน 17 คน)  
  5.1  (1) นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (2) นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (3) นักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยิน (4)  นักเรียนท่ีมีภาวะออทิสซึม  (5)  นักเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น  
  5.2 นักเรียนที่เรียนคู่ขนาน   
 


